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POLÍTICA. 

Documentos officiaet relativos a Portugal. 

Portaria. 

KJ IMIINCUM*'. Regente Nosso Senhor querendo remover 
os. inkir.tços, qnc retardam a liquidação do terço com que 
de v. tu contr i>ir< ai Congregações Religiosas, cm obser
vância da 1'iMtui.i ile dez de Abril do corrente anno, e ao 
mesmo te IM o oceorrer aos inconvenientes, que resultaõ 
di* x-reni ts inoMius Congregações obrigadas a exibir em 
duvtsat touiarras as Kscripturas dos Arrendamentos dos 
sins IHIIS, e a pagar também em diversas partes a impor
tância da sua collecta: he servido ordenar que, sendo 
u-irc-scutadas no Real Krario as Escripturas origioaes dos 
duos Arrendamentos, c achando-se legaes, e anteriores á 
daia da mencionada Portaria se tomem eüas em lembrança 
em registo competente, para se pedir ás ditas Congrega
ções em seus devidos tempos o terço respectivo aos mea
mos Itens, c se proceder immediatamente ás avenças dos 
outros que nau forem dízimos, ou naõ se acharem com-
prehcndidos nas Escripturas exibidas ; expedindo-se logo 
pelo mesmo Real Erário, aonde devem reaiisar-se os paga-
uiintos de um e outro objecto, as ordens e officios neces
sários para que se naõ entenda com os bens assim mani
festados ou avançados. O Conde do Redondo, um dos 
< iovernadores destes Reynoa, Administrador Geral de 
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Erário Regio, o tenha assim entendido, e o faça executar. 
Palácio do Governo em doze de Dezembro de mil oito-
centos e onze.—Com três Rubricas dos Senhores Governa
dores destes Reynos. 

INGLATERRA. 

Os Lords nomeados Conimissarios para abrir a sessão do 
Parlamento ; fizeram a seguinte falia, por ordem do 
Príncipe Regente, a ambas as Casas, no dia 1 de Janeiro, 
explicando-se como seu orgaÕ o Lord Chanceller. 
" M Y LORDS E SENHORES ! Temos ordem de S. A. R. 

o Príncipe Regente, de vos expressar o profundo senti
mento que elle padece, tendo de annunciar-vos a 
continuação da lamentável indisposição de S. M. ; e o 
terem-se infelizmente frustrado aquellas esperanças do 
restabelicimento da (saúde de S. M., que eram fomentadas 
pela respeituosa affeiçaõ de sua família, e leal adhesaõ de 
seu povo. 

O Príncipe Regente tem ordenado, que se vos apresen
tem copias do ultimo relatório do Conselho de S. M. a 
Raynha; e está convencido de que vós adoptareis aquel
las medidas, que parecer que saÕ requeridas pela presente 
e triste necessidade. 

Tractando de segurar um apropriado e amplo provi
mento, paia a mantença da Real Dignidade de S. M., e 
para o serviço da sagrada Pessoa de S. M. durante a sua 
moléstia o Príncipe Regente está seguro de que vós tereis 
igualmente na lembrança, o indispensável dever de conti
nuar a conservar para S. M. a facilidade de reasumir o 
exercício pessoal de Sua Real Authoridade, no caso feliz 
de seu restabelicimento, taõ vebementemente desejado pe
los votos, e oraçoens de sua família e de seus vassallos. 

O Príncipe Regente nos ordena o significar-vos, a sa-
tisfacçaõ com que S. A. R. tem observado, que as medidas, 
que se tem continuado a seguir para a defensa e segurança 
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do reyno de Portugal, tem mostrado que saõ completa
mente cfficazcs; e que nas diversas occasioens, em que as 
tropas Portuguczas ou Rritannicas tem entrado em acçaõ 
com o inimigo, se tem plenamente mantido a reputação 
que tinham d'antc» adquirido. 

A bem «.ucccdida, c brilhante entrepreza, que terminou 
na surpreza de um corpo Fraucez, na Estremadura Ilcspa-
iiltola, por um destacamento do Exercito Alliado, sob o 
rommando do tenente General Hill; serve de grande cre
dito áquelle distineto official, c às tropas debaixo de seo 
commando; c tem contribuido importantemente para obs
truir os desígnios do inimigo, naquclla parte da Península. 

O Príncipe Regente está seguro de que, ao mesmo 
tempo que vós rcíleclires, com orgulho v satisfacçaõ, na 
condueta das trop.is de S. M. e dos Aluados, nestes vários 
e importantes serviç-«., vós fareis justiça ao consummado 
mi.'o e habilidade, ijiu* mostra o General Lord Visconde 
Wcllington na iliueçaõ da campanha. Em Hcspanha o 
espirito do povo continua indomável; c o systema de 
*.: nerra taõ p< euliarniime adaptado á condição actual da 
iiaçiiõ Hespauholu. tem recentemente sido ampliado e me
lhorado, com as vantagens que resultam das operaçoens 
dos Exércitos Alliados nas fronteiras, c do apoio e auxilio 
da esquadra de S. M. na costa. Ainda que os grandes es
forços do inimigo, tem alcançado, cm algumas partes, bom 
tuceesso, S. A. R. está persuadido de que vós admirareis 
a perseverança c galhardia, que manifestavam os exércitos 
Hespanhocs. Ainda mesmo naquellas províncias, que es
tão principalmente oecupadas pelas forças Francesas, se 
tem levantado entre o povo nova energia; e o augmento 
de dificuldade, e perigo tem produzido mais connexaõ d** 
esforços cm uma resistência geral. 

O Príncipe Regente, em nome, e a bem de S. M., no> 
ordena expressar-vos a sua confiada esperança, de que 
vós o habilitam» a continuar a prestar o mais i-ffieaz sii-
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xil io, e adjutorio para sustentar a contenda, que as va
lentes naçoens da Península ainda mantém com tao índi-
minuto zelo, e resolução. 

S. A. R. nos ordena expressar-vos os seus para-bens , 

pelo bom successo das armas Britannicas na ilha de Java . 

O Príncipe Regente confia, que vós concorrereis com 

S. A. R . em approvar a sabedoria, e abilidade com que 

esta empreza, assim como a tomada das ilhas de Bourbon 

e Mauricius, tem sido conduzidas, debaixo da immediata 

direcçaó do Governador General da í n d i a ; e que vós ap-

plaudireis a decisão, galhardia, e espirito tao conspicua-

mente manifestados nas ultimas operaçoens do bravo exer

cito sob o commando daquelle distincto official Sir Sa

muel Achmuty , taõ poderosa, e abilmente apoiado pelas 

forças navaes d e S . M . 

Pe la ultimação deste systema de operaçoens, se terá 

dado nova e grande segurança ao commercio Britannico, 

e possessoens das índias Orientaes ; e o poder Colonial de 

França terá sido inteiramente extincto. 

S* A. R. j u lga conveniente recommendar á vossa atten-

çao, a propr iedade de providenciar taes medidas para o 

futuro Governo das possessoens Britannicas da índia, 

quaes a experiência e madura deliberação tiver mostrado, 

que sao bem calculadas para segurar a sua prosperidade 

in t e rna ; e sacai* destes florentes domínios o maior gráo de 

vantagem possível para o commercio e rendimentos do 

R e y n o Uuido . 

O Príncipe Regente nos ordena informar-vos, de que 

ao mesmo tempo que S. A. R., lamenta que vários, e im

portantes objectos de differenças com o Governo dos E s 

tados Unidos de America, ainda estejam por ajustar as 

difficuldades, q u e o negocio da fragata Chesapeake tinha 

occasionado, se tem por fim removido; e nós temos ordem 

de vos assegurar, que no ulterior progresso das discussoens 

com os Estados Unidos, o Príncipe Regente continuará a 
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empregar os meios de conciliação, que forem compatíveis 
com a honra, c dignidade da coroa de S. M., e com a de
vida manutenção dos direitos marítimos, e commerciaes, e 
com os interesses do Império Britannico. 

Senhores da Casa dos Communs ! S. A. R tem ordenado 
que se vos apresentem as Avaluaçoens para o serviço do 
anno corrente. Elle espera que vós lbe fornecereis aquel-, 
les supprimentos, que forem necessários para o habilitar a 
continuar na contenda, em que S. M. se acha empenhado, 
com aquelle espirito, e esforços, que ministrem o melhor 
prospecto de uma bem suecedida terminação. 

S. A. R. nos ordena o recommendar-vos, que torneis a 
tomar em consideração o estado de finanças da Irlanda, 
que vós começasteis na sessaõ passada do Parlamento. Elle 
tem a satisfacçaõ de vós informar, de que o melhoramento 
da receita dos rendimentos da Irlanda, no anno passado, 
comparados com o anno precedente, confirma a crença de 
que a diminuição' que os rendimentos tem experimentado, 
se deve attribuir a causas accidentacs, e temporárias. 

M . I oitos E SCKHOKES ! O Príncipe Regente esta satis
feito de que vos entreteis um justo conhecimento dos ár
duos deveras, para cuja execução fora S. A. R. chamado 
em conseqüência da continuada indisposição de S. M. 

Nesta severa calamidade tem S. A. R. a maior consola
ção, em descançar na vossa experimentada sabedoria, 
lealdade, e espirito publico, aquém elle recorrera em todas 
as dificuldades, com a firme confiança de que, mediante 
o vosso auxilio e apoio, elle poderá com a bençaÓ da Pro
videncia, desempenhar as importantes funeçoens do alto 
encargo que se lhe confiou ; e em nome, e a bem de seu 
amado Pay, e veneravel Soberano, manter indeminuta a 
prosperidade» e honra da naçaft. 
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(Circular.) 

Sobre os estrangeiros residentes em Inglaterra, datada de 

White-Hall, 1 de Janeiro, 1812. 

S E N H O R ! Constando, que, naó obstante as precauçoens 

que se tem adoptado, para fazer saber aos estrangeiros 

que entram e residem neste reyno , que a sua residência 

aqui, sem que tenham obtido uma licença da Inspecçaõ-

dos estrangeiros, he illegal, muitos estrangeiros tem inten

cionalmente deixado de cumprir com os regulamentos esta

belecidos a este respeito nas secçoens 22 , 23 , e 25 do Ac-

to intitulado Alicn A c t ; e havendo também razão para crer, 

que muitos estrangeiros tem achado meios de se introduzir 

neste paiz, para o fim illegal de auxiliar a fugida dos pri

sioneiros de guerra, &c. O Senhor Secretario Ryder me 

ordenou que eu chamasse a vossa especial attençaÕ para 

este objecto, e que vos suggerisse o expediente de proce

der como o Alien Act determina, contra todos os estrangei

ros, que se acharem residindo no vosso districto, nas cir-

cuunstancias acima mencionadas. T ive ao mesmo tempo 

ordem de lembrar a vossa attençaõ a secçao 30 do mesmo 

Acto, aonde vereis que todo o cabeça de casal, que receber 

estrangeiros para alojarem ou residirem em suas casas por 

mais de 24 horas, sem se conformarem com as providencias 

qné ali se contem, ficam sugeitos a multa de dez libras. 

E m todos os casos em que vós mandareis prender estrange

iros, por andarem em liberdade sem ter obtido licença, ou 

cujas licenças tiverem expirado, ou que tiverem deixado 

de cumprir com as condiçoens nellas expressas, vós me 

transmittireis uma conta daquillo a que tivereis procedido, 

para que o Senhor Secretario Ryder seja disso informado, 

a fim de que elle possa decidir do final destino de taes pes

soas ; quando tiver expirado o periodo de prisaõ a que 

elles forem mandados. 
Eu sou Senhor, &c . 

T . B E C K E T . 
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V T K E 7 . L - E L A . 

Manifesto, que faz ao Mundo a Confederaçaí de Venezuela, 

na Anui ica-Meredi.ru.1, das razoem em que tem fundado 

a <ua absoluta independência da Hcspanha, c de qualquer 

outra dominação estrangeira. 

Formado, c mandado publicar por acordo do Congrcsso-

Geral de suas Províncias- Unidas. 

A America, condemnada, por mais de três séculos, a naõ 

ter outra existência, mais do que a de servir a augmentar a 

preponderância política da Mcspanha, sem a menor influ

encia ou participação de sua grandeza, teria chegado pe

la ordem de uns suecessos, cm que naõ tem tido outra parte 

senaõ o soífrimcnto, a ser o garamtc c a victima da desor

dem, corrupção, c conquista, que tem desorganizado a na

ção ronquistadora, se o instineto da segurança própria naõ 

tivc.se dictado aos Americanos, que tinha chegado o mo

mento ile obrar, para colher o frueto de trezentos annos 

de inai e;iõ c de paciência. 

Se o descubrimento do novo Mundo foi um dos aconte

cimentos mais interessantes à espécie humana n.-*/> o será 

menos a regeneração deste mesmo Mundo , degraduado 

desde ent.io, pela opprcssaõ, e servidão. A America, le-

v.iiiitiinlo-se do po e i lascadeas, e sem passar pelas gradu-

aeoi iis política» das naçoens ; vai a conquistar, em seu 

tiHiio. ao antigo Mundo sem inundallo nem escravizallo, 

ou euibrutceello. A revolução mais útil ao gênero humano 

Mia a da America, quando constituída e goternada por si 

morna , abra os braços para receber os povos da Kuropa, 

Miluiicigido* pela política, afugentados pela guerra , e 

acossado» pelo furor de todas as paixoens; sequiosos entaó 

de p-</, e de tranqüilidade, atravessarão o occeano os habi

tantes do outro hemispheno, sem a ferocidade nem a per

fídia dos heroe.s do século 1 ò . como amigos, t* naõ como 

t) rauos ; como trabalhadores, e naó como senhores; naõ 

Vot.. VIII . No. 41. r. 

http://tivc.se
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para destruir, mas sim para edificar: naõ como tigres, mas 
sim como homens, que horrorizados de nossas antigas des
graças, e ensinados pelas suas, naó converterão a sua razaõ 
em um instincto maléfico, nem quererão que os nossos an-
naes sejam ja os annaes do sangue e da perversidade. En
tão a navegação, a geographia, a astronomia, a industria, 
e o commercio, aperfeiçoados pelo descubrimento da Ame
rica, para seu mal, se converterão em outros tantos meios 
de accelerar, consolidar, e aperfeiçoar a felicidade de am
bos os Mundos. 

Naõ he isto um sonho agradável, mas sim uma homena
gem, que faz a razaõ á Providencia. Estava escripto em 
seus infalíveis desígnios, que naõ devia a metade da espé
cie humana gemer debaixo da tyrannia da outra metade; 
nem teria o dia do ultimo juizo de chegar, sem que uma 
parte de suas creaturas gozasse de todos os seus direitos. 
Tudo preparava esta epocha de felicidade e consolação. 
Na Europa o choque da fermentação e das opinioens, o 
transtorno e desprezo das leys, a profanação dos direitos 
que ligavam o Estado, o luxo das cortes, a miséria dos cam
pos, o abandono das oflicinas, o triumpho do vicio, e a op-
pressaÕ da virtude : na America o augmento de população, 
as necessidades creadas fora delia, o desenvolvimento da 
agricultura, em um terreno novo, e vigoroso, o germen da 
industria debaixo de um clima benéfico, os elementos das 
sciencias em uma organização privilegiada, a disposição 
para um commercio rico, e prospero, e a robustez de uma 
adolescência política, tudo, tudo accelerava os progressos 
do mal em um mundo, e os progressos do bem no outro. 

Tal éra a vantajosa alternativa, que a America, escrava 
apresentava, a travez do occeano, a sua senhora a Hespa-
íiha, quando opprimida do pezo de todos os males, e mi
nada por todos os princípios destructores das sociedades 
lhe pedia que lhe tirasse as cadêas para poder voar em seu 
soccorro. Por desgraça triumphàram as preocupaçoens : 
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o gênio do mal e da desordem se apoderou dos Governos ; 
o orgulho resentido cccupou o lugar do calculo, e da pru
dência ; a ambição trimnphou da hberaJidade : e substitu
indo o dolo e a perfídia à generosidade e á boa fé, se vol
taram contra nos as armas de que usamos, quando impel-
Iido» de nossa fidelidade e singeleza, ensinamos á Hespa-
nha o caminho de resistir e triumphar de seus inimigos, 
debaixo das bandeiras de um rey presumptivo, inhabil 
para reynar, e sem outros direitos mais do que as suas 
desgraças, e a generosa compaixão de seus povos. 

Venezuela foi a primeira que jurou à Hespanha os au
xílios generosos, que ella cria como homenagem necessária : 
Venezuela foi a primeira que derramou em sua afflicçao o 
balsamo cousolador da amizade e fraternidade sobre as 
suas feridas : Venezuela foi a primeira, que conheceo as 
desordens, que ameaçavam a destruição da Hespanha : foi 
a primeira que projectou a sua própria conservação, 
sem romper os vínculos que a ligaram com ella; foi 
a primeira que sentio os efTeítos de sua ambiciosa 
ingratidão : foi a primeira hostilizada por seus innaõs : 
e vai a ser a primeira que recupere a sua independência, 
e dignidade civil no novo Mundo. Para justificar esta 
medida de necessidade e de justiça, cré que he do seu 
dever apresentar ao Universo as razoens que lha tem dic« 
uilo, para naõ comprometter o seu decoro e seus princípios, 
quando vai a oecupar a alta situação a que a Providencia 
a restilue. 

Todos, os que souberem de nossa revolução, sabem 
umbem qual tem sido a nossa sorte, antes do transtorno 
que dissolvco os nossos pactos com a Hespanha, ainda 
quando elles tivessem sido legítimos, e de equidade. He 
supérfluo apresentar d Europa imparcial as desgraças e 
vexame*, que cila mesmo tem lamentado, quando a nós 
nos naõ éra permittido fazello: nem tampouco he neces-
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sario inculcar-lhe a injustiça de nossa dependência e de-
graduaçaÕ, quando todas as naçoens tem olhado como um 
insulto á equidade política, que a Hespanha despovoada, 
corrompida, e submergida na inacçao e priguiça, por 
um Governo despotico, tivesse usurpado exclusivamente 
á industria e actividade do Continente, os preciosos e in
calculáveis recursos de um Mundo constituído no feudo e 
monopólio de uma pequena porção do outro. 

Os interesses da Europa naõ podem estar em contrapo
sição com a liberdade da quarta parte do Mundo, que se 
descobre agora á felicidade das outras três ; só uma pe
nínsula meredional pôde oppor os interesses do seu Go
verno aos de sua nação, para amotinar o antigo hemispherio 
contra o novo, ja que se ve na impotência de opprimillo 
por mais tempo. Contra estes esforços, mais funestos ao 
nosso decoro do que á nossa prosperidade, he que vamos 
a oppor as razoens, que desde 15 de Julho de 1803, tem 
arrancado de nós as resoluçoens de 19 de Abril de l8 l0 , e 
5 de Julho de 1811, que sao as três epochas que formarão 
o primeiro período nos fastos de Venezuela regenerada, 
quando o buril imparcial da historia traçar as primeiras 
linhas da existência política da America do Sul. 

Espalhadas em nossos manifestos, e nossos papeis públi
cos, quasi todas as razoens de nossa resolução, todos os 
nossos desígnios, e todos os justos e decorosos meios, que 
temos empregado para realizallos, parecia que devia bastar 
a comparação exacta, e imparcial de nossa conducta, com a 
dos Governos de Hespanha n'estes últimos tempos; para 
justificar nao só a nossa moderação, naõ só as nossas me
didas de segurança, nao só a nossa independência, senaõ 
até a declaração de uma inimizade irreconciliavel, com 
os que directa ou indirectamente tivessem contribuído ao 
desnaturalizado systema adoptado contra nós. Nada te
ríamos, na verdade, que fazer, se a boa fé fosse o movei 
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fio partido da opprcssaõ contra a liberdade ; porém por 
ultima anal*, ze de nossa* desgraças, naó podemos sahir da 
condição de servos, sem passar pela calumniosa nota de 
ingratos, rebeldes, e desagradecidos. Ouçam pois, e jul
guem, os que naó tem tido parte em tio*--as d-sgraças, 
nem f-uéiram têlla agora em nossas disputas, para au£-
mentar a parcialidade de nossos inimigos; e naõ percam. 
de vista o acto solemne de nossa justa, necr-.saiu, c mo
desta emancipação. 

Caracas soube as escandalosas scenas ilo Escoriai, c 
Aranjinv, quando ja presentia quaes eram os seus direi
tos, e o estado cm que os punham aqucllcs grandes siic-
cessos : porem, o habito de obedecer por uma parte, a 
apathia que infunde o despotismo, por outr.i, e por fim a 
fidelidade c boa fé, foram, pelo momento, superiores a 
toda a combinação; e nem ainda depois de apresentados 
nesta capital os despachos do I.ugar-lciientc Mur.it, vaci
laram as auiiiorniadcs sobre a sua aceitação, foi capaz o 
povo de Caracas de pensar cm outia cousa mais do que 
em ser fiel, conseqüente, e generoso, sein prever os males 
a que ta a cxpóllo, esta nobre e bizarra condueta. Sem 
outro calculo mais que o da honra, recusou a Hespanha 
seguir a vú/. dos mesmos Procercs da Hespanha, quando 
uns apoyando as ordens do Lugar Tenente do Re> no, 
exigiam de nós o reconhecimento do novo rey ; c outros, 
declarando, c publicando que a Hespanha tinha começado 
a existir de novo, desde o abandono de suas authoiidades, 
desde as eessoens dos Bourbons, e introducçaõ de outra 
dynastia, recobravam sua absoluta independência e liber
dade, e davam este exemplo ás Américas, para que ellas 
recuperassem os mesmos direitos, que ali se proclama
vam : * mas logo que o primeiro passo, que demos para a 

* \ iruit imprctíot, quetahlram nu primeiro impetuda revoluçaü 
de lJcipiahi. ü Conde de Hunda Blaoca, reipondcodo pela Juncta 

http://Mur.it
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nossa segurança, advirtio á Juncta Central, que havia en
tre nós alguma cousa mais do que hábitos e preocupa-
çoens, se começou a variar a linguagem da liberdade, e 
da franqueza : adoptou a perfídia o talisman de Fernando, 
inventado pela boa-fé : suffocou-se, ainda que com manha, 
e suavidade, o projecto sincero e legal de Caracas ; para 
imitar a conducta representativa dos Governos de Hes
panha f ; e se começou a entablar um novo gênero de 
despotismo, debaixo do nome factício de um rey reconhe
cido por generosidade, e destinado ao nosso mal e desastre, 
pelos que usurpavam a soberania. 

Novos Governadores e Juizes, imbnidos do novo systema 
projectado contra a America, decididos a sustentallo á 
nossa custa, e munidos de instrucçoens para o ultimo re
sultado da política do outro hemispherio, foram as conse
qüências da surpreza, que causou á Juncta Central a nossa 
inaudita, e inesperada generosidade. A ambigüidade, as 
ciladas, e a concussaõ, foram todos os recursos de sua ca
duca e perecedeiraadministração : como viam taõ exposto 
o seu império, parecia que queriam ganhar em um dia, o 
que tinha enriquecido a seus antecessores em muitos an-
nos ; e como a sua authoridade estava protegida pela de 
seus committentes, de nada tractávam mais do que susten
tar-se uns aos outros, á sombra da nossa illusaÕ, e boa fé. 
Nenhuma ley contraria a estes planos éra valida, e sub
sistente : e todo o arbítrio, que favorecesse a nova ordem 
da francomaçonaria política, havia ter força de ley, por 
mais opposto que fosse aos princípios da justiça e da equi
dade. Depois de declarar o capitaÕ-general Emparan á 
Audiência, que nao havia em Caracas outra ley, nem ou-

Central ao Conselho de Castella. Manifesto da mesma Juncta. E 
a Universidade de Sevilha, respondendo á consulta desta. 

t Projecto do anno de 1S0S, para fazer uma Juncta de Governo 
e conservação como as de Hespanha. 
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tra vontade senaõ a sua, bem manifesta em vários excessos, 
e violências, taes como a de colocar no lugar de Ouvidor 
ao Fiscal do civil, e criminal; serprender e abrir as car
tas, que dirigia D. Pedro Gonzalez Ortega á Juncta Cen
tral ; arrojar a este empregado, ao capitão D. Francisco 
Ilodriguez, e ao Assessor do Consulado D. Miguel Jozé 
Sanz, fora destas províncias, destinados a Cadiz e Pucrto- • 
Rico; metter em cadcas, e condemnar ao trabalho das 
obras publicas, sem forma nem figura de juizo, uma mul
tidão de homens bons, arrancados de seus lares, com • pre
texto de vagamundos: revogar e suspender as determina-
çoens da Audiência, quando naõ -eram conformes ao seu 
capricho, e arbitrariedade: depois de ter feito receber 
a seu Assessor sem títulos nem authorídade: depois de 
r-ustcr a todo o tranze a sua ignorância e o seu orgulho: 
depois de mil disputas escandalosas com a Audiência, e 
Ayuntamicuto: depoisdereconciliar.se em fim com estes 
déspotas todos os togados para fazer-se mais impunes, e 
inexpugnáveis contra nós, conviéram em organizar, e 
levar ao cabo o projecto, á sombra da fallacia, da espio
nagem, e da ambigüidade.* 

Debaixo destes auspícios se occultávam as derrotas, e 
desgraças das armas em Hespanha; forjávam-se, e divul-
gkvam-se triumphos pomposos, e imaginários, contra os 
Francczcs na Península, e no Danúbio: faztam-se illo-
mmar as ruas; queimar a pólvora; repicar os sinos; e 
prostituir a Religião, cantando Te Deum, e acçoeus de 

* De tudo isto ha tcttiinuntios aulhentico» em aottot archivos ; e 
a penar da vigilância com que K saquearam estes, pelos partidistas 
do» antigo» mandantes, existe em Cuman* uma ordem do Governo 
llcspanbol, para promover a discórdia cnlre os nobres e parentes 
da« famílias Amrriraitat• ha-oa lambem eacriptos, c notórios, da 
cormpcaS, jogo, e libertinagem que promovia Gue*.ara, para dea-
morafitar o paia, e ninguém te e*quere da.* coloauens, e suborno» 
que publicavam o» ouvidor*», c constam de tuas residencial. 

http://depoisdereconciliar.se
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graças, como para insultar a Providencia, na perpetuidade 
de nossos males. Para naõ deixar-nos tempo em que 
pudéssemos analyzar a nossa sorte, nem descubrir os laços 
que se nos armavam ; se figuravam conspiraçoens, se inven
tavam partidos e facçoens, se calumniava a todos os que 
naõ se prestavam a ser iniciados nos mistérios da perfídia ; 
inventávam-se esquadras, e emissários Francezes, em nos
sos mares, e nossos portos, limitávam-se, e constringiam-
se nossas relaçoens com as colônias vizinhas, punham-se 
entraves ao nosso commercio; tudo com o fim de ter-nos 
em uma continua agitação, para que naõ fixássemos a at-
tençaõ em nossos verdadeiros interesses. 

Assustado ja o nosso soffrimento, e despertada a nossa 
vigilância, começamos a desconfiar dos governos de Hes
panha, e seus agentes ; a travez de suas intrigas e machi-
naçoens, descubriamos todo o horroroso futuro que nos 
ameaçava; o gênio da verdade elevado sobre a densa 
atmosphera da oppressaõ, e da calumnia, nos assignalava, 
com o dedo, da imparcialidade, a verdadeira sorte da Pe
nínsula, a desordem de seu Governo, a energia de seus 
habitantes, o formidável poder de seus inimigos, e a ne
nhuma esperança de sua salvação. Encerrados em nossas 
casas, rodeados de espias, ameaçados de infâmia e depor
tação, apenas podíamos lamentar a nossa situação, nem 
fazer mais do que murmurar em secreto contra os nossos 
vigilantes, e astutos inimigos. A consonância de nossos 
suspiros, exhalados na amargura, e na oppressaõ, uni
formou os nossos sentimentos; e reunio as nossas opini-
oens : encerrados nas quatro paredes de sua casa, e incom-
mumcaveis entre si, apenas houve cidadão de Caracas, que 
naõ pensasse que tinha chegado o momento de ser livre 
para sempre, ou de sanccionar, irrevogavelmente, uma 
nova e horrorosa servidão. 

Começaram todos a descubrir a nulidade dos actos de 
Bayoua; a invalidação dos direitos de Fernando e de 
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todos os Bourbons, que concorreram naquellas illegitimas 
esúpulaçoen»: a ignomínia com que tinham entregado, 
como escravos, os que os tinham colocado sobre o tbrono, 
contra as prctençoens da Casa d'Áustria: a colusaõ dos 
intrusos mandatários de Hespanha, com os pianos da nova 
dyuastia : a sorte que estes planos preparavam a America, 
e a necessidade de tomar um partido, que puzesse o novo 
Mundo ao abrigo dos males que lhe trazia o estado de 
suas reUçoens com o antigo. Viam sumir-se os seus 
lhesouros, no pelago sem fundo da desordem da Pe
nínsula. Choravam o sangue dos Americanos, misturado 
na contenda com o dos inimigos da America, para susten
tar a escravidão de sua pátria: penetravam, a pezar da 
vigilância dos tyraunos, até á mesma Hespanha, e nada 
mais viam do que a desordem e a corrupção, facçoens, 
derrotas, infortúnios, traiçoens, exércitos dispersos, pro
víncias oeeupadas, falanges inimigas, e um Governo im
becil, t tumultuam*, formado de taõ raros elementos. 

Tal era a impressão geral, que observavam, no rosto 
de todos os Venezuelanos, os agentes da oppressaõ, des
tacados para sustentar a toda a custa a infame causa de 
»rus constutieiites: cada palavra produzia uma proscrip-
ç.iõ ; cada discurso custava uma deportação a seu auihor ; 
e cada esforço ou tentativa para fazer na America o mesmo 
que cm Heapauha, senaó fazia derramar o sangue dos 
Americanos, éra, sem duvida, uma causa sufticiente para 
a ruma, infâmia, e dessolaçaõ de muitas famílias.* Taõ 
errado calculo naõ podia deixar de multiplicar os choques, 
augiuentar com elles a reacçaõ popular, preparar o com
bustível, e ditpóllo a que com a menor faísca produzisse 
um incêndio que consumisse, c borrasse até os vestígios de 

t Deportação* de varioa otlkiaes de cooceito, e cidadãos de gra
duarão, e prubibade, decretada em :o de .Março de ISÍO, por 
Kaipsran 

Vot. VIII. No. 4*. c 
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tao dura, e penosa condição. A Hespanha fabril mas 
desolada, dependendo a sua sorte da generosidade da 
America, e quasi ao momento de ser riscada do catálogo 
das naçoens, parecia que, trasladada, ao século 16, e 17, 
começava a conquistar de novo a America, com armas 
mais terríveis que o ferro e o chumbo; cada dia se assig-
nalava: por uma nova prova da sorte que nos ameaçava : 
colocados na horrorosa disjunctiva de ser vendidos a uma 
naçaÕ estranha, ou ter que gemer para sempre em uma 
nova e irrevogável servidão, so esperávamos pelo momento 
feliz, que desse impulso á nossa opinião, e remisse nossas 
forças, para expressalla, e sustentálla. 

Entre os ays e imprecaçoens da exasperação geral, 
resoou em nossos ouvidos a irrupção dos Francezes nas 
Andaluzias; a dissolução da Juncta Central, a impulsos 
da execração publica ; e a abortiva instituição de outro 
novo Proteo Governativo debaixo do nome de Regência. 
Annunciava-se esta com ideas mais liberaes, e presentindo 
ja os erforços dos Americanos, para fazer valer os vicios, e 
nulidades de taõ raro Governo, procuraram reforçar a il-
lusaõ, com promessas brilhantes, theorias estéreis de re
formas, e annuncios de que nao estava a nossa sorte nas 
mãos dos Vice-Reys, dos Ministros, nem dos Governadores, 
ao mesmo tempo que todos estes agentes recebiam as mais 
apertadas ordens para velar sobre a nossa conducta, sobre 
nossas opinioens, e nao permittissem que estas sahissem 
da esphera traçada pela eloqüência, que dourava os ferros 
preparados na capciosa, e rnanhosa carta de emancipação. 

Em qualquer outra época teria esta deslumbrado aos 
Americanos ; porém ja tinha trabalhado demaziado a 
Juncta de Sevilha, e a Central, a favor de nosso desen
gano ; e o que se combinou, meditou, e polío para con
quistamos de novo com frazes, e hyperboles, servio so
mente para redobrar a nossa vigilância reunir as nossas 
opinioens, e formar uma firme e incontestável resolução 
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de perecer, antes «pie ser por mais tempo victimas da ca
bala e da perlidía. O dia, em que a Religião celebra os 
mais augustos inysterios da redempçaô do gênero humano, 
éra o que tinha a»signalado a Providencia para dar princi
pio á redempçaô política da America. Quinta feira saneta, 
19 de Abril, se despenhou em Venezuela o colosso do des
potismo, se proclamou o império das leys, e se expulsaram 
os tyrannos com toda a felicidade, moderação, e tranqüili
dade que clles mesmos tem confessado, c tem cheio de 
admiração e aflecto, para com nosco, todo o Mundo im
parcial. 

Quem naõ houvera crido, que um povo que alcança 
recobrar os seus direitos, e livrar-se de seus opprcssore-s, 
naõ teria, cm seu furor, excedido quantas barreiras o po
deriam ter posto, directa ou indirecUmente, ao alcance da 
influencia dos Governos, que tinham até entaõ sustentado 
a sua desgraça, e oppressaõ ? Venezuela fiel ás suas pro
messas, naõ fes mais do que assegurar a sua sorte para 
cumprillas; e se com uma maô, firme e generosa, de
punha aos agentes de sua miséria, e sua escravidão, colo
cava, com a outra o nome de Fernando VII. á frente de 
seu novo Governo, jurava conservar os seus direitos, pro-
mcttia reconhecer a unidade, e integridade política da 
naçaõ Hespanhola, abraçava a seus irmaõs da Europa, of-
ferccia-lhes um azylo em seus infortúnios, e calamidades, 
detestava aos inimigos do nome Hespanhol, procurava a 
alliança generosa da naçaõ Ingleza; e se prestava a tomar 
parte na felicidade, e na desgraça da naçaõ, de quem podia, 
e devia separar-se para sempre. 

Mas naõ era isto o que exigia de nós a Regência. 
Quando nos declarava livres na theoria de seus planos, nos 
sugeitava na practica a uma representação diminuta, e in
significante, crendo que aquém nada se lhe devia, estava 
no caso de contentar-se com o que lhe dessem seus se
nhores. Debaixo de taõ liberal calculo, queria a Regência 
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manter a nossa illnsaó, e pagamos com ditcursos, pfo-
messas, e inscripçoens nossa longa servidão, e o sangue, e 
os thesouros, que derramávamos na Hespanha. Bem1 

conhecíamos nos, o pouco que devíamos esperar da polí
tica dos intrusos procuradores de Fernando VII . : uaõ ig
norávamos que, se nao devíamos depender dos Vice Reys, 
Ministros, e Governadores, com maior razaõ naõ podíamos 
estar sugeitos nem a um rey captivo, e sem direitos nem 
authoridade ; nem a um Governo nullo, e illegitimo, nem 
a uma naçaõ incapaz de ter direito sobre outra; nem a um 
augulo peninsular da Europa, occupado quasi todo por 
uma força estranha ; porém querendo conquistar nossa 
liberdade, á força de generosidade, de moderação, e de 
civismo, reconhecemos os imaginários direitos do filho de 
Maria Luiza, respeitamos a desgraça da naçaõ; e dando 
parte de nossa resolução á mesma Regência, que desco
nhecíamos, lhe offerecemos o naõ separar-mo-nos da Hes
panha, sempre que ella tivesse um Governo legal, estabe
lecido pela vontade da naçaõ, e no qual tivesse a America, 
a parte que lhe dá a justiça, a necessidade, e a importância 
política de seu território. 

Se os trezentos annos de nossa anterior servidão naõ 
tivessem bastado para authorizar a nossa emancipação, ha
veria sobeja causa na conducta dos Governos, que se arro-
gáram a Soberania de uma naçaõ conquistada, que jamais 
pôde ter a menor propriedade na America, declarada parte 
'integrante delia ; quando se quiz involvêlla na conquista. 
}Se os Governantes de Hespanha tivessem sido pagos por 
•seus inimigos, naõ poderiam ter feito mais contra a felici
dade da naçaõ, vinculada em sua estreita uniaõ com a 
America. Com o maior desprezo da nossa importância 
política, e da justiça de nossas reclamaçoens, quando naõ 
puderam negamos uma apparencia de representação, a 
jsugeitáram á influencia despotica de seus agentes sobre os 
Ayuntamiento, a quem se commetteo a eleição; e ao passo 
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que em Hespanha se concedia, até áj províncias occupa-
das pelos Franceses, e às ilhas Canárias, e Baleares, um 
representante para cada 50 mil almas, elegido livremente 
pelo povo, apenas bastara para a America um milhaõ, 
para ter direito a um representante, nomeado pelo Vice 
Rey, ou capitão General debaixo da firma do Ayunta-
miento. 

Entretanto que nós, fortes com o testemunho de nossa 
justiça, e com a moderação de nosso proceder, esperava-
mo» que, se naõ triumphàvam as razoens que alegamos, á 
Regência, para demonstrar-lhe a necessidade de nossa 
resolução, se respeitariam, ao menos, as generosas dispo-
siçoens com que nos prestávamos a naõ ser inimigos de 
nossos opprímidos, c desgraçados irmaõs, quiz o novo 
Governo de Caracas naõ limitar estas disposiçoens a esté
reis raciocínios, e o mundo despreocupado c imparcial, 
conhecerá, que Venezuela tem consummido todo o tempo 
que tem decorrido, desde 19 de Abril de 1810, até os 5 
de Julho de 1811, cm uma amarga e penosa alternativa de 
ingratidoens, insulto», c hostilidades, da parte da Hespanha; 
e de generosidade, moderação, c suftrimento, da nossa 
parte. Esta epocha he a mais interessante da historia de 
nossa revolução, pois seus acontecimentos ofiercerm um 
contraste taõ favorável á nossa causa, que naõ tem podido 
deixar de ganhamos o juizo imparcial das naçoens, que 
naó tem um interesse em desacreditar nossos esforços. 

Antes do resultado de nossa transformação política, che
gavam cada dia a nossas maõs novos motivos, para fazer 
por cada um dclles, o que fizemos depois de três séculos 
de miscria, c degraduaçaõ. Em todos os navios que che
gavam de Hespanha vinham novos agentes a reforçar, com 
novas inttrucçocns, aos que sustentavam a causa da ambi
ção, c da perfídia : com o mesmo objecto se negava per
missão de voltar » He-spanaha aos militares, e mais empre
gados l-ur .pco«; ainda que a pedtwem para fazer a guerra 
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contra os Francezes: expediam-se ordens (a) para que 
sob pretexto de nao attender senaÕ á guerra, se embrute-
cesse mais a Hespanha e a America, se fechassem as es-
cholas, nao se fallasse de direitos nem de prêmios, nem se 
fizesse outra cousa senaÕ enviar dinheiro á Hespanha ho
mens Americanos, viveres, fructos preciosos, submissão, e 
obediência. 

As gazetas naõ fallávam em outra cousa senaõ em victo-
rias, donativos, e reconhecimentos arrancados, pelo despo
tismo, dos povos, que naõ sabiam ainda da nossa resolu
ção ; e, debaixo das mais severas comminaçoens se restabe
lecia a inquisição política com todos os seus horrores, con
tra os que lessem, retessem, ou recebessem outros papeis, 
nao só estrangeiros mas ainda Hespanhoes, que nao fossem 
da fabrica da Regência, (b) contra as mesmas ordens ex
pedidas d'antemaÕ, para hallucinar a America se salvavam 
todos os caminhos nas consultas para empregados Ultra
marinos, cujo merecimento consistia somente em ter ju
rado sustentar o systema, tramado pelos Regentes: com 
o ultimo escândalo, e descaramento se declarou nulla, con
denou ao fogo, e se proscreveram os authores e promotores 
de uma ordem que favorecia o nosso commercio, e alen
tava a nossa agricultura : ao passo que se exigiam de nós 
auxílios de todas as classes, sem produzir a menor conta 
de seu destino e inversão: em desprezo da fé publica, se 
mandaram abrir sem excepçaÕ alguma todas as correspon
dências destes paizes, attentado desconhecido até o despo
tismo de Godoy, e adoptado somente para fazer mais ty-
rannica a espionagem contra a America. Em uma pa
lavra, começavam a realizar-se practicamente os planos 
traçados para perpetuar a nossa servidão. 

Entretanto Venezuela, livre e senhora de si mesmo em 

(a) 30 de Abril, de 1810. (b) Ibidem. 
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nada pensava menos do que em imitar a detestável con. 
durta da Regência e seus agentes ; contente com ter se
gurado s sua sorte contra a ambição de um Governo in-
truso, e illegitimo, e por-se a cuberto de uns planos de 
masiado complicados e tenebrosos, naõ fazia mais do que 
acreditar com factos positivos os seus desejos de paz, ami
zade, conrespondencia, e cooperação com seus irmaõs da 
Europa- Quanto» se achavam entre nós foram olhados 
como taes, c duas terças partes dos empregos políticos, 
civii, e militares, de alta e mediana jerarchta, ficaram ou 
»e puzéram em maõs de Kuropeos, sem outra precaução 
mais do que uma franqueza e boa fé bastante funesta a 
nossos interesses: as nossa» caixas se abriram generosa
mente para auxiliar com luxo, c transportar commoda c 
profusamente a nossos tyrannos: os commandantes dos 
correios Carmcn, Fortuna, c Araucana, foram acolhidos 
em nossos portos, c auxiliados com nossos cabedaes, para 
seguir c concluir as sua -. respectivas commissoens ; e ainda 
me»mo o» desacatos, c delidos do commandante do vaso 
Fortuna »c «ubmettéram ao juízo do Governo Hespanhol. 
Ainda que a Juncta Governativa de Caracas apresentou as 
r»7oen« de precaução, que a obrigivam a naõ aventurar h 
voracidade do Governo, os fundos publicas, que puderam 
servir ao »occorro da Naçaõ, exortou, e deixou expedita 
a generosidade dos povos para que usassem de seus cabe
daes conforme ao» impulsos de sua sensibilidade, publi
cando em suas gazetas o lamentável mamfesto, com que a 
Hegeucia pintava moribunda a naçaõ para pedir auxilio • 
ao mesmo passo que fazia parecer vigomza, organizada, e 
imimphantr nos periódicos destinados a lialliicinar-nos : os 
Commissionados da Regência para Quito, Sane ta-Fe, c 
Peru, lôram hoi|K*dados amigavelmente, tractados romo 
a micos, e soecorridos a sua satisfacçaó, suas urgências 

pecuniárias Porem gastemos mais bem o tempo 

cm analizar a condueta tenebrosa, e suspeita de nossos 
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i n imigos ; posto que todos os seus esforços nao tem sido 

bastantes, para desnivelar a imperiosa, e t r iumphante op

pressaõ da nossa. 

N a ó eram somente os mandantes do nosso terr i tório os 

que estavam authorizados a sustentar a horrorosa t rama de 

seus constituentes : éra omnimoda e universal a missão de 

todos os que inundaram a America, desde os funestos e 

agourados reynados das Junctas de Sevilha, Central , e 

Regênc ia , e com um systema de Francomaçoneria política 

debaixo de um pacto Machiavelico, estavam todos de 

acordo em substituir-se, entrar uns nos lugares dos outros, 

auxiliar-se mutuamente nos planos combinados, contra a 

felicidade, e existência política do Novo Mundo . A ilha 

d e Por to-Rico, se constituio desde logo o lugar de retirada 

e abrigo de todos os agentes da Regênc ia : o estaleiro de 

todas as expediçoens: o quartel-general de todas as forças 

ant i -Americanas: a manufactura de todas as imposturas, 

calumnias, t r iumphos, e ameaças dos R e g e n t e s : o refugio 

de todos os malvados, e o surgidouro de uma nova compa

nhia de Filibustiers, para que nao faltasse nenhuma das 

calamidades do século 16, á nova conquista da America 

no 19. Opprimidos os Americanos de Porto-Rico com as 

bayonctas, canhoens, ferros, e forças, que rodeavam o 

Bachá Melendez, e seus satélites, tinham que accrescentar 

a seus males e desgraças a dolorosa necessidade de contri

buir aos nossos. Tal he a sorte dos Americanos condem-

nados, naõ só a ser presidiários mas também algozes uns 

dos outros. 

Ainda he muito mais dura, e insultante a conducta que 

observava Hespanha com a America, comparada com a 

que apparece a respeito da França. H e bem notório que 

a nova dynastia que resiste ainda a alguma parte da Na

ção, tem tido partidistas mui decididos, muitos dos quaes 

se olhavam como seus Proceres, por sua graduação em-
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pregos, luzes, e conhecimentos.* Porém todavia naõ 
se tem visto um só dos que tanto apetecera a liberdade, 
independência, e regeneração da Península, que tenha 
sequer disculpado a conducta das províncias Americanas, 
que adaptando os mesmos princípios de fidelidade, e in
tegridade nacional, tenham querido conservar-se a si mes
mas independentes de uns Governos intrusos, illegitimos; 
imbecis, e tumultuarios, como tem sido todos os que se 
tem chamado até agora procuradores d'FI Rev , ou repre
sentantes da Naçaõ. Irrita, ver tanta liberdade, tanto 
civismo, e tanto desapego na» Cortes, a respeito da Hes
panha desorganizada, exhnusta, e quasi conquistada ; e 
tanta mesquinharia, tanta suspeita, tanta preocupação, e 
tanto orgulho, com a America pacífica, fiel, generosa, de
cidida a auxiliar seus irmaõs, c a única que pôde desejar 
que naõ sejam illusorios, no essencial, o-s planos theoreti-
cos, e brilhantes, que tanto valor dâm ao Congresso Hes-
panliol. Quantas traiçoens, entregas, assassinatos, perfi-
dias, c concutsoens se tem visto na revolução de Hespa
nha, tem passado como desgraças inseparav- is das circum-
stancias , porem a nenhuma das províncias vendidas, ou 
contentes com a dominação Franceza se tem tractado co
mo a Venezuela : terá sido a sua conducta anahzada, c 
characterizada conforme ás razoens, motivos, e orcutn-
«tancias que a dictiram : ter-se-ha julgado esta conforme 
ao direito da guerra, e ter-sc-ha publicado o juízo da Na
çaõ conforme aos dados que se tenham tido presentes ; 
porém nenhuma dellas tem sido até agora declarada trai
dora, rebelde, c desnaturalizada como Venezuela, e para 
nenhuma dellas se tem creado uma commissaõ publica de 
amotinadores diplomático*., para armar Hespatthoes contra 

* vi,,ri». A tanta, Ofarill, 1'rquijo, M*zarrc*do, c outro» muito» 
de Iodai at claaiea, • prol5»*<-*en». 

VoL. VIII . No . 44. D 
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Hespanhoes, acender a guerra civil, e incendiar tudo o 
que naõ pôde possuir, ou dillapidar em nome de Fernando 
V I I ; a America só he a que está condemada a soffrer a 
inaudita condição de ser hostilizada, destruída, e redu
zida á escravidão, com os mesmos auxílios, que ella desti
nava para a liberdade e felicidade commum da Naçaõ, de 
que se lhe fez crer ser parte por alguns momentos. 

Parece que a independência da America causa mais 
furor á Hespanha do que a oppressaõ extrangeira, que a 
ameaça, ao ver que contra ella se empregam com prefe
rencia recursos que naõ tem merecido, nem ainda as pro
víncias que tem acclamado o novo Rey: o talento incen
diado, e agitador de utn ministro do Conselho de índias, 
naõ podia ter mais digno emprego do que o de conquistar 
de novo a Venezuela, com as armas dos Alfingers, e Wel-
sers,* em nome de um rey collocado no throno, contra as 
pretensoens da família que arrendou estes paizes aos fei
tores Alemaens. Debaixo deste nome se rompem contra 
nós todos os diques da iniqüidade, e se renovam os hor
rores da conquista, cuja memória procuramos generosa
mente obliterar a nossa posteridade : debaixo deste nome 
se nos tracta com mais dureza do que aos mesmos que os 
tem abandonado antes de nós : e debaixo deste nome se 
quer continuar o systema de dominação Hespanhola ria 
America, que tem sido um phenomeno politico, ainda nos 
tempos da realidade, energia, e vigor da Monarchia Hes
panhola i E poderá dar-se que haja alguma ley que nos 
obrigue a conservallo, e sofTrer em seu nome a torrente de 
amarguras, que descarregam sobre nós os que se dizem 
seus procuradores na Península? Por meio delles tem 
gozado seu nome de thesouros, obediência, e reconheci
mento das Américas; por meio pois de sua flagiciosa con-

* Primeiros tyrannos de Venezuela, authorizdos por Carlos V. e 
promotores da guerra civil entre seus habitantes. 
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docta, DO exercício dos sem podeves, tem perdido o 
nome «de Fernando, toda a consideração eotre nós, e deve 
ser abandonado para sempre.* 

Naó cootente o tyranno de Borrtqnemt com fazer-se 
Soberano para declarar-nos a guerra, insultar-nos, e ca-
lamnisr-nos, em seos insubstanciaes, rasteiro», e adula-
dotes periódicos j naõ satisfeito com ter-se constituído o 
carcereiro gratuito dos emissários de paz, e confederação, 
que lhe enviou seu companheiro Miyares do castello de 
Zapares de Maracay bo; porque transtornavam os planos 
que ja tinham recebido, e aceitado, da Regência e novo 
Rey de Hespanha, em troca da Capitaoia-Gerai de Vene
zuela, que comprou barata aos Regentes; naó crendo bem 
recompensados taõ relevantes merecimentos com a honra 
de ter servido fielmente a seus Reys; roubou, com a ulti
ma impudencta, mais de cem mil pezos dos cabedaes pú
blicos de Caracas, que se tinham embarcado na fragata 
Fernando V I I . para comprar armamento, e vestidos mili
tares em Londres, debaixo de seguros daqueila praça; e 
paia naõ deixar insulto que se naõ fizesse, alegou que o 
Governo Hespanbol poderia usar de malversação a res
peito destes fundos; que a Inglaterra poderia appropriar-
se deites, desconhecendo nossa resolução, e que em ne
nhuma parte podiam nem deviam estar mais seguros do 
que em suas roaõs, negociados por meto de seus sócios de 
commercio, como com efieito foram em Philadelpbia, para 
dar contas do capital, quando Puerto-Rko conquistasse a 
Venezuela, e esta se rendesse á Regência, ou Fernando 
V I I . voltasse a reynar em Hespunha; taes parecem os 
pratos, que se impoz a si mesmo o Governador de Puerto-
Rico, para dar couta de taõ atroz, e escandalosa depreda-

* Ex oua peraooa quis lucram capit, eju» factan ptestare Uroetur. 
t Neow primitive da ilha da Pucrto-iUco. 

D S 
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çaõ; porém nao he isto só o que tem feito este digno 
acento da Regência, em favor dos desígnios de seus com-
mittentes. 

Ainda a pezar de tanto insulto, de tanto roubo, e de 
tanta ingratidão, permanecia Venezuela em sua resolução, 
de naõ variar os princípios que se propoz por norma do 
sua conducta : o acto sublime de sua representação na
cional, se publicou em nome de Fernando VII. : debaixo 
de sua authoridade fantástica se sustentavam todos os actos 
de nosso Governo e administração, que nenhuma necessi
dade tinha ja de outra origem, senaÕ a do povo que o 
tinha constituído : pelas leys e códigos de Hespanha, se 
julgou uma horrível e sanguinária conspiração dos Euro-
peos, e se infringiram estas para perdoar-lhes a vida; 
para naõ manchar, com o sangue de nossos pérfidos irmãos, 
a philantropica memória de nossa revolução : debaixo do 
nome de Fernando, e interpondo os vínculos da Fraterni
dade, e a pátria se procurou illustrar, e reduzir aos 
mandantes de Coro e Maracaybo, que tinham separado 
perfidamente de nossos interesses, a nossos irmãos do oc-
cidente : debaixo dos auspícios do interesse reciproco 
triumphamos da oppressaõ de Barcelona ; e debaxo destes 
mesmos reconquistaremos a Guayana, arrancada duas 
vezes da nossa confederação, como o está Maracaybo, con
tra o voto geral de seus vizinhos. 

\Continuar-se-ha.~\ 
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COMMERCIO E ARTES. 

INGLATERRA. 

Memorial de alguns Negociantes Portugvezes Retidente$ 
em Inglaterra, ao Governo Inglês. 

Aos Muito Honradas Lords, do Honradíssimo Conselho 
privado de Sua Majestade. 

O Memorial dos Negociantes Portugueses, residentes e 
estabelecidos na cidade de Londres, cujas assigoaturas 
aqui vaõ subscriptas. 

JV1 OSTRA—Que se a&signou, no Rio de Janeiro, aos 
19 dias do mez de Janeiro de 1810, um tractado de Ami
zade, Commercio, e Navegação, entre S. M. Britannica, 
e S. A. R. o Príncipe Regente de Portugal; ao qual trac
tado os vossos Memorialistas daõ (pedem) permissão de 
referir a Vossas Senhorias. 

Que tendo-se dirigido etles ao Ernlt-aixador Português, 
relativamente a alguns vexames, a que ao presente eslaõ 
sujeitos, souberam de S. Ex«., que elle tinha ja represen
tado oíficialmente ao Governo Britannico uma exposição 
geral, e circumstanciada, de todas as difficuldades, que 
lhe foram communicadas do Brasil, de Portugal, e pelos 
voaMw Memorialistas, que tem oceurrido na execução do 
tractado de Commercio, acima mencionado; e submet-
tido as suas soluçoens de cada uma destas difficuldades ; 
com as vistas de facilitar, c completar a execução do dicto 
tractado. 

Que elle esperava confiadamente na decisão do (Governo 
Britannico, e na-5 julgava próprio apertar por ella. Os 
vossos Memorialistas teriam de boa vontade acqutescido 
• estes rasoens; e tomado por sua futura guia os mesmos 
aotivoa, teriam esperado cora igual confiança a decisão 
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do Governo Britannico, se elles naõ sentissem todos os 
dias o aperto dos seguintes vexames que elles pedem per
missão para escolher, entre outros que os aífectam mais 
particularmente. Portanto os vossos Memorialistas respei-
tuosissimamente chamam a attençao de V- 8enhorias aos 
segintes artigos do tractado. 

(Aqui extrahem os Meraoristas os artigos 2<\, 3o,; e 7°., do citado 

Tractado de Commercio, e continuam), 

Que em fé e conseqüência de tal tractado, e fundando-
se especialmente nos artigos acima produzidos, os Vassal-
los de S. M. Britannica, negociando (como elles fazem 
extensissimameute) com os domínios de Portugal, nem 
tem pago, nem se tem exigido delles que paguem nenhuns 
direitos ou impostos, nos domínios de Portugal, maiores 
do que os mesmos vassallos daquella Naçaõ tem pago. 

Concebem os vossos Memorialistas, que, nao somente 
pelas secçoens (artigos) do tractado acima citado, mas 
também do contexto e espirito do mesmo; he manifesto, 
que a intenção de ambas as altas partes contractantes 
fora, que pelas providencias do dicto tractado se ptizessem 
em igual pé os vásallos das respectivas Naçoens, uns a 
respeito dos outros. 

Porém os vossos Memorialistas tem respeituosamente 
exposto a V Senhorias, que, naõ obstante este plano; e 
obvio sentido do tractado, os vossos Memorialistas resi
dentes em Inglaterra, e vassallos de S. A. l i . o Príncipe 
Kegente de Portugal tem sido e continuam a ser compelli-
dos a renovar as suas licenças na Inspecçaõ dos Estrangei
ros, à expiração de cada trez raezes, e obrigados a pedir 
passaportes para ir a qualquer distancia. 

E os vossos Memorialistas alem disto respeitosamente 
representam a Vossas Senhorias, que os vossos Memoria
listas saÕ demandados, e requeridos (naõ obstante as acima 
citadas provisoens do dicto Tractado) a pagar pelos seus 
navios, e vasos as porçoens de estrangeiros, nos direitos 
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de aocboradouro, faroca, corporação dos pilotos ; e os pe
sados pagamentos de pilotagcm-cstrangeira ; pelas suas 
fasendas taõ também obrigado*, c se exige deites que pa
guem, dentro do porto de Londres, certos direitos c im
postos denominados, Scavage, Bailage, Paclagr, e 
Portagt. 

Os vossos Memorialistas considerara estes exemplos, 
como grandes vexames, e tnfracçoens do dicto tractado, e 
os vossos Memorialistas, respeituosissimatmente solicitam, 
e rogam o gracioso e benigno adjulorio e intervenção de 
vossas Senhorias, a fim de se adoptarera as medidas neces
sárias, para aliviar desses vexame» os vossos Memorialistas, 
e outros vassallos de S. A. R. o Príncipe Regente de Por
tugal. 

E os vossos Memorialistas, como saô obrigados por seu 
áewrf rogarão sempre, &c. Scc. &c. Londres, 20 De-
cembro 1811. 

0 resultado deste Memorial foi, que no dia 9S recebeo ura dos 
negociante» que atngnârain o memorial um recado por esrripto do 
eif reveste do Comitté do Conselho Privado, para o» negocio» do 
fometoerrio, ditendo-lhr, que elle, e o» mais que tinham asaignado o 
Memorial, se poderiam achar na Secretaria do dicto Committé no 
dia 901 e comparecendo alguns detlet lhr« dedarou o Lord Presi
dente, que se sad podia diferir favoralmente ao «eu requerimento • 
porque parte do tractado catava ainda por cumprir, pelo Príncipe 
Regente de Portugal \ pois se conservava ainda o monopólio da 
companhia dos vinho», do tabaco, do mbad, Ate.« e ajunetou a isto, 
que o dicto Committé tinha recommendado au Governo Britannico, 
qoe revoga-Me a graça que tinha concedido, ao» 4 de Jaaeiro de 
ISII, deque alguns navio» de propriedade Portuguexa e comtruc-
caS estrangeira, foaaera reputados como de conttrucçaõ Portuguesa» 
e que èala revoguçaS teria lugar do l- de Julho de 181*2, eiu diante. 
A dieta reco—wsdafag he a seguinte. 
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Parecer do Committê do Conselho Privado, na Meza do 
Commercio e Plantaçoens, sobre os Navios Portuguezes 
de ConstrucçaÕ estrangeira. 

Salla do Conselho, Whitehall, 26 de Dezembro 1811. 
Havendo tomado em consideração aquella parte do 

Mandado, expedido pelos Lords do Thesouro de S. M., 
aos 4 de Janeiro de 1811, que authoriza, e determina aos 
Commissarios das alfândegas de S. M. em Inglaterra, e 
Escócia a que permitiam o ser ainda considerados, em todos 
os repeitos, como vasos Portuguezes, aquelles vasos a 
quem atê aqui se tinha concedido dar entrada como vasos 
Portuguezes, posto que constasse que naõ tinham sido con
struídos em algum dos territórios e possessoens pertencentes 
ao Governo Portuguez (como requer o 5o artigo do trac
tado de Commercio com o Príncipe Regente de Portugal, 
de 19 de Fevereiro de 1810) com tanto que taes vasos 
fossem propriedade de vassallos Portuguezes, e navegados 
conforme a ley, Suas Senhorias saõ de Opinião, que naõ 
he conveniente, nas circumstancias presentes, que se con
tinue alem de um dado período esta relaxaçaõ do 5o artigo 
do Tractado Portuguez, e da segunda SecçaÕ do Acto do 
anno LI do reynado de George I I I . , cap. 47, aonde se 
providencia a devida execução daquelle artigo ; E, por
tanto, elles recommendam, que se faça saber, que desde, e 
depois do 1° dia de Julho de 1812, em diante, se naõ per-
mittirá a nenhum vaso o entrar em porto algum da Gram 
Bretanha, como vaso Portuguez, a menos que o dicto vaso 
tenha sido construído em paizes pertencentes a S. A. R. o 
Príncipe de Portugal, ou em algum delles, ou que tenha 
sido tomado por algum dos navios ou vasos de guerra 
pertencentes ao Governo Portuguez,- ou a algum dos ha
bitantes dos domínios de S. A. o Príncipe Regente de Por
tugal, e que tenham Patente, ou Cartas-de-Marca e Re
presálias do Governo de Portugal, e condemnados como 
legitima preza, em qualquer Corte-de-Almirantado do dicto 
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Governo fbrtuguex, c for propriedade de vassallos de 
S. A. R. o Príncipe Regente de Portugal; ou de alguns 
dclles, e cujo Mestre, e três quartas partes dos mari
nheiros, ao menos, forem vassallos de S. A. R. o Príncipe 
Regente de Portugal. 

No» tiahamo» cscripto algumas observacoens «obre estes effeito» 
do celebre tractado de Commercio, quando fomos informado*, de 
que havia intenção* de »c e apresentarem novas representa*; ocos ao 
Governo Inglês i cerca do mesmo objecto* Julgamos, portanto 
que nos devíamos contentar por agora com referir imple»mente estes 
freto», até mbermo» do resultado final. 

Copenhagen, 17 de Dezembro. 
Os Directores das alfândegas, informam os negociantes 

de Hamburgo, que, em conformidade do Decreto de 26 de 
Outubro, o Conde de Sally, Inspeclor-Geral das alfânde
gas, está autborizado a relatar especialmente a S. M. so
bre a miroducçaõ para a França de varias quantidades de 
anos, importado para aquella cidade nem os certificados 
de origem Americana. 

Aquelles negociantes, que tiverem proposiçoens a fazer 
sobre esta matéria, as dirigirão á Meza dos Directores da 
Alfândega em Hamburgo. As proposiçoens devem ser 
acompanhada* dos documentos próprios, para mostrar as 
circumstancias da importação. 

(Assignado) D. ENOEL, Director da Alfândega. 

Hamburgo, 97 de Dezembro. 
Aos 30 de Novembro, o Chaneeller dos dous Ducados 

onlenou que se tomassen medidas em nome de S. M., 
para guardar a costa oceidentai ; desde Bali um até Bruns-
buttel; tanto por mar com por terra; para impedir o 
commercio de contrabando. Com o mesmo fira se nome
aram lugares para o embarque e desembarque dos navios, 

V O L . VIU. No. 44 . B 
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e se usarem outros quaesquer, o navio, e carga serão 
confiscados. 

FRANÇA. 

Termos em que se permiitem em França as licenças de 
commerciar para o estrangeiro. 

As licenças serão para duas viagens, e permittiraÕ que 
a carga do navio seja composta de 25.000 killogramas em 
seda Iram, ou organzines, ou seda crua para cozer, do 
producto do Piemonte, ou do reyno de Itália; e alem 
disso, do producto do terreno, ou manufacturas do Império 
Francez, cuja exportação nao he prohibida. 

As quantidades de seda exportada seraÕ notadas na 
licença, nos portos de exportação, em cada uma das duas 
viagens, que o vaso for authorizado a fazer, demaneira que 
a exportação total das duas viagens naõ exceda a quanti
dade do 25.000 killogramas. 

O vaso terá permissão de voltar ao mesmo porto em 
lastro, ou de importar madeira de construcçaõ de navios, 
lignum-viíae, taboas, aduella, taboado para forro, esteiras 
da Rússia, pannos para velas ; montando tudo em 300.000 
francos ao mais ; qualquer que seja o excedente em valor 
dos artigos exportados, e seja a importação feita em uma, 
ou seja em duas viagens. 

No caso em que o vaso nao exporte da França o valor 
de 300.000 francos, elle poderá introduzir somente a soma 
de sua exportação. 

N . B. Nao se especificará na licença tempo, ou se dará 
directamente para Inglaterra. 

PORTUGAL. 

Observaçoens sobre os monopólios, e principalmente sobre o 
do tabaco, e sabaõ, em Portugal. 

Por varias vezes temos advertido sobre os inconvenientes 
dos mopolios, aos quaes consideramos como um grande ob-
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stsculo & industria individual, um embaraço manifesto á 
prosperidade do Estado; e um motivo evidente da dimi
nuição das rendas da Corda. Conhecemos que as nossas 
observaçoens tem produzido algum cflTeito; naõ só pelo 
muito que se tem agitado esta questão dos monopólios em 
Portugal; ma» pelas diversas cotomunicaçoen?» que temos 
recebido a este respeito; uns queixando-se de nós, outros 
approvando as nossas razoens. 

A matéria he de tanta importância para o publico, que 
seriamos indisculpaveis, se attendesse-mos, tractando 
delia, aos nossos sentimentos individuaes, e ao muito que 
no« tem aguilhoado por causa disto nossos opponentes. 
Que continuem os presentes monopolistas, que passe o 
monopólio a outro*, que se extingua de todo, naõ pôde 
ser da menor importância aos nossos interesses, individual
mente fallando. Basta de satisfacçoens vamos ao ponto. 

O umco argumento, que se alega, a favor da existência 
dos monopólios, he o rendimento que produz ao Erário, 
pelo preço que pagam os monopolistas a fim de obterem o 
seu privilegio. Mas <• quem he que dá esse dinheiro ao 
Monopolista para o metter no Erário? O consumidor do 
gênero. Logo ; pode o Erário receber esses lucros direc-
tamente do consumidor, em vez do consumidor o pagar 
ao monopolista, e o monopolista depois ao Erário. 

O producto que pagam os consumidores do gênero mo
nopolizado para o Erário, necessariamente bade ficar di
minuído, passando pelas maõs dos Monopolistas. E se 
nos perguntarem como isso se prova ; diremos que basta 
lembrar, que por este trabalho de receber o tributo dos 
consumidores e entregado no Erário, se enriquecem os 
Monopolistas, seus fautores, e protectores; logo, as ri
quezas, que para elles t*e applicam, podiam ou ficar na maÓ 
du-> consumidores, e diminuir-lhes o vexame ; ou entrar 
para o Erário, e augmentar a» rendas da Coroa. 

Para se conhecer com evidencia a força deste argumen-
i i 
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to, basta refiectir, nas riquezas que accumulam os con 
tractadores de qualquer gênero de monopólio ; e tomemos 
por exemplo o Tabaco. 

O tributo imposto sobre o gênero do tabaco, reduz-se, 
como todos os mais tributos indirectos, a isto ; compra o 
consumidor uma porção de tabaco para seu uso, e paga 
por ella uma somma, maior do que o valor intrínseco do 
tabaco ; o importe do valor do tabaco vai para o lavrador 
que o plantou, e fabricante, que o preparou ; o excedente 
deste valor entra no Erário como tributo. Logo as rique
zas, que adquirem os contractadores do tabaco, nao saõ mais 
do que o excedente do valor intrínseco do tabaco, que pa
gou o consummidor, e que em vez de entrar no Erário, 
ficou na algibeira do contractador. 

Poderão dizer que esta parte do rendimento do tabaco, 
com que se enriquece o contractador, se lhe dá a fim de 
obter uma entrada segura e regular de dinheiro, no Erário, 
nos períodos, que se fixam nos termos do contracto. Mas 
se se refiectir, que o dinheiro, comque o contractador en
tra para o Erário, naõ he outro senaÕ o producto das ren
das do tabaco, fica manifesto, que o Erário naõ adquire 
maior certeza dos pagamentos, sendo elles feitos pelo mo
nopolista, do que por outras quaesquer pessoas empregadas 
a cobrar o tributo ou dos vendedores, ou dos consumidores 
do tabaco. 

Para as pessoas que nao estão acustumadas a refiectir 
sobre a maneira, porque se impõem e se cobram os tri
butos indirectos, parecerá um pouco difKcil, que se possa 
cobrar dos consumidores o direito, que elles pagam por-
meio do monopolista. NaÕ he para este lugar o discutir o 
modo porque se pôde isso fazer; mas sempre devemos 
dizer, que somente um ministro ignorante de finanças ou 
priguisoço, senaó corrupto, entrega a cobrança dos direitos 
indirectos a outras maós, que nao sejam as do próprio 
Governo ; porque, alem de que as rendas do Erário se di-
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minuem sendo parte dos tributos,empregadosem enriquecer 
o contractador; os indivíduos pagam o tributo com menos 
repugnância ao Governo do que ao monopolista, para quem 
iodos olham como para um oppressor. 

Ainda suppondo que os lucros, com que fica o Contrac
tador, eram necessários para se cobrar um tributo imposto 
•obre o tabaco, e que rendesse para o Erário o mesmo 
que pagam agora os monopolistas; ganharia a naçaõ nesta 
mudança ; porque se dividiam por muitas pessoas sommas, 
que, pelo estabelicímento do monopólio só servem de en
riquecer, e encher, mui poucos indivíduos. Alem de 
que da extineçaõ do monopólio se segue o melhoramento 
da msnufactura, pela competência de uns fabricantes com 
outros , argumento cm que ja nos dilatamos cm outro N". 
do nosso Periódico. 

Mas ha ainda outro ponto de vista debaixo do qual se 
deve olhar o monopólio como uma injustiça formal, que o 
Governo faz aos indivíduos, que pagam este tributo do 
lonsummidorcs do tabaco. Dizemos que neste ponto de 
vi»ta lie o monopólio uma injustiça ao indivíduo; porque 
somos de opinião, que o Governo naõ tem nenhum direito 
de privar aos indivíduos do gozo de prazeres inocente*, 
que naõ oiTcndem nem ao indivíduo mesmo nem a terceira 
pcwoa ; portanto se um indivíduo quer cheirar o *eu ta
baco mais desta ou daquelia forma, com tal ou tal mixtura, 
moldo de certo ou de certo modo; com tanto que pague 
ao governo aquella parto do tributo que couresponde 4 
porçaC de tabaco que elle consome, naõ tem o Governo, 
nem o resto dos cidadãos, nenhum direito de >e intrometter, 
iiette caso, com a liberdade natural do indivíduo. O mo
nopólio do tabaco, actualmento reduz á escravidão o pra
zer do indiv iduo, naõ obstante o pagar elle a parte do 
tiibuiu que lhe cabe ; porque ninguém pôde nem pre-
•iiiur aos contracudores que lhe maniifacturcm o tabaco 
a *cu gosto} nem luauufacturallo per si; visto que seria 
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um crime em quem comprasse um pouco de tabaco em 
corda, para reduzillo a rape, ou formallo a seu geito para 
o usar. Logo he isto reduzir á escridaÕ o gosto dos indi
víduos, sem que esse gosto prejudique nem ao mesmo in
divíduo nem a outrem, e meramente para enriquecer os 
monopolistas. 

O damno que este monopólio causa á moral, e aos bons 
custumes, naõ he menor do que a injustiça que se faz ao 
indivíduo, ou a deterioração das rendas do Erário; porque 
basta lembrar, que pelo estabelecimento do contracto se 
estabelece mais um crime novo, qae a moral naó reconhe
cia d'antes, nos infractores dos privilégios dos monopolis
tas ; estabelecem-se guardas, biliguins, espias, &c. para im
pedir as fraudes ; e portanto augmenta-se o vexame dos 
indivíduos, e se promovem as maldades que saS inherentes 
ao angmento d' esta classe da sociedade, a peior em todos 
os paizes do mundo; por isso que só vivem de fazer mal 
aos seus similhantes, usando sempre dos meios de espiona
gem, engano, e traição. 

O argumento a favor do monopólio do tabaco, deduzido 
de ser isto custume antigo ; naó deve ter o menor vigor; 
porque, em primeiro lugar, os princípios de economia po
lítica, que ao presente saõ taó bem conhecidos na Europa, 
eram quasi inteiramente ignorados na epocha em que esses 
monopólios se estabeleceram; e, fallando particularmente 
do tabaco, as circumstancias variam inteiramente; porque 
aquillo que d' antes era um objecto de luxo, e fausto, he 
agora, pelo constante habito, um gênero de quasi primeira 
necessidade ; e portanto que affecta a felicidade geral. A 
demais supponhatnos aquillo, de que nós estamos persuadi
dos, eque, pelo menos, nos devem conceder que he mui 
possível, que taes contractos e monopólios se concederam 
por colluio entre os monopolistas, eos secretários d' Estado 
ou cortezaõs, que obtiveram estes privilégios do Soberano 
sob falsos pretextos i como prova isso a bondade do esta
belecimento por ser antigo? 
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Mas deixando ainda as consideraçoens dessas criminosas, 
eocculta» transacçocru, que *a6 de fácil percepção, mas de 
difficíl prova, naõ pode haver a menor duvida, que a» cir
co insta r»c ias daquelle* tempos tem variado infinitarncota 
nos nossos : o que convinha ao commercio do Brazil, quando 
colônia, naõ he spplicavcl agora que o commercio daquelle 
pais be livre ao estrangeiro ; os artigo» que entaõ se plan
tavam quasi exclusivamente no Brazil estavam mais no ar
bítrio dos Reys de Portugal do que nos nossos tempo», em 
que ene» artigo* »c cultivam ern outras partes do Mundo; 
em fim mil circumstancias constituem variedades estenciacs, 
que obrigam a seguir diferente linha de conducta. O 
contracto do tabaco extínguio-se cm Hespanha, ja oa6 
existe em Nápoles • Que motivo se pôde, logo, alegar 
para continuar os antigos regulamentos cm Portugal } 

Uma ves poi» que temo» mostrado, que o monopólio do 
tabaco be prejudicial , primeiro porque diminue as rendas 
do Erário dividindo-se o producto do tributo entre o mes
mo Erário e o contractador; segundo porque vexa os con
sumidores, fazendo-os pagar um tributo, que naó he para 
o Estado, ma» sim para enriquecer o indivíduo monopo
lista ; terceiro, porque diminue n extracçaõ do artigo pda 
grande careslía em que o põem, e assim injuria a agricul
tura, e a manufactura deste artigo: depois de havermo* 
mostrado isto, ditemos, que hc preciso, que os nossos ad
versários nos mostrem razoens mais fortes, para nos con
vencer, que o monopólio do tabaco deve continuar ; altas, 
ditemos, que isto he um neto despolico do Governo.que quer 
porque quer, enriquecer certos ou certos indivíduos, padeça 
o publico ou naõ padeça. 

Ja respondemos, cm outro N"., ao argumento deduzido 
de ser o contracto do Uibaco um meio de prevenir, que <*s 
fabricantes iuiponham ao publico, adulterando esta merca
doria ; se tal argumento tivesse pezo, seria necessário, .l>-
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olir, os padeiros, os fabricantes dos vinhos, & c , e pôr todo9 
estes artigos em contractos, para prevenir que 3e naõ de-
fraudasse o publico, nas fabricas dos particulares. 

Fallando particularmente do porto de Lisboa, he neces
sário lembrar uma circumstancia, que faz o contracto do 
tabaco peculiarmente odioso, nas vizitas, que faz abordo 
dos navios que entram do Brazil, { Que pôde haver de 
mais escandaloso, do que a permissão livre da entrada de 
todas as fazendas, que vem de paizes estrangeiros, e ao 
mesmo tempo a rigorosa inspecçaÕ, que se faz abordo dos 
navios nacionaes vindos do Brazil, para impedir a livre cir
culação, venda, e extracçaõ de um gênero nacional, qual 
he o tabaco, que se importa de uma parte do Estado, 
o Brazil, para outra parte do mesmo Estado qual he Por
tugal ? 

Este contraste nao pôde deixar de ser humiliante, para 
todo o Portuguez, que tiver a peito a honra da sua naçaõ. 
Poderão dizer, como repettidas vezes tem dicto, que nós 
insistindo sobre erros do Governo e publicando-os attaca-
mos a dignidade suprema; mas a nossa opinião he, que 
esses ignorantes, ou perversos conselheiros, que induzem o 
Soberano a fazer regulamentos naõ só prejudiciaes, mas 
até indecorosos, quando se comparam com as naçoens es
trangeiras; saõ os que compromettem a dignidade Real; 
naõ façam elles o mal, e naõ seremos nos obrigados a ex-
pôllo. 

As fraudes, que se podem practicar enganando aos So
beranos, saõ conhecidas, e especificadas nas leys de Portu» 
gal, e por tanto nunca pôde ser contra a dignidade da Co
roa o fallar nellas, ainda que isso sirva, como na verdade 
serve, de grande ciamno aos ministros que as practicam, e 
que impõem silencio ao publico, dizendo que o acto se fez 
em nome do Soberano, e que portanto fica sagrado, e nin<***em 
pôde tocar-lhe. Naõ he para aqui o tractar de mostrar as 
funestas conseqüências de taõ falsos princípios ; mas cou-
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vem expor a applicaçan da no»sa thcoria ao contracto do 
tabaco. Os termos do mntracto do tabaco, começam assim. 

-* Por juNto» motivou, que lóram presentes ao Príncipe 
Regente N. S., esc fizeram dignos de -oa Rfal attençaõ 
foi servido que o» futuro» contractos ger.»--s do tabaco de>-
te» rrynos, e ilhas adjacentes, Macau, e Saboanas, se ar
rematassem logo por tempo de nove anno*», que haõ de t> r 
principio no primeiro de Janeiro de IS04, e acabar no 
ultimo de Dezembro de 1812, a fulanos, e fulanos, ítc." 

Principia este termo " Por justos motivos que foram pre
sente», ítc." E»u» palavras saõ o primeiro annuncio da 
maldade desta trantacçaõ ; porque na arremataçaõ de um 
tributo, que o publico tem de pagar, c para bem do Estado, 
e oceurer as despezas do Erano ; tuu pôde haver outro* 
justos motivos, senaõ quem mais der. 

A» palavras " justo» motivo», que foram presentes" ser
vem para encuhrir nizoens, que se naõ querem manifestar 
ao publico; v supposto nós concedamos, que ha alguns 
mjsterios políticos, que naõ convem revelar a todos; com 
tudo, r-m uma n ateria tal qual In- a arremataçaõ de utn tri
buto, naõ j>o li* haver nenhum motivo a ocultar , visto que 
ninguém tem o direito de dispor do tributo, que a naçaõ 
paga para as despezas do Estado, senaõ empregan-
do-o nessa» despezas, c naõ cm outras. Logo motivos 
oceultos, a este respeito, naõ podem ser justos ; por mais 
que fossem representados como taes ao Soberano. Du 
depois que " Se arrematassem estes contractos por tempo 
de nove annos a fullanos, &c." Estas palavras se arrema-
Ussem naõ podiam deixar de enganar o Soberano, imbu-
indo-o de uma idea falsa, a respeito desta transacçaõ ; por
que, quando se diz que alguém fez uma arretnataçaú, he 
quando o objecto da arremataçaõ se pos a lanços : mas 
aqui naõ houve tal concurrencia de lanços, logo a palavra 
arremataçaõ só podia servir de descncamitibar o juízo do 
Soberano, por meio de uma exposição insiJiosa. Mas 

Vok. VIII. No. 44. r 
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diraõ que o Secretario de Estado sabia, que nao havia quem 
mais desse por estes contractos do tabaco e sabaõ ** mas, ha 
de o publico ficar satisfeito com a simplez asserçaó do Se
cretario de Estado ? 

Em uma dalavra o segredo, a respeito de transacçoens 
pecuniárias desta natureza, he sempre su peito, e sempre 
em prejuízo do credito do Ministro que tal faz. 

Mas para fazer ver ao Soberano quanto saõ contrários 
aos seus interesses, os que lhe aconselham o arrendar assim 
os tributos a certos indivíduos particulares, por um deter
minado numero de annos ; basta lembrar que, os que tal 
lhe aconselham, lhe ligam as maõs para poder uzar de seus 
direitos, quando a occasiaÕ o pedir; a menos que nao se 
exponha a faltar á sua Real palavra, que he uma bumiliante, 
perigosa, e quasi sempre funesta alternativa. O estado 
actual do mundo político ofFerece as mais notáveis varie
dades políticas : e proraette ainda muitas mais i que pôde 
logo haver de mais imprudente do que ligar-se o Soberano 
por um contracto a nao augmentar ou diminuir o tributo, 
queimpoz em certo gênero, a nao o constituir objecto de 
livre circulação, ou a naõ poder fazer sobre elle novas re-
gulaçoens: por mais que variem as circumstancias, sem 
que se veja obrigado a faltar á sua palavra? 

Temo-nos alargado nesta matéria; porque o tabaco he 
uma producçaÕ de grande importância para a agricultura 
do Brazil; e pôde ser de summa vantagem ao commercio 
de Portugal; e assim merece este ramo de industria ser 
fomentado, em vez de sufiocado, por um monopólio. Serfa 
de grande utilidade a Portugal; porque uma vez que a naõ 
existência do monopólio facilitasse este ramo de commercio 
para os estrangeiros, e mui principalmente para Hespanha 
se diminuiria por esta forma a sabida do numerário. 
porquanto a parte dos pagamentos, que se fizessem em ta
baco, seria outro tanto salvo na balança do commercio do 
exterior. Ainda sem lembrar, que a planta he producçaÕ 
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tio Rrazil aonde tem ja pago á coros o dizimo, e os di
reitos de alfândega; c utilizado á» pvsaoas que se empre
gam na sua maiiufactura, condueçoens, «Vc. e taes nos 
parece Mtrm as vantagens futuras de introduzir este artigo 
maoufacturado na Hespanha, que valeria a perna de o 
fornecer ainda que fosse com perca ao principio; para 
acusiumar o» Ile**panbocs e este uso, e a e»te commercio, 
que riria a ser depois uma fonte certa de rendimento em 
Portugal. 

O contracto do tabaco em Portugal se tem anexado 
rom o do sabão*; e com o tabaco de Macau ; e esta com-
|iiiraçaõ faz iuda pcior o mal; porque assim nunca o Go
verno, c muito menos o publico, pode saber da extensão 
dos lucros dos contractadores. 

1>» -ijanamos ir por este artigo sem individoar nin
guém ; mas fatiando do contracto do aabiUS; he forçoso 
dizer, que a renovação delle foi feita por intervenção do 
t onde de Vi lia-Verde; e perguntáramos nós, se o Sobe
rano sabe o mudo porque aquelie homem diraipado, pagou 
as Mia» dividas; e sustentou o seu pernicioso vicio do 
jogo f Logo devem ser suspeitas as insiuuaçoens de minis
tros de tal cliaracter; quando aconselham ao Soberano que 
tire da Industria do povo um ramo taõ necessário na vida, 
e que o ponha nas maõs de uns poucos de indivíduos para 
se enriquecerem com elle, em manifesta oppressaõ de todos 
os ta-tsaUos. O character e modo de vida do Conde de 
Villa-Verde, exigem que se escrutinizem os seus motivos, 
quando elle dá conselhos tsõ oppostos ao bem geral da 
Naçaõ. 

Naõ duvidamos, que taõbem nisto alleguem a razaõ 
especiosa de que o contracto do sabaS tinha sido d*antes 
estabelecido, e que Villa Verde nsõ fez senaÕ acooaelbsr 
que se continuasse a seguir a política ja d*antes adoptada. 
Mas este argumeuto de nada vale; porque quando as sa-
boaria» »e reduziram a monopólio no tempo de El Rey D. 

r 9 
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Jozé, havia um excedente de azeites máos no Reyno, que 
o Governo quiz applicar a este ramo de industria, para 
diminuir a importação do sabaó que vinha de Hespanha; 
e julgou-se portanto, bem ou mal, que o monopólio das 
soboarias conseguiria este fim. Agora naõ existe este ar
gumento ; porque o azeite que produz o reyno, naõ só 
nao deixa excedente, mas até nem chega para o consumo 
dos habitantes. 

LITERATURA E SCIENCIAS. 

PORTUGAL. 

Aviso ao Dezembargo do Paço sobre as obras literárias, 
que deve licenciar, 

*' ILLUSTHISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR ! Tendo 
apparecido na Corte do Rio de Janeiro alguns exemplares 
de duas obras publicadas nesta capital, na impressão Regia, 
com licença da ineza do Dezembargo do Paço. Uma tra-
dueçaõ da obra que se publicou sobre o Gabinete de S. 
Cloud, em que se lê a carta, &c. excessivamente injuriosa 
ao character de S. M. a Raj-nha de Hespanha, e que apre
goa todas as calumnias, que se publicaram contra a mesma 
Augusta infeliz Senhora. A segunda um pamphlet ou 
brochura, em que se expõem com as mais brilhantes cores 
a beleza da constituição Ingleza, e que quazi se propõem 
á adopçaõ dos povos, como se fosse possível largar o Go
verno, que cada naçaõ tem, e abraçar outro sem os maiores 
inconvenientes : e sendo muito perigoso, em momentos tao 
calamitosos, expor aos olhos das naçoens quadros verda
deiros mas de que nenhuma applicaçaõ se pôde deduzir. 
Manda o Príncipe Regente N. S. immediatamente decla
rar á meza do Dezembargo do Paço, quanto lhe foi desa
gradável que ella desse licença para se imprimirem as 
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mencionadas duas obras. K ordens que, daqui em diante, 
naõ »o e*obc)eça maior vigiUncia sobre esta matéria, esco
lhendo para censores homens de luzes e mteiligencia, e 
que tenham vistas de uma saí, e illuminada política, mas 
que deve ficar na intelligcncia, que naõ se deve permittir: 
1*. a publicação de obras ou originaes ou traducçoens, 
em que •*• insulte a memória e reputação d os soberanos, 
cm geral; c muito particularmente dos que saõ ou parentes 
nu alhados da sua Real família : 2°. em que se attaque di-
recta ou indirectaroente a Religião do Estado, ou ainda a» 
outras seita» do Cbrittianismo, estabelecidas nos grandes 
Estado» da Europa, ou formas dos Governos , e nas quaes 
haja analyzes c discussoen» cm tal matéria ; de maneira 
que posta vir a oecupar oi ânimos dos povoa, que incapazes 
de discorrer sobre Ues objectes com a devida reflexão, daõ 
lauliucntc em desvarlos, que fazem ao depois a sua infeli
cidade |>or longo» anuos: Sw. que se deve promover a pu
blicação das obras em que se tracte do adiantamento das 
ic iene ias, das artes, e industria, em geral de bons prin
cípios da administração, de melhoramento, e reformas 
uiri», muito interessantes, susceptíveis de fazerem as na-
çoens os maiores bens, ja mais Ibes podem fazer mal, c 
autes no momento actual pelo enthusiasmo que podem in
troduzir, divertem o povo de ideas, das quacs ja mais 
seguramente lhe vem bem algum. E finalmente be debaxo 
destes principio», que a mexa deve estabelecer a censura 
doa livros, tendo também em vista de evitar que por via da 
iopresMió se publiquem factos calumniosos, contra os in
divíduos ; de que podem resultar graves inconvenientes ; 
sendo escusado lembrar que o mesmo Senhor tem prohi-
bido, que sobre as Cortes de Hespanha, se publique cousa 
alguma a favor ou contra ; e que sobre estas matérias nada 
dere publicar-se nas imprensa-* deste Reyno; pois que 
R. A. 11. cata convencido, que de tae» pubhcaçoens podem 
resultar grandes males e nenhum bem ao povo Português. 
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O que tudo V- Exa. fará presente na Meza do Desem-
bargo do Paço, para que assim o fique entendendo, exe
cute, e faça executar, com a mais escrupulosa exacçaõ. 
Deus ouarde a V. Exa. Palácio do Governo em 5 de Outu
bro de 1811.—Alexandre José Ferreira Castello. Snr. 
Francisco da Cunha e Menezes. Cumpra-se e registe-se, 
e se remêttam copias a todos os Censores Regios. Lisboa 
9 de Outubro, de 1811. Com três rubricas dos Dezem-
bargadores do Paço." 

Observaçoens sobre o Aviso acima. 

As leys de um paiz, saõ sempre um indicio authentico 
dos custumes de seus povos ; e o mais seguro argumento 
para mostrar o estado de civilização de qualquer nação. O 
Desembargo do Paço, que éra, e tem sido ha séculos, o 
tribunal destinado á censura e licenciamento dos livros, 
excepto durante o período em que existio a Meza Censo-
ria, recebe ainda agora do Rio-de-Janeiro o a-b-c do seu 
officio, dizendo-se-lhe cm duas palavras quaes saõ os li
vros que deve deixar correr, e quaes os que deve prohi 
bir. Como quer que seja, ninguém poderá disputar-nos 
o direito que temos de concluir deste papel authentico, 
qual he o estado em que se acha a literatura em Portugal, 
ou, ao menos, qual he o estado em que o Governo quer 
que ella se ache. 

Antes de irmos adiante, porém, notaremos de passagem, 
que este avizo de reprehensaÕ ao Desembargo do Paço, he 
concebido com as mesmas vistas, ou, ao menos, he calcu
lado a produzir os mesmos effeitos do outro que publica
mos no nosso N°. passado, remettido á Relação de Lis
boa; isto he, vilipendiar a corporação dos magistrados, fa
zer os dispensadores das leys e da justiça, ridículos aos 
olhos do povo ; e produzir a necessidade de recorrer á 
força, e ao despotismo militar, para conter a ordem na so-
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ctcdauc. A isto tendem os conselhos dos «?nhorev que 
estsõ â tr-ta da Administração no Brazil: mas naõ dizemos 
mai» sobre esta matéria, senaõ referir-mo-nos ao que di-
ccnnn no nosso N*. passado. 

O motivo desta reprebensaõ ao Desembargo do Paço, 
âiT. o Aviso, que foi o haver-sc licenciado para correrem 
Portugal, 1" a traducçaõ da obra sobre o Gabinete de S. 
Cluiul; c 2", uma brochura em que se expõem, com as 
mau brilhantes cores a beleza da constituição Itigleza. Em 
conseqüência do l". lembrou prohíbir as obras, em que se 
insultar a memória, ou reputação dos Soberanos, cm ge
ral, e particularmente do* parentes c aluados da Kcal Fa
mília. 

Naõ entraremos mui profundamente neste artigo; por
que cile diz respeito aos sentimentos individuacs do Sobe
rano; e ninguém gosta de ver os vicio» de seus parentes 
expostos ú lu/ do dia, ainda quando conhece, que as al-
leg.içociis s.iõ \crdciras; e portanto naõ podemos levar a 
mal que «• Soberano naõ gostasse de saber, que se publi
cavam, cm uma obra que tem de passar u posteridade, por 
conter memórias do tempo, ancedotas contrarias ao bom 
character de uma parenta; mas ao mesmo tempo que naõ 
levamos a mal estes naturaes sentimentos do Soberano, 
naõ podemos deixar de lembrar duas observaçoena. A 
primeira he, que estes sentimentos de delicadeza pela 
memória dos Soberanos, se naõ devem levar ao ponto de 
elogiar sem distincçaô o vicio, e a virtude; e mencionar o 
character de Nero com o mesmo respeito de Trajano, ou 
pôr 1'aligula a par de Marco Aurélio. Introduzir taesideas 
em uma Naçaõ, be cortar pela raiz a dístineçaõ entre a 
virtude, e o vicio; e solapar as bazes da moral; porquan
to »c basta s grandeza, e dignidade, para ser chamado 
bom, e virtuoso, independentemente das obras do indiví
duo boas ou más, naõ sei como possamos distinguir a vir
tude do vicio. 

file:///crdciras
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A segunda observação he ; que um Soberano bom e 
virtuoso ; que cumpre com os seus deveres tanto como ho
mem, como Soberano ; merece todo respeito, veneração, 
e amor de seus subditos ; sem que esteja contra isso que 
haja, ou tenha havido outros Soberanos que sejam máos ; 
e se nos disserem que he somente pelas conseqüências de 
introduzir no povo falta de respeito ao Soberano; respon
deremos que julgamos, muito pelo contrario, que tanto 
mais amado se fará o Soberano bom, quanto sua boa con
ducta for comparada com a do Soberano máo. 

Esta nossa opinião naõ he exótica ou singular ; e o 
Leitor nos permittirá allegar, de uma vez, com a maior 
authoridade, que lhe podemos apresentar, qual a Escrip-
tura Sagrada, na historia dos Reys dos Judeus. Ali se 
referem com louvor as acçoens dos bons reys; e se mani
festam sem rebuço os crimes dos máos reys ; e se o nosso 
Leytor quizer ter o trabalho de contar ali quantos saÕ os 
reys bons, e quantos os máos, segundo o character que 
lhe dá a mesma Escriptura Sagrada, achará que o catha-
logo dos bons he summamente diminuto. 

Se pois os mesmos escriptos que veneramos como divi
nos assim faliam ; e se todos os melhores historiadores pro
fanos se portam da mesma maneira <; qual hade ser o mo
tivo porque se repute indecoroso nos escriptores do nosso 
tempo, o seguir o mesmo exemplo ? Porém baste isto por 
ora sobre este ponto em que naõ desejamos insistir. 

O outro motivo deste Aviso he a brochura em que se 
louva a Constituição Ingleza. 

Nos ensayos, que escrevemos, fazendo o parallelo 
entre a constituição Ingleza, e Portugueza, demos a 
nossa opinião sobre isto; afErmando que na maior parte 
das cousas, éra a Constituição Portugueza preferível á 
Ingleza. Mas ninguém se lembrou em Inglaterra de di
zer, que nós causávamos um mal ao Estado expondo com 
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cores brilhantes a constituição Portugueza: houve quem 
combatesse a nossa opinião, como argumento; mas nin
guém que a suppozesse perniciosa. Supponbamos, que 
esta altercaçaõ literária, e theoretica, tinha lugar cm 
Portugal; de qual das constituiçoens a de Esparta, ou a de 
Athenas era mellior, mais própria ás circumstancias dos 
povos, ou mais bem adaptada a produzir a felicidade 
publica; daqui se naõ seguia que se ofTerecesse por isso 
aos Portuguezes nem uma nem outra daquellas constitui
çoens ; porque restava ainda o grande ponto a averiguar, 
•e alguma dellas era conveniente, aoscustumes, e mais cir
cumstancias de Portugal. 

Na segunda classe das obras que se mandam prohibir, 
se enumeram cm primeiro lugar, as em que se attaque 
directa ou indirectamente a Religião do Estado, ou ain
da as outras seitas do Christianismo, estabelecidas nos 
Grandes Estados da Europa. 

Naó nos acharíamos dispostos a questionar a política 
deste regulamento, quanto aos eifeitos, mas naõ podemos, 
perdoar a inconsequencia que isto involve. Como aqui 
se prohibe escrever contra qualquer das seitas do Chris
tianismo, estabelecidas nos grandes Estados da Europa; 
perguntaríamos ao Secretario de Estado que dictou taes 
palavras < se fica sendo prohibido a um iheologo Portu
guês, c catholtco, o escrever contra a seita cbristaS dos 
Luteranos, ou dos Calvinistas, que saõ admittidas em In
glaterra, Suécia, c outros grandes Estados da Europa? E 
nesse caso, seria também conseqüente o prohibir e man
dar queimar os livros, que contra essas seitas tem e-scri-
pto os theologot ortodoxos ; * e que serviço faria o nosso 
sabto político ao Catholicismo ! 

O» segundo* livros, que -e prohibem nesta classe saõ 
o» que attaquem as formas de Governos estabelecidos nos 
grande» Estados da Europa. Logo se se imprimir em 
Portugal uma obre contra a constituição Ingleza, deve ser 

Vut. VI I I . Na 44. o 
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prohibida; mas, manda-se também prohibir a outra obra, 
que a elogiou ; logo a respeito das constituiçoens, ou for
mas de Governo nem louvor nem vituperio he permit-

tido. 
Que bellos escriptores em política haó de apparecer 

em Portugal, sngeitos a este regulamento ! 
Mas 3 dir-nos-haõ os deffensores deste systema, que a 

sciencia da política, naõ he interessante, ou que nao im
porta, que este ramo da literatura, se reduza á nullidade 
com taes regulamentos ? Ou dir-nos-haõ á* que nao ob
stante o nao poder nem elogiar-se nem vituperar-se forma 
alguma de Governo das que se estabeleceram na Europa, 
he possível escrever sobre estas matérias ? 

Este papel, mostra com a maior evidencia a verdade 
do principio, que os estrangeiros naõ querem admittir, 
e qne nós temos por varias vezes asseverado; de que 
naõ he a falta de gênio, nem da habilidade natural, nem 
da instrucçao, a que impede que os Portuguezes façam 
uma figura brilhante nas sciencias, e na literatura *. a causa 
saõ estes entraves. 

E senaÕ, perguntara mos nós i como he possível appare
cer um Loke, ou um Montesquieu em Portugal, se este re
gulamento está prohibindo, que nao se raciocine sobre ma
térias de Governo ? 

A razaõ qne daõ os do Governo Portuguez para esta 
prohibiçaÕ he, que naó desejam oecupar os ânimos dos 
povos com taes discussoens ; porque, incapazes de dis
correr em taes objectos, daõ facilmente em desvarios. 
Mas à força de nao querer que os povos raciocinem em 
matérias de Governos, naõ acham quem saiba raciocinar 
nellas; nem ainda entre os que estaõ á testa Governo; e 
isto por uma razão bem obvia. 

Ninguém tem o direito de discutir sobre os negócios 
políticos, senaõ os ministros de Estado, e Conselheiros de 
Gabinete ; mas como elles saõ nomeados para estes em-
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pregos sempre em idsde um tanto avançada; ou haõ de 
aprender a política violando as leys, que prohibem escri-
ptos, e leitura nesses matérias a todo o poro em geral; ou 
haõ de entrar nesse estudo depois de velhos, quando por 
citarem no Governo lhes he entaõ permittida essa lei
tura. 

Como he possível, logo, encontrarem.se homens bons 
políticos, e capazes de reger a Republica, c-n um Esta
do as»im constituído. Os poucos homens, que poderão 
aprender a política, saõ os que forem empregadas nas 
Cortes estrangeiras : mas além do seu numero ser mui di
minuto ; e ordinariamente tirados de má classe, e de má 
educação ; as oecupaçoens do bomera diplomático naõ lhe 
daõ tempo para esses estudos, c o manejo das negocia-
çoens lhes di certa adhesaõ á subhleza, em preferencia á 
solides de sua política ; que os faz menos capazes para o 
-governo das naçoens, do que nenhuma outra classe de po
líticos. 

Porem aonde estes regulamentos saõ mais notáveis, he 
no S*. artigo; em que se indicam quaes saõ as obras que 
se devem licenciar; e se manda promover a publicação 
das obras em que se tracte do adiantamento das sciencias, 
das artes, da industria, em geral, de bons princípios de 
administração, de melhoramento e reformas ateis, muito 
interessantes, susceptíveis de fazerem ás naçoens os maio
res bens, e ja mais lhe podem fazer mal; e antes no mo
mento actual, pelo enthusiasmo que podem introduzir 
divertem o povo de ideas, das quaes ja mais seguramente 
lhe vem bem algum! 

Se o Secretario de Estado naõ fosse aqui taõ verboso, 
naõ lhe escaparia o segredo que deveria por sua honra oc-
cultar; por quanto as ultimas palavras do período, que 
mencionamos, mostram quaes saõ as obras, que unica
mente se podem licenciar; ou, por outro» termos, qual 
be a razaõ porque se naõ prohibem todos os livros; e he 
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porque lhe convém deixar correr " os que podem divertir 
o povo." Assim por exemplo, o Almocreve das Petas, a 
Gazeta de Lisboa, as obras do Padre José Agostinho, naõ 
encontrarão a menor difficuldade em correr; porque en-
tretem o povo, e o divertem de ideas das quaes jamais se
guramente lhe vem bem algum. Eis aqui o segredo que 
o Secretario de Estado deixou escapar. 

Com esta chave será fácil decyfrar o resto destes re
gulamentos, e a nullidade das palavras, que parece conce
derem obras sobre melhoramentos de administração, scien
cias, &c.; e he com esta chave que se conhecerá o moti
vo porque se tinha ja prohibido; e se repette agora a pro-
hibiçaõ, de que se nao falle nada a respeito das Cortes de 
Hespanha nem a favor nem contra. 

A Hespanha tem Cortes, e Portugal tem Cortes ; por
que este estabelicimento he de instituição antiquissima 
no reyno, ninguém o abolio ; e o que mais he ninguém 
tem o direito de o abolir. Competia ao Monarcha o con-
vocállas, mas o Monarcha desde os tempos d'El Rey D. 
Joaõ V, nao as tem querido convocar, pôde assim obrar; 
mas isso naõ annulla ou destróe a existência de tal estabe-
licimento na constituição Portugueza. Naõ se falle con
tra a Constituição Ingleza; prohiba-se uma obra, que 
elogia essa mesma Constituição; e agora mais nao se 
falle em Cortes, que he inegavelmente uma parte da 
constituição Portugueza. 

Mas a prohibiçaõ diraó naõ he de fallar nas Cortes de 
Portugal, he sim de fallar sobre as Cortes de Hespanha 
i* mas que motivo pôde havei* para que se naõ falle daque-
llas senaÕ o impedir que se naõ pense nestas ? 

A justiça naõ pode concordar em tal prohibiçaõ; mas 
nos avançamos, que nem a saã política, que muitas ve
zes se contrapõem ás regras ordinárias da justiça, tal 
pôde persuadir. A prohibiçaõ de que se naõ publique 
em Portugal cousa alguma a respeito dos procedimen
tos das cortes em Hespanha; só pode tender a depreciar a 
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literatura que se versa sobre a historia dos tempos: e se
naõ, que nos digam ( qual he o valor de uma coüecçaõ de 
periódicos Portuguezes, em que se suppoem achar os Cac
tos mais importantes do seu tempo; e aonde se oroittem os 
procedimentos das Cortes de Hespanha, que saõ os de 
maior conseqüência na quella naçaõ vizinha ? 

Naõ lia duvida, que quem quer instruir-se vair ler nas 
línguas estrangeiras, isso que os periódicos Portuguezes 
saõ obrigados a ommitir, mas ainda que o indivíduo Por
tuguez possa alcançar esse conhecimento; por meio de 
outras línguas ; a literatura da naçaõ Portugueza, fica 
ja defectiva nessa parte, e atrasaria ás demais naçoens. 

Ao mesmo tempo, que a literatura nacional soffre com 
isto; o máo político, que esperava obter com esta medi
da o fazer com que a naçaõ Portugueza ignorasse a exis
tência ou os procedimentos das Cortes em Hespanha, naõ 
obtém o seu fim; porque o ajunetamento das Cortes em 
Hespanha he um facto taõ estrondoso naquella naçaõ, 
que naõ he possível, que deixe de ouvtr-se em Portugal; 
por mais que se pudesse impedir a commuoicaçaõ entre 
as doas naçoens. As fronteiras de Portugal estaÕ cerca
das por Hespanha, e naõ ha paizano nas Arrsyas de 
Portugal, que naõ ouça fallar ao ucu vizinho Hespanhol 
da outra parte, que as Cortes estaõ em Cadiz, delibe
rando sobre os negocies da naçaõ. Dizer que as dehbc-
raçoens das Cortes naõ saõ dignas de que os Portuguezes 
as ouçam, ou por insignificantes, ou por perniciosas, he 
proposição, que nenhum Ministro Portuguez se atreveria 
a pronunciar, em publico; e portanto me parece que o 
nsõ deveria estabelecer em particular. Naõ vemos por
tanto, quaes pudessem ser os males que resultassem sos 
Portugueses de se publiesrem pela imprensa aquellas 
deliberaçceos das Cortes, que saõ patentes a todo o 
Mundo. 

Dando ao publico este quadro authentico do esta-
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do actual da literatura em Portugal, nao pintamos cousa 

que nos agrade; mas emprehendemos a historia dos nos-

os tempos. 

MISCELLANEA. 

BRAZIL. 

Extracto do registo corrente das Deliberações do Venerando 
Priorado de Portugal, cujo theor he o seguinte ; 

j ^ OS Paços da Bemposta desta Cidade de Lisboa, Em o 
dia 11 de Agosto de 1810. Com licença de Sua Alteza 
Real o Príncipe Regente Nosso Senhor, e de Sua Alteza 
Real o Serenissimo Senhor D. Pedro Príncipe da Beira, 
Grão-Prior do Crato. Teve o Priorado de Portugal o 
Venerando Balio de Langó e Leça Frey Manoel de Al
meida e Vasconcellos. Em o qual Priorado. Lida, e ou
vida a Carta Regia do theor seguinte.—" Balios, Com-
mendadores, Cavalleiros, e mais Religiosos do Priorado 
da Ordem de Malta em Portugal: Eu o Príncipe Regente 
vos envio muito saudar. Sendo-Me presente o zelo, fide
lidade, e amor da Religião com que vos tendes portado na 
feliz Restauração do Reino, e na luta que ainda dura, para 
segurar a independência da Minha Real Coroa, e tranquil-
lidade de Meus Povos, concorrendo com os esforços de; 
vossas pessoas, e bens em Meu Serviço, dando-Me todas 
aquellas demonstrações, que Eu devia de vós esperar, como 
Vassallos, e como Cavalleiros de huma Ordem, que sempre 
se distinguio tanto em promover, e defender a Religião, e 
em concorrer para adefensa da Europa, quando ameaçada 
pelas Armas dos Infiéis. Justamente esperando que con-
tinuareis sempre a mostrar-vos animados dos mesmos sen-
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tintemos, naó quiz drixar de dar-vos este Público teste
munho do Meu llcal Reconhecimento, dirígindo-vos esta 
Minha Carta Keigia, que ficando nos vossos Archivo», ser
virá de monumento para mostrardes aos que vos suecede-
rem im*. I ugares da Ordem, qual foi o apreço que fiz da 
\i„..i conducta no momento presente, e nas ditfhccis cir-
cuin*.iaiiLi.i«, rm que os Estados se tem achado, quando 
invadidos por um Inimigo náõ provocado, c cuja falta de 
lealdade »o pude ser tolerada pelo immenso poder a que se 
tem elevado. Firme no» princípios da vossa fidelidade, do 
amor da Religião, c da Pátria, espero que cada dia vos 
façais mais dignos daqucllas Distincçócs, Honras, e Pre-
ciiiiiieiKiu*., com que sempre se distinguioa vossa Ordem, 
c no vosso particular de toda a attençaõ com que sempre 
vu* hei de considerar. Escrita no Palácio do Rio de Janeiro 
rui nmctle Abril de mil oitocentose dez. — PRÍNCIPE.— 
Pata RJIIOS, Commendadorc», Cavalleiros, c mais Religi
oso*, du Priorado da Ordem de Malta em Portugal."—Esto 
Priorado sensível <- humildemente penetrado dos mais 
vivo» reconhecimento*., devidos á Alta Contemplação, com 
que Siw Alte/.a Real o Príncipe Regente: nosso Senhor pela 
l .irta Ki ;;..i, que se Dignou dirigir aos Ikilios, Comincn-
dadoro, Cavalleiros, c mais Religiosos do Priorado de 
Portugal, Houve por bem approvar a firmeza de caracter 
o patriótico comportamento, com que manifestou a sua ti-
dihdadi-, MUI economia de suas pessoas c bens, e se pro-
JXJI sempre, ainda nas mais criticas circumstancias, a con
tinuação do, sagrados devores de Vasados de taõ Magna-
muio c llenigno Soberano, e de Uelegioso» da insigue 
Mhtar Ordem Jerurolitnitana: naó podendo o mesmo 
Priorado, pi-Ia diManiancia dos lugares e residências ac-
tiui *, • vpriimr pessoalmente na Real Presença os liéii 
M-IIII:II. iitit» da stu devida gratidão; deliberou, nciniitc 
divt r*.*|*aiitt, incumbir ao Cavaileiro ComtuejiJadur Krey 
D. haucisco Maurício de Sousa Coutmhu o possível des-
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empenho de tão interessante, respeitoso, e indispensável 
acto, acto de devida vassallagem e perpetuo reconheci
mento: procurando por tanto o acima nomeado Càvalleiro 
Commendador satisfazer completamente esta Coramissaõ 
em nome deste Priorado, obtendo da Real Munificencia a 
benigna permissão de prostrar-se aos pés do Throno de 
Sua Alteza Real o Príncipe Regente nosso Senhor, pelo 
justificado motivo de Se Dignar o Mesmo Real Senhor ele* 
var, até ao Seu Soberano apreço, os esforços que este Pri
orado tem feito, para inteiro cumprimento de seus deveres; 
e por veto de todos os seus Religiosos em geral, como se 
cada um presente fosse, repetindo com as vivas e animadas 
expressões, que o seu zelo, fidelidade, e honra lhe costumaõ 
djctar em occasiões similhantes, a continuação de firmeza 
e lealdade, com que beijando as Reaes Mãos agradecido, 
por tão distincta Mercê reitera os enérgicos protestos de 
se empregar sempre denodadamente, como cumpre aos 
"Votos da Sagrada Ordem, em todo o gênero de serviços 
conducentes á constante defesa da Religião, dos Sagrados 
Direitos do Throno de Sua Alteza Real, e da conservação 
da Pátria: e para Q acompanharem em tão solemne acto 
todos os Cavalleiros noviços residentes na Corre do Rio de 
Janeiro, lhes fará as competentes participações, parecendo 
muito justo, como pertencentes a mesma Sagrada Ordem, 
que elles hajáo de conseguir esta honra, da qual actuah> 
mente nao podem gozar muitos outros Cavalleiros noviços, 
sendo bem dignos delia pelo muito que se tem distinguido 
na feliz Restauração, e na presente defensa destes Reinos.; 
Encarregou este Priorado aos Cavalleiros Gommendadores 
"Frey Rodrigo de Mello Corrêa, e Frey Manoel Paes de Sá 
e Menezes, de escreverem em nome, e como actuaes pro** 
curadores do mesmo Priorado ao referido Càvalleiro Com
mendador incumbido, remettendo-lhe juntamente oextracta 
desta deliberação, o qual, depois de impresso, com sobejo 
número de exemplares, será distribuído por todas aspes» 
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tom recebidas, ou admittidss á sus recepção oeste Priora
do; a fios de constar um tsó autentico, honroso, e público 
testemunho ds Real Muoificencis, conservando-se em todos 
os Arcbivos das Bslisgens e Commendas, assim como nos 
Livras das Visitas de todas as psrocbises Igrejas suas de
pendente», pars perpetua memória, e generoso ezcita* 
•wnto de todos os que nells» succederem. 

a naó se continha msis s este respeito no referido lugar, 
do qual se urou o presente extracto. Lisboa treze de 
Agosto de mil oitoccotos e dez. 

Os Procuradores ao Venerando priorado de Portugal. 
(L. 8.) O Càvalleiro Commendador Mello Corres. 

O Cavslleiro Commendador Paes de Sa e Menezes. 
Em desempenho dss tespectivss Ordena contidss oo Ex

tracto precedente, o Illustrissimo e Ezcellentissimo D. 
Francisco de Sousa Coutinho, acompanhado da Deputaçaõ 
da Ssgrads Religião de Malta, que »e compunha dos Ca-
vallriros daqudla Ordem, D. Manoel de Sousa Couünbo, 
l> Nono José de Sousa e Meneses, e D. Francisco de 
Kousa Coutinho, recitou na Presença de S. A. R. o seguinte 
Discurso. 

Muito Alto e Muito Poderoso Senhor. 

Devendo apresentar-me aus Pós do Excesso Tbrono de 
V. A. K. com o» Nobres Cavalleiros de nossa Sagrada 
Militar Ordem Jerusolimitana, para expor em adequadas 
expressões os srdentes e fieis sentimentos ds mais profun
da veneraçsõ e obediência ; do mau constante, e indelével 
aiuor firmado sobre o mais puro e sincero reconhecimento 
c vassallagem, que i Sagrada Pessoa de V. A. R., e toda 
a sua Augusta e Real Família tributa e professs; reverente, 
humilde, taudcT-ko, e grato o Venerando Priorado da mes
ma Sagrada Militar Ordem, sctualroente em Lisboa: Se 
pela honra que este dever me procura de apparecer na 
Soberana e sempre Adorável Presença de V. A. R., se 

Vot.. VIU. No. -H. M 
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eleva e exulta a minha alma da mais nobre vaidade; todas 
as suas faculdades sinto, como nunca, contrahir na compa
ração da debilidade dellas a grandeza das que precisava 
para desempenho completo de Commissaõ tão sublime. 

Exemplar inimitável e o mais perfeito das mais scintil-
lantes Virtudes, que digo; Emanação a mais pura da 
Essência Divina que desde o Mysterio da Redempçaô se 
dignou o Omnipotente fazer reinar sobre os homens, para 
attrahir delles veneração, e adoração voluntária, e anteci
pada á mesma devida obediência cega, que nossa Religião 
Santa nos ensina e obriga a prestar-lhe como Soberano, e 
Imagem viva do mesmo Omnipotente sobre a Terra; 
ainda naõ digo tudo! Único, e o verdadeiramente Ungido 
do Senhor por escolhido de sua Mão entre os Monarcas 
da Christandade para impenetrável Escudo de sua Religião 
Santa, e conservação da mesma Ordem Social; verdadei
ramente o escolhido, naõ pelo Poder caduco de temporá
ria existência, mas pelo Poder Real, e irresistível da Vir
tude, que attrahio a Luz Divina que lhe ministrou a Sabia 
e Intrépida Resolução com que paralisou e confundio a 
torrente da impiedade, quando elevada ao maior auge de 
soberba de seu factício predomínio meditava e passava a 
extende-lo da Europa a toda a superfície do globo para a 
devastar pelo fogo e pelo ferro, até perverter, ou devorar a 
ultima espécie humana: V. A. R., Magnânimo Príncipe, 
taõ singularmente dotado por DEOS para tao altos desti
nos, já quando se dignou honrar o Venerando Priorado de 
Portugal com a Carta Regia de 9 de Abril do corrente anno, 
em que o elevou ao maior gráo de gloria a que podia aspi
rar ; V A. R. já sabia que nenhumas expressões podia 
haver correspondentes a agradecer a grandeza de taõ pre
ciosa dádiva ; nem a explicar o júbilo, o alvoroço, e o ap-
plauso com que havia ser recebida. 

Na crise memorável porque tivemos de passar, que en-
faÕ consideramos calamitosa, mas de que se divisarão os 
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c"f ' -» maravilhosos, cada dia mais sensíveis, que veio a 

tuar nos annae» ds eternidade nova épocha para ser cele

brada até a Posteridade a mais remota ; naqueila crise cm 

que DhOS expondo o Real Animo de V A. as provas 

mais violenta» a querer persistir firme no seu dever, ás mais 

captio-u» illusóc* para o preterir, parecia como, ou esque

cido, ou vaccillante da perfeição da sua mesma Obra, a 

nsó esur certo que o immenso poder que de sua Omnipo

tente Mão transmitiIrs às de V . A. R. havia de ser appl i -

eado á defeza de sua própria causa, e logo posta a salvo 

de hum f» -1j• t- nas três princípaes partes do Mundo, e ao 

• > n dclle despertando na nutra o Valor adormecido, a 

Razaõ sulTocada, n Religião illudida para combaterem a 

mascarada predominante impiedade: naqueila crise em 

que DM)**» por seu» incscrutnveis Decreto?, quiz que V 

A. R. ftoffreiM-, assim como outro tempo quiz que seu 

l nigenito Filho viesse á terra soffrcr, para que entrasse 

na sua gloria ; naqueila crise indispensável para que ns 

Vassallos fiei* de M*ua Reinos se manifestassem, partindo, 

ou ficando ; para que o» duvidosos e incrédulos recebessem 

correcçsõ que os purificasse; c para que os deslcaes ímor-

regtwis fugissem, e de uma vez se apartassem do Solo que 

msnchavaõ, do ar que iufestavaó ; naqueila maravilhosa 

erite, ainda que o Venerando Priorado deo o exemplo da 

firmeza, e da constância no cumprimento de seus deveres ; 

• uni» que foi o primeiro e mais prompto a concorrer para 

a expulsão dos infiéis inimigos desde que se apresentou a 

occasiaõ , ainds que fez tudo quanto oceorreo possível, a 

bem da Restauração do Altar e do Throno; já, antecipa

do» linha que desempenhar, além dos sagrados deveres que 

nossa Militar Ordem nos impõem, outros naõ menos >:ii*ra-

du»: o» que contruhio pela incomparavcl Protecçaõ, c 

llciicficrncia de V A. R., quando |*-er**eguida a mesma 

Ordem, r airaiçoailainente investida na Sede de sua Sobe-

f inu pelo» mesmos batbaro» inflei*, teve aquellc Priorado 

ít .' 



60 Miscellanea. 

de acholher-se á Magestosa Sombra do V- A. R. , a que 
deve a sua conservação, e existência. 

Assim pois, se eu naõ tenho palavras; se ninguém as 
teria para explicar a grandeza da Dádiva; o mesmo Vene
rando Priorado fazendo quantos esforços podia fazer, e a 
occasiaõ tem permittido, a termos de merecer o Soberano 
Apreço de V A. R., nem então, e menos agora, pode le-
var se a nivel da grandeza das obrigações em que estava, e 
de novo fica empenhado. 

Mas esta he, Magnânimo Príncipe, a mesma feliz priva
ção, ou venturosa condição de todos os seus fiéis Vassallos; 
de quantos podem gosar seu benigno Império ; daquelles 
mesmos que podem procurar-se a fortuna incomparavel de 
adorar ao perto, ou de admirar ainda ao longe tão singu
lares Virtudes. Ninguém poderá jamais fazer serviço a 
que V A. R. naõ seja antecipadamente Credor! Nin
guém poderá j amais desafogar a eífusaÕ dos seus sentimen
tos na Augusta Presença de V. A. R. por outra correspon
dência que naõ seja conforme á que o Venerando Priorado 
nos. ordena, e passamos a executar. 

Aos Pés do Excelso Throno de V. A. R. humildemente 
prostrados, nós, Deputados do Venerando Priorado de 
Portugal da S. M. O. J . , em nome delia, e por voto 
geral de todos os Cavalleiros professos, ou Nobres recebi
dos ; neste acto de devida vassallagem, e perpetuo reco
nhecimento : Protestamos empregar-nos sempre denodada-
mente em todo o gênero de serviços, constante defeza da 
Religião, dos sagrados Direitos de V- A. R., e de toda a 
sua Augusta e Real Família ; da independência e esplendor 
de seu Throno, da Naçaó, e da Pátria ; para sermos dig
nos da Real Consideração e Protecçaõ que V. A R. se dig
na continuar-nos; e da honra que ora nos permitte de 
beijar sua Augusta e Benigna Maõ. 

D. FRANCISCO DE SOUSA COUTINHO. 

O Almirante, Conselheiro de Guerra, 
Commendador da S. M. O. J . 
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roí .ostAv IIMPAWHOI. A». 

Guayana, 'Jl de Seplcmbro. 

Desde a epocha rin que os revoUosos de Caracas le
vantaram o estandarte da insurreição, c -urastànm a ella as 
Província» adj.-uvntrs de Cumana, Nucva-Barcelona, e 
Banna», (izrram varias diligencias para corrompera leal-
daile do» habiLinte» desta Cidade : porém todas foram 
imiteis: longe de acceder a seus criminosos disignios, os 
tin» (iuaynoczrs reconheceram a 13 de Junho de ISlO, o 
primeiro Conselho dr Reiícnria, e depois as Cortes geraes 
r extraordinária» da Naçaõ Hetpanhola, á qual se gloriam 
dr pertencer. Em conseqüência o» insurgentes lhes de
clararam lm oito me/rs a guerra, çuanicceram com lanchas 
c tropa» vario» ponto» desde S JVrnanilo de Apure até S. 
Rafael de IJnrrancn», no Norte deste Rio de Orciioco, em 
uma linha quandu menos de \M legoas, e ultimamente 
rstalrlecénnn rm um cerro, que ha no meio do Rio, de-
Iroittr «IrtlA Cidade, c que a domina, uma bateria, aondti 
• I»IIIK jrnin 3 -teças, conduzidas com bastante trabalho o 
custo. Eslc (Miverno obrigado a tomar medida* para sua 
defenta, poz era armas as suas Milícias, e «•V|UI|KIH varias 
lanchas de força, deslinando-as para diversas paragem- do 
Oronoco paro conter a ousadia de nosso? inimigos. 

A justa indignação destes fidelissimos halutaiiU-s subio 
dr pooto, quando a 25 de Agosto passado tiveram os re
beldes o descaramento de faser tremular á sua vista na 
bateria a bandeira da indrpcuilencia absoluta, que escan
dalosamente proclamaram. 

Em Ucs circutuslancia», estre illustre Senado, cheio de 
patriotismo, e de confiança na firme lealdade, e valor do 
povo (fuayanez, determinou tomar a oÜensiva, e ordenou, 
que a 5 do corrente se cmburciuse em ditfcrentes navios 
rnenom uut corpo de SiOO homens composto da tripulação 
tio brrgaolim llespanhol N . S. do Carmo, alias o Empe-
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cinado, seu Capitão D. José Bonmati, veteranos de infan
taria e milícias de brancos, pardos, morenos, e leaes ha
bitantes. A expedição sahio ao meio dia, atravessou o 
Rio, e protegida pelo acertado fogo das nossas baterias, 
desembarcou á uma da tarde ao pé do cerro inimigo ; e, a 
pezardaaspcreza, e elevação deste, do excessivo calor que se 
experimentava, e do vivo fogo, que fizeraõ os insurgentes, 
tanto de mosqueteria, como de artilheria com baila rasa, 
e metralha, os nossos soldados subiram com sangue frio, e 
rapidez ao cume, conseguindo ás 2 da mesma tarde apo
derar-se da bateria, e arvorar nella a bandeira do nosso 
adorado Rei o Sr. D. Fernando VII. Foi preciso dar 
algum descanço á tropa, e ao amanhecer do dia seguinte, 
6, marchou contra o povo da Soledade, aonde havia um 
corpo de rebeldes, que, segundo todas as noticias, era de 
400 a 500 homens de cavallaria, e infanteria ; porém naõ 
os encontrou, porque apezar da sua superioridade tinhaõ 
fugido na noite antecedente, precipitada, c vergonhosa
mente, abandonando 2 peças de artilheria, de que se apo
deraram os nossos. 

A perda dos inimigos entre mortos, feridos, e prisio
neiros, nesta gloriosa expedição, foi assaz considerável; a 
nossa naõ passa de 2 mortos, e 5 feridos. As 5 peças to
madas na bateria, e no povo da Soledad saõ, uma do 
calibre de 18, duas de 12, uma de 8, e outra de 4, com 
suas munições correspondentes. Tomáram-se igualmente 
na bateria 2 bandeiras com adornos allusivos á iníqua in
dependência. Tendo noticia destes suecessos o Chefe 
principal das tropas revolucionárias, D. Francisco Gou-
zalez Moreno, que, com 600 a 700 homens, entre cavallaria, 
e infantaria, tinha o seu Quartel General no povo de S. 
Cruz, duas jornadas de distancia, retirou-se accelerada-
mente no dia 9, dirigindo-se para o interior das Províncias 
inimigas, depois de incendiar os quartéis que tinha con
struído, e unia grande lancha que estava no estalleiro ; 
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vendo provável, que se lhe disperse a gente no caminho, 
turno *uccetlco com a que o seu Subalterno Frcjtas tinha 
no povo da Solcdad. 

O rrsuiudo de tudo foi oecuparem a» nossas tropas os 
poto» ik C.ibruta, e S. Pedro de Ia Puerta, o de Barran
ca», r outro» immrdiatos a ente, c tomarem duas manadas 
<lr gado vai um, uma mui grande, que era dos Capuchi
nho», Aragonrzr» da província de Cumana, cujo supposto 
Cnivcrno a tinha confiscado. 

O ponto de Ilirr.Hir.i-. he mui importante por sua situ
ação, c rale Governo tracta de mandar toda a classe de 
auxilio) para o tustenar, c preparar dalli os meios de põr 
cm liberdade a» Províncias de Cumann, e Nucva-Barcc-
lona, cujos habitantes suspiram por sacudir a oppressaõ, c 
viver como d'antes debaixo de um Governo religioso c 
justo. Por ora está affiançada a tranquillidade desta Pro
víncia, priucipalmcnte »c se confirma a noticia divulgada, 
tu »ti'\ últimos dias de se terem suscitado movimentos na 
1'iotittcia de Caracas contra os usurpadores da authoridado 
juiiululas da Independência. 

México, 29 de Julho. 

Arhando-te a 24 do mez próximo passado em Ixmi-
(•inlpan o Tenente Coronel, D. José Antônio Andrade, 
U*vr noticia de que o filho de Villagrnn, cora mais de 200 
ravallo» pensava dirigir-se no dia seguinte ao cerro de 
Onuba, nondr já havia uma porçaô de rebeldes. Com 
rvtr aviso te pos immcdiamcntc em marcha, e fazendo alto 
no dia trguiutr, no povo de S. Juanico, deixou sobre a 
<"*Jr.ula uma descoberta, e occultou-se com o resto das 
sua» forcas, psra evitar, que o inimi-ro, vendo-as, retro-
• nlrssr. Pouco depois a descoberta foi atacada por for-
«,*• mui kii|)criorcs, c Andrade mandou reforçada. Ao 
incv-roo tempo destacou alguns cavnilos e infantes, as or
dens do» .Vlfcrcs I). Am.mio liclardo, c D. Pedro do Valle, 
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a occupar a altura a que se dirigaõ os rebeldes, os quaes, 
logo que viraõ este movimento, se retiraram para a falda 
de uma eminência, aonde se achava a sua força principal. 
Aqui os atacou Andrade immediatamente, e conseguio 
desde logo fazellos fugir para uma altura contígua, aonde 
attacados novamente, se dispersaram de todo, deixando 15 
cadáveres, e alguns prisioneiros em nosso poder: pela 
nossa parte só tivemos um Dragaõ morto. Recommenda 
Andrade o Capitão D. Antônio Planos, o Administrador 
de Correios, D. Manoel Domingo Paulin, e os paisanos 
D . Mariano Negrete, e D. Sebastião Garcia, que o acom
panharam de voluntários nesta expedição, e contribuíram 
com seus conhecimentos e valor para se conseguir a 
empreza. 

Concluída esta acçaõ, voltou Andrade para a Cabeceira 
de Ixmiquilpan, de cujo lugar continuou a observar os 
movimentos das quadrilhas daquellas vizinhanças, que só 
tractam já de roubar as fazendas dos indefensos habitantes, 
e cometter os mais horroro os excessos, acudindo com seus 
destacamentos aos pontos ameaçados. Com este objecto 
se achava a 11 do corrente na fazenda da Goleta, quando 
lhe deraõ parte, de que os rebeldes estavam meia legoa 
dalli, em número de 3.000, entre elles 1.300 cavados, ás 
ordens dos cabeças Aldama, Chito, Villagran, e Canhas. 
Immediatamente se dirigio contra elles, e tendo-os atacado, 
apezar da vantajosa posição que occupavam, e do fogo de 
um canhaõ do calibre de 4, foram desordenados e perse
guidos pela cavallaria, dividida em 2 troços, um ás or
dens do Capiíaó D. Antônio Planos, e do Alferes D. Luiz 
Gabinn ; o outro ás do Alferes, D. Pedro Valle, e do 
aventureiro, D. José Blanco ; até que advertindo Andrade, 
que se reuniam de novo, mandou que se retirassem os seus 
para os atacar outra vez. como fez, despregando em ba
talha, perseguiiulo-os por espaço de 3 quartos de legoa, 
e fazendo-lhcs fogo com o mesmo canhaõ, que se lhes tinha 
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lomsdo. Desta sorte se coosrg-uio s tua absoluta disper-
»s6, sendo mui de reparar a circunstancia de que, himlo 
perseguindo uma porçaõ de fugitivos o Capitão f). Pedro 
(•areia com alguns cavados do sen coromando, ouvio ao 
alcançado», que gritavam :" Viva Hespanha ; trouxeram-
nos por força; pelo que deixou de os perseguir, dando-lbcs 
tsgax para »c poderem retirar para »uas casas. O Com-
maodantc approvou e elogiou esta conducta generosa e 
humana do Capitão Garcia; e vendo que era já pastada 
tuaa hora, depois de terem inteiramente dcsapparecido os 
inimigos, retirou-se pacificamente para o ponto donde tinha 
partido. 

Nesta acçaõ perderam os aediciosos 10, ou \l mortos, 
coaúderavcl número de feridos, a peça de 4, que tinbaõ, 
muitas munições, e arma», alguns cavados, e todos os 
M-UI viverr». Pela nos»n parte nsõ tivemos nem um único 
".iwitunj. (Segue-te o elogio dos (Jfficiaes, e Soldados, 
o-c mau le dulinguira.) 

HESPANHA. 

Seuaô das Cortes, de 29 de Dezembro. 

l̂ eo-se uma longs exposição da parte do Senhor Vera, 
em que elle criticou severamente a conducta das Cortes, 
t que concirno com as seguintes proposiçoens. Io. Que 
»c formasse imniediatamente uma nova Regência, e á sua 
frente uma personagem da Família Real, em quem se in-
reviissem plenos poderes de Rey, conforme a constituição. 
2" Que laJ pe%*oa tiveuc o direito de tractar com as po
tências amiga» ou ncutr*»e&, relativamente á manutenção 
da exercito», 3W. Que dentro do período de um uiez 
pracitamcntc, te terminem as discussoens sobre a consti
tuição, te nomeie a Regência, e »c dissolva o Congresso. 
•v Que as Corte» te naõ tornem a ajunetar até o anuo de 
1813, segundo a Constituição. 

VOL. VIU. No. 44. l 
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Seguio-se a isto uma viva discussão, em que o Senhor 
Arguelles fez uma oraçaõ taõ enérgica, em defensa da con
ducta das Cortes, que o publico que se achava presente nao 
pôde deixar de expressar os seus applausos. 

Snr. Calatrava exprimio a sua crença, de que o Snr. 
Vera naõ podia de forma alguma ser o verdadeiro author 
destas proposiçoens; mas que alguma pessoa mal inten
cionada tinha feito uso delle como um instrumento, para o 
fim de desacreditar a representação nacional. 

O Snr. Golfin.—Naõ he difficil conhecer d'onde se ori-? 
gina este papel. O Snr. Vera he um cidadão honrado, 
um bom homem, um patriota, que tem sido enganado por 
algum malcontente ; e indubitavelmente elle dará ao Con
gresso o nome de seu Conselheiro. 

O Snr. Vera deelarou, que nunca fora da sua intenção 
o desacreditar as Cortes; e que tal qual era asua exposição 
fora tirada dos papeis públicos ; parte de uns, parte de 
outros. 

Siír. Aner.—Nos todos sabemos que as Cortes tem mui
tos inimigos, mas felizmente nos os conhecemos. O 
Congresso deve continuar em sua digna carreira, sem oc-
pupar o seu tempo com este papel : mas ao mesmo tempo 
se naõ deve permittir a nenhum deputado o enegrecer as 
Cortes. Os que notaram similhante papel, saÕ homens 
capazes de capitular com os Francezes, eeu juro agora de 
me enteirar debaixo das minas da naçaÓ ! (E eu, e eu ; 
exclamaram muitos membros.) 

Depois de mais algum debate se concordou, na moçaõ 
do Siír. Arguelles, de qne a discussão desta exposição se 
adiasse para o seguinte dia. 

Sessão de 30 de Dezembro. 

Recomeçou a discussão, sobre a exposição do Snr, 
Vera. 

O Snr. Arguelles defendeo longamente a conducta das 
Cortes, Observou elle que se este Congresso naôi tivesse 
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sido convocado, a bandeira Franceza tremularia ha longo 
tempo sobre as muralhas de Cadiz. Fez entaõ alluzao sos 
vários sttaques que se tem feito ás Cortes, e observou que 
stgons cscriptores tinhsm sido presos por sediçaõ, ao mes
mo tempo qoe os que tinham abertamente atacado o Coo-
grrsvo tinham sistematicamente escapado impunes. Porém 
o verdsdeiro vessme que mai» peza sobre alguns dos fun
cionário» públicos, he a idea de responsabilidade ao Coo-
gresto, que tanto os assusta. Elle entaõ alludio á pri
meira proposição, de qoe se collocssse à frente da Re
gência nma personagem Resl. { Que viria a ser entaõ dos 
direitos do infeliz Fernando ? Se esta personsgem fosse 
bem succedids, poderismos nós dizer-lhe " Vôs podeis 
retirar-vos agora do poder; ficamos vos obrigados pelos ser
viços que tendes feito, e naÔ precisamos de mais.'* f Obe
deceria dle a í»ta requisição i Elle pensa que naõ. A se-
gundaapropnsiçsõ éra que se dessem á Regência poderes 
de negociar com o» Estados estrangeiros ( mas naõ possue 
ja a Regência este poder i Poderia crer-se que o Con
gresso unha reservado para si o direito de negociar' Cer
tamente na6. Tudo quanto as Cortes tem feito foi o re
servar para si o direito de ratificar os tractados; e até aqui 
nunca tinhsm exigido da Regência contas desusa negocia-
çoens estrangeiras. A constituição, porem, e somente 
dl», era a verdadeira causa de todos estes «cismas políticos, 
que tem posto Cadiz em taes sustos. Elles se naõ tem 
atrevido a atacálla abertamente; mas só por obscuras insi-
noaçoens; lisongesm-se de que as Cortes se dissolverão 
bem depressa: e entaõ os patrióticos deputados, que tem 
formado, e sustentado a Constituição, passsraõ pela infeliz 
sorte de tantos outros homens. Porém elle sustentaria que 
o Congresso se nsõ podia separar, até que o Governo, 
esteja completamente organizado, e capaz de obrar para 
beneficio da Pátria. Conduio com submetter as seguintes 

i 2 
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I a . Que, na ausência de Fernando VII. se naõ colocasse 
alguma personagem Real á frente da Regência. 

2a. Que se colocassem as Cortes ordinárias no período 
que requer a Constituição; e que as Cortes existentes se 
naõ separassem, até que a Regência estivesse arranjada, 
e nomeado o Conselho de Estado, e o supremo tribunal 
de justiça; e organizado o thezouro geral, e tribunal de 
Fazenda. 

5 a . Que na dissolução das Cortes, fique uma deputaçaÕ 
de 60 membros do seu corpo, revestidos de amplos po-
deres para vigiar pela Constituição, &c. atê que se tornem 
a ajunctar as Cortes. 

4 a . Que se nomeie um committé especial para indagar 
os mais próprios meios de concluir brevemente o grande 
objecto da organização do Governo. 

Regeitáram-se as proposiçoens do Snr. Vera, e se desig* 
nàram para discussão as do Snr. Arguelles. 

INGLATERRA. 

Relatório (de trimestre) dos Médicos sobre a saúde d' 
El Rey. 

Os Abaixo assígnados membros do Conselho da Ra-
ynha, depois de citar o Acto, em conformidade do qual se 
ajunctáram, na forma do custume, para examinar debaixo 
de juramento os médicos, a fim de averiguar o estado de 
saúde de S. M., declaram " Que o Estado de saúde de 
S. M. ao tempo em que elles se ajunctáram no Castellode 
Windsor, aonde El Rey reside, naõ he tal que S. M. possa 
reassumir o exercício pessoal de sua authoridade Real. 
Que a saúde corporal de S. M. se mostra ser taõ boa, 
como em outro qualquer período dos precedentes relató
rios, que o Conselho tem feito a este respeito; que a saúde 
mental de S. M. se mostra que naõ está peior do que ao 
período do ultimo relatório: que todos os médicos que as» 
sistema S. M. concordam em dizer, que elles pensam ser 
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improvável um completo e final rcstabeliciraento de S. M. 
— ditfercm porém quanto ao gráo de tal improbabilidadc ; 
algoos drlle» se expressam, que naõ desesperam—outros 
que naõ desesperam inteiramente;—-e um deli cs representa 
qoe naõ pôde deixar de desesperar de tal restabelici
mento."' (,1-signados) C. CAMTOABIA ; EBOB, 

MONTOU, ANCI.F.*FORO, ELOOV, 

Eu.KNBOROl GIJ, W - G H A Í Í T . 

Pouco depois de se ler lido o relatório acima na pre
sença de Iodos o» médicos ; c ter partido de Windsor um 
An membros do Conselho, o medico a que se refere a 
ultima cláusula do relatório, disse por escripto, ao» outros 
membros do Conselho que ainda restavam em Windsor, 
que elle linha inquestionavelmente usado de uma expres
são, que podia ler uma interpretação alein do que elle 
queria expressar; e assegurou ao Conselho, que '• ao 
mesmo trmpo que cllc pensava, que o restabelicimento 
finsl de S. M. era muito improvável, cllc por nenhum 
modo desesperava disso." Os membros do Conselho, 
squem te fca esta declaração, havendo defferido jura
mento ao medico aquem se alludc, pelo que respeitava á 
verdade de sua declaração, cominunicáram depois o mes
mo a todo o Conselho, convocado aos 5 de Janeiro, o qual 
Conselho julgou dever njunetar este facto ás declaraçoens 
M»brcdicta». Praça de S. James, aos 5 de Janeiro, de 
lb*l?. Veidadeira copia. J. BULLEB. 
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Abstracto da conta das despezas annuaes, pagas pelo ren
dimento da lista civil, appresentado ao Parlamento em 
1804 ; e uma conta que mostra a somma das actuaes des

pezas annuaes, sobre as dietas rendas, desde 5 de Julho 
de 1804, até 5 de Julho de 1811; distingiàndo-se a des
pesa total em suas diferentes classes. 

Julho 3, 1804. 
1a Classe, Familia Real -£222,500 0 0 
2* 

3«. 

4**. 

Juizes 
Chanceller, Orador da Casa dos Communs 

Ministros nas Cortes Estrangeiras 
Contas de mechanicos e artífices 

5o «v 

7a. 

8**-

Salário de Lord Camarista 3000, e Vice 600 
Do. Repartição do Lord Camarista 
Lord Mordomo, e Sumilhcr 
Salários na Repartição do Lord Mordomo 
Do. Estribeiro Mor. 
Do. Guarda Roupa 
Boticários de S. M. &c. 

\_ Moços de Câmara, &c. 
Í Pensoens 

} Do. Ministros Estrangeiros 
r Compensaçoens 

Pequenas propinas e ordenados 
Commissarios do Thcsouro, e Chanceller 

J** 
P 
s 
m 
"3 

O 
o *** 
<—• 5* 

tfq 
o 

< 

do Exchequer 
(~ Serviço secreto, no interior 

Serviço especial, e muniíicencia Real 
Desembolços extraordinários, Ministros es

trangeiros 
Presentes a Do. 
Equipagens 

Despezas oceasionaes do thesouro 
Déficit em propinas do thesouro 
Secretários de Estado, correios, &c. 

_ Outra despeza 

32,955 
112,330 
172,505 

3,600 
27,141 

3,540 
29,111 
15,400 
1,080 

168 

18,500 
92,582 
27,442 

11,258 

55,398 

13,822 
10,900 
12,000 

10,000 

10,000 
4,000 
1,500 

15,000 
52,600 
14,637 

0 

O 

13 

0 

14 

0 

19 

0 

0 

6 

0 

4 

0 

12 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

0 

4 

0 

5 

0 

0 

8 

0 

4 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Somma =£979,043 10 9 
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PORTUGAL. 

Portaria. 

Sendo incompatível com a exacça5, e celeridade que 
exio*e a paga, e o sustento dos exércitos, qualquer ommis-
saÕ, que possa haver na arrecadação dos rendimentos da 
Real Fazenda: he servido o Príncipe Regente N. S. or
denar que se visitem as províncias do Reino por Ministros, 
ou officiaes de Fazenda de intelligencia e probidade, que 
hajaÔ de informar sobre o procedimento dos exactores, e 
seus subalternos; a fim de S. A. R. proporcionar os prê
mios, e os castigos a quem os merecer: e manda outro 
sim o mesmo Senhor que, do primeiro de Janeiro próximo 
futuro em diante, se abonem no Erário Regio, além do 
prêmio concedido no parágrafo doze da Portaria de 2 de 
Agosto de 1810, dous por cento ; a saber : um e meio a 
favor dos cobradores, e meio para os Escrivaens, de todas 
as quantias que alli entrarem das Provincias do Reino, ou 
nellas se mandarem entregar nas duas espécies da Lei, re
lativamente ás importâncias cobradas depois de findo o 
presente anno, e aos artigos seguintes, que naõ forem ar
rematados—Décima ordinária, e extraordinária dos Pré
dios Urbanos, e Rústicos—Novos Impostos extraordiná
rios de creados, e cavalgaduras—Contribuição dos Bens, 
e Capellas da Coroa, deduzida a parte que respeita á Junta 
dos Juros—Terço das Confrarias, Ordens Terceiras, e 
Irmandades—Décima das Casas da Misericórdia—Rendas 
das Tabernas—e Contribuição dos Empregos, Loges, e 
Casas Publicas ; assim como dos Lucros Coinmerciaes in
specionados pela Real Junta do Commercio. As autho-
ridades a quem toca, assim o tenhaõ entendido, e façaõ 
executar com as Ordens necessárias.—Palácio do Governo 
em i o d e Dezembro, de 1811. 

Com quatro rubricas dos Senhores Governadores do 
Reino. 
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Sentença 4o Mareuet de Lmdè, e do Conde de S. Miguel. 

Luís Gome» Lciuõ de Moira, Càvalleiro Profeno na Or-
àem de Cbristo, Desembargador da Relação do Porto, 
com exercício de Corregedor do Crime do Bairro da 
Rua Nova, e Fscrivaõ nomeado para o Juízo da Inconfi
dência. Certifico que no» Autos crimes, processados na 
canfomiidade das Ordens de S. A. R., contra os Itens 
Agostinho Domingo* Jon'* de Mendonça, e Álvaro Jo-v 
Botelho, a foi. 21 c seg. K acha escrita a Sentença do 
theor seguinte! 

A Cordaõ os do Conselho, e desembargo do Príncipe 
Regente Nosao Senhor, etc. Vistos estes Autos, que «in 
execução da Portaria foi. 2 , de 6 de Novembro de H to, e 
na conformidade da outra Portaria de 14 de Setembro do 
dito anno, junta por copia autheutica o foi. 9 . , se tem 
p r o c i s d o para neta Junta breve, e suiiiniaríamente, pela 
verdade sabida, serem sentenciados os Ofhciaes Portu-
(-pt-rira, que acompanbavai o F.xcrcito Inimigo, emprega
dos no teu I -.lado Maior, « indicados no papel foi. 3 . , 
«|ue tem o titulo d'ordem do dia, entre os quaes se compre-
bemleiu os Réos Marquei: de Ixnilt'*, Agostinho Domingos 
J©»*- «le mendonça, e o Conde de Saõ Miguel, Álvaro José 
Botdho, citados como ausentes, por Fditos de dous mezes, 
que »r aflixaram na forma da Ordenação do Reino, depoi
mento» das Testemunhas, papeis juntos, respostas, e alie-
gações do Curador que llu-s foi nomeado : 

Mostra-se, que sendo da maior notoriedade estarem os 
honrados, r. liei» Portuguezes fazendo os mais justo», e ne-
ressanc» esforço»pela independência da Pátria, conx-rva-
(*">, e defexa dos Direitos do Throno do Nosso Legitimo 
Soberano, o Príncipe. Regente Nm*»-.- Senhor, rvpelluuio 
tom o* |t-o*iero*o» auxílios dm nos**oi generoso*. Aüiados, 
•-•barbaras,e hostis invasões dos K X . T U U I . Inimigos Fran
ceses, depois que fdisoieute, em Setembro de I su i . 
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foraóexpulsos os invasores, quecomamais execranda per-
fidia se tinhaÕ intrusado no governo destes Reynos, e de
vendo os ditos Réos, na5 só como Portuguezes, mas tam
bém pela condição em que os collocou o seu nascimento, e 
a elevada ordem da Grandeza; e pelas obrigações em que 
os tinha constituído o Príncipe Regente Nosso Senhor, 
com as distinctas, e honrosas Mercês com que os havia 
contemplado, procurar todos os meios possíveis de s*evadi-
rem do serviço do Imperador dos Franceses, contra o 
Estado do nosso legitimo, e natural Soberano, o Príncipe 
Regente Nosso Senhor, o fizerao tanto pelo contrario, que 
o Réo Agostinho Domingos José de Mondoça, Marquezde 
Loulé, na carta foi. 6. e 7. , escrita em nove de Fevereiro 
de 1810, a sua Mãi, aCondessa de Vai de lieis, achada en
tre outros papeis na carteira apprehendida em Coimbra» 
que no exame foi. 10. declararão os Tabelliães ter algu
mas letras, cujos caracteres se assemelhaõ muito com os 
sinaes do mesmo Marquez, naquelle acto apresentados 
por hum dos Tabelliães, como saõ especialmente os — r 
>— q — s — e — 1, declarando-se mais, que os sinaes 
apresentados eraÕ somente com o titulo de — Marquez de 
Loulé —, o que se naõ acha na dita carta, que tem só a 
assignatura — Agostinho —, e por elle toda escrita, de
pois de se expressar na maneira seguinte— o ter tido a 
fortuna de servir no exercrcito o mais poderoso, o mais 
bravo ; o ter elle a combater um igual ; o ter servido á 
satisfação dos meus superiores; o ter na maior das Batalhas 
na de Wagram, ganhado o habito da Legião de honra; o 
ver nella o nome Portuguez assignalado com a maior gloria 
pela nossa Tropa ; confesso a V. Ex. , que estes bens riva-
lizaõ com a saudade de V. Ex. : eu tenho tido a fortuna 
de naõ ter tido hum instante de moléstia, e espero conser
var-me assim, e em pouco tempo ter o gosto de beijar a 
maõ a V- Ex. — passa a explicar-se com as seguintes 
palavras — faço a justiça, que devo aos meus Compatriotas 
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para deitar de soppõr, que tendo-lhe passado o furor, que 
ao pnocipw ama revolução dá, eile» conbeçaõ, que o bem 
és Portogal depeodedo Imperador, e que so uma conducta 
aoce-gada póvle buscar a fortuna do nosso Paiz: o que 
praia a Deos sueceda, senaõ que desgraças se poderão se
guir para os Portugoeses: eu naõ, e os que aqui estaõ, 
qet sssnpra seraõ íelitas, nós somos os mais distinguidos, 
•ais be» tratados por 8. M., e por todos, o que be Cacil 
de julgar —; de cujas expressões resulta a mais decisiva 
idéa de adbeas-õ, que o Réo tem as perversas máximas do 
Isaperador dos Francezea, Inimigo do nosso Paia, que se 
tem propo-sto a destruir a nossa independência, e Governo 
do Nosso Legitimo Soberano, reduzindo-nos á mais afíron-
leea escravidão. 

Eaiada que em 31 a" A gosto de 1810, dia cm que no 
Forte da Conceição foi datada a ordem dn dia fui. 3., 
—ignada pelo general de Divisão Frizion, Chefe do 
Estado Maior do Eaercito Francês, intitulado de Portugal, 
dirigida a Pedro de Almeida, que foi Marquez d'Morna, 
achada entre os papeis da dita carteira apprehendida em 
Coimbra, e na qual se declara qoe o Réo com a denomi
nação de Coronel Loulé he Empregado no Kstado Maior 
éo dito Exercito, naõ estivesse o mesmo Réo unido ao 
referido Exercito, naõ constando que para essa nomeação 
déaae o seu consenti manto, pois que nesse tempo ainda 
estava em França, visto o que se mostra petas Testemu-
tsbas da inquirição do appenso num. 8., a que prooedeo o 
Chanceller da Relação, e Casa do Porto, sobre outro ob-
jecto, com tudo pelas mesmas Testemunhas consta, quo 
elle depois viera para Hespanha, onde por ellas fora visto 
em Valhadohd, Salamanca, e Ciudade Rodrigo, e devendo 
abtter-ae de entrar neste Reino, unido a qualquer força 
inuMga, e procurar toda a possibilidade de se lhe subtra-
*ir,e buscar a sua Pátria, e defesa delia, com o mais hor-
rirel etcandtlo fui visto na Villa de Torres Novas, unido 

a S 
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ao Exercito Inimigo, quando alli estava o Quartel General 
do Marechal Massena, e tinha chegado o reforço do Ge
neral Drouet, como depõem de vista as Testemunhas num. 
149, 196, 198, e 202, e de ouvida a de num. 195 da 
devassa da Inconfidência do appenso num. i, o que se 
confirma com as judiciaes, e juradas declarações, no que 
diz respeito a terceiro, de Faustino Ferreira da Silva, nas 
perguntas do appenso num. 3 , nas quaes affirma ter visto, 
e fallado ao mesmo Réo na Villa de Santarém. 

Mostra-se, quanto ao Réo Álvaro José Botelho, Conde 
de Saõ Miguel, que elle na carta foi. 4, e foi. 5, igual
mente achada na dita carteira apprehendida, escrita em 
Besançon, a 8 de Maio de 1810, ao General Manoel Igna-
cio Martins Pamploua, que no exame foi. 10. se assentou 
ser o signal, que arhrma idêntico com outros dous signaes 
apresentados naquelle acto, por um dos Tabelliães, que 
os tinha no seu Cartório, á excepçaõ da letra — S — por 
ser diíferente o seu lançado, com a mais estranha baixeza 
implorava a protecçao do dito General, passando depois de 
miseráveis lamentações, a explicar-se da maneira seguinte 
— sei que V. Ex- vai para Hespanha, se julga que eu 
poderei servillo lá em alguma cousa, peça-me ao Minis
tro, leve-me comsigo, e verá que sou merecedor do que 
fizer por mim ; e concluo pedindo-lhe me ponha aos pés 
da Senhora D. Izabel; e se V. Ex. for surdo ás minhas 
rogativas, tomarei o partido de lhe escrever a ella, e pedir-
lhe que implore por mim a sua protecçao: — de cujas 
expressões, e desejos de se associar ao sobredito General 
Pampiona, um dos mais escandalosos, e infames Trai
dores á Pátria, como já se acha julgado, se collige o ani
mo, e vontade de empregar-se este Réo no serviço dos 
Inimigos da nossa Pátria. 

E posto que no tempo em que foi datada a dita ordem 
do dia, na qual se declarou igualmente, que elle com a 
denominação de Coronel Saõ Miguel era empregado no 
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Estado Maior do Exercito Inimigo, denominado de Porto-
pl, estivesse ainda em França, de donde depois veio na 
companhia do outro Réo Marquez de I •>ul-'*, «• foi igual
mente visto na* sobredhas Tenras de Hespanha pelas Tes
temunhas da dita inquirição do appenso num. 2, com tudo 
sega» depois a mesma horrível conducta do outro Réo 
Marquee de Loolè, vindo para o Quartel General do 
Marechal Massens, em Torres Novas, quando veio o 
reforço do General Drooet, como juraõ de vista as Teste
munhas números 1*94, 196, 198, 202, e 203, c de ouvi
da as doa números l9#, e 200, accrescentando a de num. 
301, qoe o Réo lhe dissera, que tinha rindo de ver as suas 
fazendas nos limites de Santarém, e que as achara estra
gadas, masque brevemente viria ver as suas a Lisboa, com 
a ei pressa A seguinte—que nõs vamos lá, isso naó tem dú
vida nenhuma—-ao que accresre a judicial, e jurada decla
ração nas perguntas do appenso num. 3. do sobredito 
Faostino Ferreira da Silva, de o ter visto, e ter-lhe foliado 
na Villa de Santarém : e posto que «ccrcscenta que tanto 
este Réo, como o outro Marquez de Loulé, participarão 
a elle Respondente os grandes desejos que tinhaõ de vir 
para Lisboa, o que naõ eflfectuáram, por temerem ser 
maltratados, noticia que 6C espalhava pelos mesmos Kran-
ertes no seu Exercito, para atemorizarem os Portuguezes, 
que nellc se achavaõ, para naõ fugirem para o nosso 
fxercíto, com tudo além de ser esta declaração inteira
mente opposta ás expressões, e factos relatados, cm nada 
es favorece, porque mostra que elles tinhaõ possibilidade 
4c se retirarem do Inimigo, e que preferiram seguir o mes
mo Immigo, ao ligeiro incomroodo de se justificarem pe-
'jnie a Hatría, se o seu verdadeiro animo fosse o de tomar 
a defesa delia, e naõ auxiliar o Inimigo acompanhando-o 
«s sua InvasaÕ, e retirada. 

E ainda que a referida ordem do dia, como um papel 
MÕ reconhecido, naõ fiíessc por si sò prova contra o» 
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Réos, nem do Exame foi. Io , por comparação de letras» 
sobre o reconhecimento das ditas suas cartas nao resultasse, 
se fossem destituidas de outros adminiculos, prova plena 
segundo as regras, e princípios de Direito, com tudo para 
o convencimento dos mesmos Réos, concorre alem disto, e 
he bastante provar-se por suííiciente numero das ditas 
Testemunhas da devassa da Inconfideucia, que os Réos 
entrarão neste Reino com uma força Inimiga, unindo-se 
ao Quartel General do Marechal General Massena, Com-
uiandante em Chefe dos Corpos Francezes, que tao cruel, 
e barbaramente devastaram as desgraçadas Terras das 
Províncias deste Reino, que invadirão, prestando, por taõ 
escandaloso, como horrível modo, serviços aos Inimigos da 
nossa Pátria, e do Estado do Príncipe Regente Nosso Se
nhor, constituindo-se Réos do horrorosissimo crime de 
LezaMagestade, de primeira cabeça, e d'Alta traição, na 
conformidade da Ordenação do Reino, Liv. V Tit. 6. §. 
3 , ficando por isso incursos nas penas que lhes saÕ impostas 
pela mesma Ordenação no §. 9. 

Por tanto, e mais dos Autos, haÕ os ditos Réos Agostinho 
Domingos José de Mendonça, e Álvaro José Botelho, por 
Exauthorados, e privados de todos os Títulos, Privilégios, 
Honras, e Dignidades, de que gozavaÕ nestes Reinos, de 
que os haõ por desnaturalizados, e oscondemnaÕ a que 
com baraço, e pregão sejaÕ levados á Praça do Cães de 
Belém, e que nella em um cadafalso alto sejaÕ mortos de 
garrote ; e depois de dccepadas as cabeças, seja reduzido o 
mesmo cadafalso com os seus corpos pelo fogo a cinzas, 
que serão lançadas no mar ; e como se achaÕ ausentes os 
pronunciaõ, e haÕ por banidos, e mandaõ às Justiças do 
Príncipe Regente Nosso Senhor, que appellidem contra 
elles toda a Terra, para serem Prezos, ou para que todo, e 
qualquer do Povo os possa matar, sem pena, sabendo que 
saõ os próprios banidos; e 09 condemnaÕ, outrosim, em 
confiscaçaõ, e perdimento de todos os seus bens para o 
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Fisco, e Caotera Real, com erTectiva reversão, e incorpora
ção na Coroa, dos de Morgado, Feudo, ou Foro, constituí
dos eo bens, que sabissem da mesma Coroa, na fôrma da 
Ordenação Liv. V. Tit. 6. V 16, e do Alvará de 17 de 
Janeiro de 1759 ; e os de Morgado, constituídos em bens 
Patrirooniaes os haverá o Fisco em quanto os mesmos Réos 
vivos forem, na forma da mesma Ordenação Liv. V. Tit. 
9. *,. 15» praticando-se tudo o mais determinado no refe
rido Alvará de 17 de Janeiro de 1759. Lisboa no Palácio 
de Governo, em Junta de 21 de Novembro de 1311. 

Com as Rubricas dos dous Secretários do Governo, 
que presidirão. 

Gomes Ribeiro, Velasques, Miranda, Casal Ribeiro, 
Saraiva do Amaral Pereira de Barros. 

Fui presente. 
Com a Rubrica do Procurador da Coroa. 

E eu Luiz Gomes Leitaõ de Moira, Desembargador da 
Relação do Porto, com Kxercio de Corregedor do Crime 
do Bairro da Rua Nova, e Escrivão do Juízo da Inconfi
dência, nomeado por S. A. R., e dos Autos de que foi cx-
trabida a Sentença acima, a trasladei fielmente, e aos mes
mos me reporto; em fé do que assignei esta aos vinte e 
três de Novembro de mil oitncentos c onze, e segundo a 
vocal do Desembargador do Paço, Juiz da Inconfidência, 
Antônio Comes Ribeiro. 

Luiz GOMES LEITÃO DE MOIRA. 

NOTICIAS OFFiriAes no EXERCITO. 

Ertracto de um Officio de S. E. o Marechal General Conde 
és fimeiiv, ao EJC"-*- Sr. D. Miguel Pereira Forjat, 
escripto do seu Quartel-General de Frcineda, a 4 de 
Dezembro, de I s 11. 
£tn conformidade do intento que communiquei a V. E. 

ao meu Despacho de Sf7 do me» pagado, retirei no dia 29 
do lado de Lá do Agucda a guarda avançada do exercito. 
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D. Carlos d'Hespanlia me tem informado, que attacoq 
no dia 28 do passado com um destacamento de infantaria 
do corpo de D. JtiliaÕ Sanchez, e outro do regimento da 
Princeza, ao inimigo, a tempo que este se retirava da Serra 
de França entre Miranda, e Endrinal; na sua chegada a 
este ultimo lugar foi atlaçado por D. JuliaS Sanchez á 
testa da sua cavallaria, c obrigado a formar o quadrado : 
D. Carlos me participa, que o inimigo soíTrêra considerá
vel perda j e que as suas tropas conseguiram apoderarem-se 
de algum dinheiro do que o inimigo havia roubado aos 
habitantes daquella Serra. 

O mesmo General menciona com particularidade a boa 
conducta, que nesta oceasiaõ manifestou o Capitão Gui
lherme Reid, do Real Corpo de Engenheiros, o qual o 
acompanhou nesta expedirão, havendo antecedentemente 
sido empregado em executar certo serviço debaixo da sua 
direcçaõ. 

Parece que as tropas, que entraram nas Asturias, saõ da 
divisão do General Bonnet, pertencente ao exercito do 
Norte, e cuja divisão foi a qne ficou encarregada de ob
servar o exercito da Galliza iiaquellc tempo, em que os 
exércitos do Norte, e Portugal se reuniram em Septembro 
para soecorrerem Cidade Rodrigo. 

Lisboa, 19 de Novembro. 
Evtracto de um Oficio de S. E. o Marechal General Lord 

Wellington, Conde do Vimeiro, dirigido do seu Quartel-
General de Freineda, ao Exmo- Sr. D. Miguel Pereira 
Forjaz, em data de 12 de Dezembro, de 1811. 

Depois que dirigi a V- Ex*. o meu despacho de data 
de 4 do corrente nao tem o inimigo nestes pontos feito mo
vimento algum de importância, 

Tenho recebido noticias de Cadis, cujas datas chegaõ 
a.é 30 do passado—O General Ballesteros tinha sido ou-
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IA -m obrigado a retirar-se.—Parece que o inimigo 
Iroosc algumas tropas de Granada pira operarem contra 
o General Ballcstcros, além da divisão do General Seme
ie! pertencente ao Io . corpo. 

As relações officiaes de Valcncia chegaõ á data de 20 
do mex passado.—O inimigo naõ linha naquellc período 
frito progresso algum no seu attaque contra a posição, que 
oceopava o General Blakc em frente daquella cidade 
Os Chefes de Guerrilhas Duraõ, Einpecinado, Espoz c 
Mina, haviaõ aido mui activos e bem suecedidos nas suas 
operações contra os inimigos: parece, pelas participações 
que lenho recebido relativamente ao ultimo destes Chefes, 
confirmadas pela conrespondencia que foi interceptada no 
ioimigo, que cllc havia balido no dia 17 de Outubro uma 
força de 1100 homens da guarniçaõ de Saragoça, que o 
inimigo havia mandado contra eUe, fazendo òòO prisionei
ros, c cscapando-lhe unicamente 3 homens.—Os prisionei
ro» já chegaram à Corunbo. 

Ordem Circular expedida do Quartel-Gcncral, em data de 
5 de Dezembro, de 1811. 

Sendo presente a S. Exc. o Senhor Marechal, Conde de 
Tiancoso, a conta que lhe dirigio o Alferes das Ordcnan-
ças Francisco Monteiro da Guerra, da honra d'escalhaÕ, 
rm teu nome e tlc alguns outros officiaes das mesmas or-
ilenanças, peto procedimento ecclesiastico, que contra 
rlk-s instaurou o Vigário Geral do l)is|Mtdo d.i cidade de 
Pinhel, pelo motivo de prenderem, dentro da Igreja Ma-
Iria da mc-una honra, três recrutas para tropa de linha, 
c-rni menos decoro, e acaiamcdto do que aqucllc que he 
sempre devido A Ifareja. S. Exc lendo tomado o verda
deiro conhecimento do faclo acontecido, e desejuso de que 
o serviço ile S. A. H. se faça taõ prcslcmcnte, como cou-
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vem ; conservando-se ao mesmo passo aquella veneração, 
que he devida á Religião Catholica, e aos templos, manda 
que na factura dos recrutas se observe impreterivelmente 
a reera estabelecida no 5) 11. do Alvará cie 15 de Dezem-
bro, de 1809, e que quando os recrutas nao compareçaõ 
perante as Authoridades Militares, chamadas pela sobre-
dicta fôrma ; immediatamente se imponhaÕ aos recrutas 
as penas estabelecidas no § 12, do referido Alvará. E se 
com cíFeito os recrutas íórem taõ indigentes, que nao te-
nhaõ bens sobre que recaiaõ as penas declaradas no § 12, 
se pvacticará a disposição do -5 15, do mesmo Alvará, 
logo que os recrutas se nao apresentam depois de ser cha
mados ; e esperando ser prezos passarão por um Conselho 
de guerra, para soffrerem a pena da sua rebeldia. 

Em todo o caso que se fizer necessária a prizaõ, depois 
de exhauridos os meios que o Alvará prescreve ; quando 
os Recrutas se acolhaÕ as Igrejas, as ordenanças os espera
rão a porta das mesmas para ahi os prenderem, no caso 
porém que se deixem ficar da parte de dentro, o ofiicial 
mais graduado da diligencia, esperando que se ultimem 
completamente os Ministérios Sagrados, mandará entrar 
nas Igrejas aquella.s ordenanças, que lhe parecerem mais 
prudentes para ordenar aos recrutas que saiaÕ para fora 
na sua companhia, dizendo-lhes com muita moderação, 
que as Igrejas naõ daõ asjlo aquelles que as naõ defen
dem, e livram de serem saqueadas, e profanadas pelo ini
migo da Religião, do Soberano, e da pátria. E quando 
liajaõ recrutas taõ desacordadas, que naÕobedeçaÕ promp-
tamente aos sagrados deveres, que os chamaõ, c pratiquem 
factos, que inculquem resistência, poderão ser prezos 
dentro das mesmas Igrejas, que naõ protegem delidos; 
porém em veneraça.õ ás mesmas, nunca estes poderão ser 
amarrados, senaõ depois de suliirein dos lugares sagrados. 

S. Exc. espera a mais fiel exacta observância das leis 
militares, sobre as quaes vigia com o maior disvélo, e cas-
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ligará como compre aos transgressores dellas, sendo-! he 
ntuito estranho, e desagradável que o S.irgcnto Mor das 
ordeoauças Manoel Mctldlo, o vigário de cscalhaõ, Luiz 
José Ferreira de Carvalho, e o advogado Jozé Antônio 
da Guerra Bordado, preoccnpados de paixões particu
lares (sempre perniciosas, c dignas do mais severo casti
go) se arrogassem a traçar a prizaõ dos Recrutas Fran
cisco, filho do escrivão José de Sousa; Luiz, filho de Jozé 
de Maios, c Francisco, filho de Jozé Gonçalves o velho, 
iniciados no Estado Kcclesiastico na oceasiaõ, cm que se 
achavaõ satisfazendo ao dever do seu estado; sendo certo, 
e sem duvida, que o acto da prizaõ se podia cúViluar na 
hida, ou volta da Igreja, havendo se já practicado o que 
ordena o mencionado Alvará no S 11 > o q«e se naõ mostra 
do requerimento, e documente» dos oíficiae-» das ordenan-
çai. Prlo que 8. Exc. lhes estranha muito que se naõ 
cuiupraõ, cffectivãmente as leis de S. A. K. o Príncipe 
Regente Nosso Senhor, e naõ tolerará num fnetos irregu
lares, e arbitrários, próprios de capricho de cada um dos 
iudividuns, sem que soffrnõ o castigo, que pelas leis lhes 
corresponde, advertindo por esta vez somente aos suppli-
cantes, para que fiquem nesta intelligencia. Quartel Ge
neral do Calbariz, 5 de Dezembro, de 1811. 

(Assignado) CAETANO ALBERTO DE MENDONÇA, 

Oíficial da Secretaria. 

1'rtracto de um Oficio de $. E. o Marechal General Lord 
IVellington, Conde do Vimeiro, dirigido ao Ex—- Sr. 
D. Miguel Pereira Forjai, do seu Quartel-General de 
Ihtmeda, « 25 de Dezembro, de ISI1. 

A 0*. divisão do exercito denominada de Portugal sa-
hio de Placencia no dia SI do corrente, e atrovestando o 
Rio Tietar, marchou na direcçaõ de Naval luoraL 
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Nada de importância tem occonido no Norte da Hes

panha. 
O inimigo existio em S. Roque desde os fins do mez 

passado até 12 do corrente, quando entaõ se retirou para 
los Barrios; o General Ballesteros tinha avançado para S. 
Roque no seguinte dia, e o Coronel Skerret permanecia 
ainda em Tarifa. 

O Major-General Cooke relata que o inimigo fizera dous 
acomettimentos para penetrar o passo de Ia Pena, em am
bos os quaes foi mal succedido. Nao tenho ainda recebi
do as partes relativas a estes successos. 

Extracto de um Officio de S. E. o Marechal General 
Lord Wellington, Conde do Vimeiro, ao Ex*"». Sr. D. 
Miguel Pereira Forjaz, dirigido do seu 2uartel- Ge
neral de Freineda, em o Io. de Janeiro, de 1812. 

Nao tenho recebido noticias sobre que possa contar, 
relativas aos negócios de Valencia desde 20 de Novembro ; 
porém oiço de Madrid que Suchet ainda se achava defronte 
daquella Praça no dia 10 de Dezembro, 

Depois que dirigi a V- E. o meu Despacho de 25 de 
Dezembro tenho recebido de Cadis aquelles que dizia me 
faltavam. Parece que o Coronel Skerret, por pedido do 
General Ballesteros, se tinha embarcado em Algeciras a 29 
de Novembro, e tinha vindo a Gibraltar para ajudar aquel-
le General em um ataque contra o Inimigo. Tinha o di
to General comtudo voltado para Tarifa no dia 2 de De
zembro; pois que tinha sabido por uma Carta intercepta
da, que o objecto do Inimigo era por certo o diligenciar 
por apoderar-se daquelle ponto.—Nao o havia comtudo 
atacado no dia i 3 de Dezembro. 
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frtracto de um oficio do General Lord Wcüingtmy ao 
Secretario da Guerra, Lord Lwerpooli datado de Gai-
leeot, em 9 de Janeiro, de 1812. 

Eu investi bontem Ciudad Rodrigo. Desde que o 
inimigo está de posse desta praça, tem construído um 
reduto com estacadas no outeiro de S. Francisco, e for
tificaram três conventos nos subúrbios, cujas defezas es
tavam conncxas com as obras do outeiro de S. Fran
cisco, e coro a linha antiga, porque o subúrbio estará 
rodeado. Por estes meios augmentou o inimigo a diffi-
euUade de aproximar-se alguém & praça: e foi necessá
rio obter posse das obras sobre o outeiro de S. Francisco 
antes que pudéssemos fazer progressos no nosso ataque. 
Consequentemente mandou o Major-General Craufurd um 
destacamento da divisão ligeira, sob o commando do te
nente Coronel Colbourne, do regimento 52; para atacar a 
obra logo que fosse noite. O ataque foi habilmente con
duzido pelo tenente-coronel Colbourne, e as obras toma
das por assalto em breve tempo; aprisisionáram-se dous 
capitarns, e 47 homens, o resto da guarniçaõ foi passada à 
tapada. Tomamos 3 peças de artilheria. Naõ posso lou
var assas a conducta do tenente-coronel Colbourne, nes
ta oceatiaõ, e a do destacamento que elle commandava. 
Estimo muito poder aceresceutar, que a nossa perca ne*. 
ta acçaÕ naõ foi severa ; mataram-nos 6 homens, o capitão 
Mein, e tenente Woodgate do 32, tenente Haurloley do 
95, e 14 soldados ficaram feridos. 

O bom suecesso desta operação nos habilitou immediata
mente para abrir trincheiras na distancia de SOO varas da 
praça, naõ obstante que o inimigo ainda se mantém nos 
conventos fortificados; e as obras do inimigo <* Irun*. 
mulitam cm parte da nossa primeira parallda, • se lex 
com ella uma boa couitmititc*-. aõ. 
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O tenente-general Hill chegou a Mericla aos 3o de 
Dezembro. Esperava elle poder surprender naquelle lu
gar o general Dombrowsky (que se suppunha haver si
do morto da acçaÕ passada do general Hill) ; porém a 
sua guarda avançada foi descuberta aos 29 por uma 
patrulha de um pequeno destacamento do inimigo, que 
succedeo estar em La Nava, o general effectuou a sua re
tirada para Merida; naõ obstante os esforços de um 
destacamento da cavallaria do tenente-general Hill, para 
o impedir. O general Dombrowsky se retirou de Me
rida pela noite deixando um armazém de paÕ, e 160,000 
arrateis de trigo, no lugar, e varias obras naõ acabadas, 
que o inimigo estava construindo. 

No 1". de Janeiro o general Hill marchou para di
ante, com a intenção de atacar o general Drouet, que 
commanda o 9 o . corpo em Almendralejo. Este gene
ral porém, se retirou para Zafra, deixando um arma
zém no lugar, no qual havia 150.000 arrateis de trigo, 
e alguma cevada. Aos 3 o tenente-general Hill man
dou um destacamento consistindo do regimento 28, dous 
esquadroens do 2o. de hussares, e alguns esquadroens de 
cavallaria do 10, Portuguez, para Fuente dei Maestro, sob 
o commando do tenente-coronel Abercromby. A nossa 
cavallaria derrotou um corpo de cavallaria do inimigo, 
que ali se achava, havendo tomado dous officiaes, e 30 
prisioneiros. 

O tenente-general Hill, achando que o general Drouet 
se tinha retirado para Llerena, e que lhe era impossível 
seguillo a maior distancia, voltou para Merida aos 5, em 
ordem a por as tropas do seu commando, em melhores 
acantonamentos, durante o máo tempo. 

Tenho a honra de incluir as cartas do tenente-general 
Hill, de 30 de Dezembro, 2 e 6 de Janeiro, em que dá con
ta de suas operaçoens, e o mapa dos mortos e feridos, &c 
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Merida, 30 de Dezembro, 1811. 
IIr Leão l—Em observância das iostrucçoens de V. S. 

pus em marcha as tropas do meu commando, aahtodo dos 
aros diversos acantonaraentos, e entrei nesta província aoa 
97 do corrente, por Albuquerque, Villa Rey, e S. Vicente; 
e pelas noticias que recebi de varias partes me infundi nas 
memores esperanças, de que poderia snrpreoder as tropas 
de inimigo, postadas neste lugar. Frustraram-se porém 
as minhas esperanças, por achar em La Nava ao aproxi-
marrao-nos daquelle lugar, hontem, com uma cotumna de 
Albuquerque, uma partida do inimigo, consistindo em 
cerca de 900 voltigeurs, e uns poucos de hussares, parte 
de um detaoarocnlo, que ali chegara na noite precedente, 
apparentemente cm uma excursão de saquear; o resto 
deürs tinha Ido para Cordivallas, outra aldca na distancia 
de doas léguas. 

Uma patrulha de La Nava se encontrou com a frente 
da nos»a columna, dco rebate ao destacamento, qoe immc-
diaüunratc começou a sua retirada para Merida, seguido 
pela cavallaria da minha guarda avançada, que consistia 
de MO a 400 homens dos dragoena ligeiros, e do S* de 
hussares. 

Coiuo eu considerei que éra da maior importância para 
as noMtih operaçoens ultcriores, o interceptar o todo desta 
partida, mandei que n sobredicta cavallaria fizesse todos 
o* rsforçoa para o eflectuar; ou ao menos para obstruir a 
sua marcha, alé que pudesse chegar alguma infantería. 

Porém a intrépida e admirável maneira, porque o ini
migo *c retirou com a infantería formada em maciço; e 
favorecido como éra pela natureza do terreno, de que elle 
soube tirar o melhor partido, impedio que a cavallaria so
mente cfleccua&ac cousa alguma contra elle ; e, depois de 
n br erguido |>or ma ia de uma légua, fazendo iiifructiferot 
c4orços fMMt t̂-tnnpn*; vW^w f̂wevxxwrimiímí̂ jíyjnfifKl̂  
a perseguida, e cllc cflbctuoa a sua retirada com • perca 
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de cousa de 20 mortos, e outros tantos feridos, por quatro 
peças de 9, as quaes pelos grandes esforços do major 
Hawker, e seus officiaes e soldados, foram trazidas ao 
alcance do inimigo ; e o seguiram por alguma distancia, 
mas naó puderam cerrar-se com elle, por causa da profun
didade do terreno. 

Uma ala do regimento 71 de infantería ligeira, sob o 
tenente-coronel o Honrado H. Cadogan, se esforçou tam
bém da mais louvável maneira para alcançar o inimigo; 
mas estava a demasiada distancia para admittir o comple
tar isto em tempo racionavel. 

A chegada da sobredicta partida a Merida, soube o ini
migo da nossa aproximação, da qual tenho razaõ para 
suppor, que cllc estava inteiramente ignorante; e em 
conseqüência elle evacuou o lugar durante a noite, dei
xando por acabar algumas obras que estava construindo 
para sua deffensa; e nos entramos o lugar no descurso 
desse dia. 

Sinto ter a dizer, que tivemos dous homens mortos, na 
acçaÕ de hontem, dos quaes incluo lista. 

Tenho a honra de ser, &c. 
(Assignado) R. H I L L . 

P. S.—Depois de escrever o acima, se me participou 
que se acharam 180 fanegas de trigo, no deposito deste 
lugar, pertencente aos Francezes, alem de uma quantU 
dade de paÕ. 

Extracto de outra carta do General Hill. 
Almendralejo, 2 de Janeiro, 1811. 

Depois da carta que escrevi de Merida a V. S. em 30 
do passado, tenho a honra de referir, que por todas as no
ticias que tenho recebido, tenho razaõ de suppor, que 
Drouet estava concentrando as suas tropas neste lugar. 
Consequentemente marchei hontem com o fim de o atta-
car. Ao aproximar-me ao lugar ; achei que a maior 
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parte das tropas do inimigo, se tinha movido no dia 
precedente, na dirccçaõdc Villa Franca, e que a sua re
taguarda estava em marcha, cube ria pela sua cavallaria, 
que rsraramuçava com os hussares da minha guarda 
av-iiir-ula, c w retirou depois de algumas descarne. 
Neste lugar achei alguns armazéns, de que envio mapa. 
Julguei possível que o inimigo me desse oceasiaõ de la
ser alguma cousa mais. 

Merida, G de Janeiro. 

Mv J.ono!—As minhas cartas de 2 e 3 d.» corrente 
teraú informado a V S. de qu-* no 1*. do con.utc n.ar-
chei cuin o corpo debaixo úo meu c-iimuaii-U» pari Al-
nii-nilralejo, na esperança de qu.*-o ('011111*116 Erton, que 
tinha ajttnclado u maior parte de MI i- lorçi» iinqin-llc lu
gar, me de-.se OCCIMÍIÕ de vir a 1 u.i.a- (o com »He ; as-
»im como de se frustrarem a» iiiiitltn*. rspera.-çi-* a '«.se 
n*»|H i lo, por haver cllc rcl roer» lido pari l.Urrna, dei
xando M>mentc uma pequena retaguarda em A l i ndralcjo, 
que lambem se reliruu 4 uow*a chegada. Tenho a honra 
de infonuar a V S. de que era a minha iii<t-nr iõ ter per
seguido o inimigo; e, falhando 110 m. u desejo de o trazer 
a uma acça-'-, d ir-ll.c todo o iiicoa.mo.lo po-.»ivcl 11.1 -ua 
Mirada , mas o liornuoso estudo d» tempo, a condição doe 
caminhos (quecada dia «e liizeiu p.ions> ,* a c»>tt»equeiite 
dificuldade, de o! ter os meus pr.tvws.eiil-*>, loni.tr m 
in.posoivcl de miuh.i parte o loulinuar ao prcmli* ultf-
riur, *. opcrüçocns, sem incorrer risco, e lazor -Mcrificios 
nuiures do que a occnsiaõ re uena segundo ns in,liuc-
çwnsde V. S. Determinei portanto depoi* de lazer bailo 
por duus dias, cm AliuendraU-jo, o oecupar Villa Fran
ca, c Furntc dcl Maotro, para p« r a« tropas em acanlo-
rumcnlo», neste lugar e Mias vizinhança*.; para esperar ali 
uma oceasiaõ mais favorável de obrar j esperançado em 
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que o susto occasionado, ao inimigo, pelo movimento ja 
feito, terá em parte eífectuado um dos objectos por que 
V S. me ordenou que entrasie em campo. Consequente
mente uma parte das tropas voltou para aqui hontem, e o 
resto está agora em marcha. O inimigo pelas ultimas no
ticias, estava também em plena marcha paia o sul ; ha
vendo deixado a sua retaguarda em Zafra, e Los Santos, 
hontem. Tenho a satisfação de incluir para informação de 
V- S. uma carta do Honrado coronel Abercromby, nar
rando as particularidades de um bem succedido attaque, 
feito por alguns homens do 2 regimento de hussares, e ca
vallaria Portugueza ; obrando debaixo de suas ordens em 
Fuente dei Maestro, sobre uni corpo de dragoens do ini
migo, e faz a maior honra e credito ao tenente-coronel 
Abercromby, que os dirigio, e aos officiaes, e soldados, que 
o executaram. Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) R. H I L L . 

Merida, 5 de Janeiro, 1812. 
SN"R !—Em obediência as vossas ordens marchei aos 3 

do corrente de Almendralejo, ao meio dia, com a columna 
que me fizesteis a honra por debaixo dos meu commando, 
e cheguei a Fuente dei Maestro, um pouco antes das 4 
horas na tarde daquelle dia. A' minha chegada sube que 
alguns da cavallaria do inimigo, estavam ainda naquellas 
vizinhanças, e tendo passado pelo lugar, fiz halto com a 
columna, e passei a reconhecellos em frente. Perto de 
cem cavaltos do inimigo foram descubertos na estrada de 
Los Santos ; os quaes parecia que ignoravam a nossa força, 
formados em um esquadrão avançaram para nós. A ca
vallaria Portugueza attirou alguns tiros, até que chegaram 
os hussares. O inimigo entaõ fez halto ; e mostrou uma 
disposição de carregar, 'o que se lhe frustrou mui de re
pente. Os dous esquadroens de hussares formavam a di-
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rrila, e um esquadrão do IO de cavallaria Portuguesa a 
oquerds. Instantaneamente foi o inimigo carregado por 
um flanco, pelo esquadrão Portuguez, sob o tenente-
coronel Campbell, e o esquadrão do capitão Cleve pelo 
outro, o esquadrão de hussares da direita ficou em reserva. 
S-ndo o inimigo completamente derrotado, deixou em 
itostat mafls dous officiaes e 30 soldados, alem de vários 
mortos. O esquadrão, que ficou em reserva, foi mandado 
em seguitmento, até aonde a prudência o perroittio. 

Nenhuma linguagem minha pode fazer assas justiça á 
galhardia do tenente-coronel Campbell, assim como a do 
tenente Ifutchinson, e mais officiaes e soldados, qoe com
punham o esquadrão de cavallaria Portugueza. Basta 
dizer, qne nesta oceasiaõ os hussares sob o Major Busche 
sustentaram o alto character militar, que taó universal
mente se sabe que possuem. Concluio este pequeno ne
gocio com insignificante perca da nossa parte. Incluo a 
lista dos mortos e feridos. 

(Assignado) A. Ani:ncRoMRV. 
AoTen.-Gen. Hill. 

VKKKZUELA. 

Artigos comprehendidos na declaração da SessaÓ Legisla
tiva do\*. de Julho, de lS11, sancionada, e publicada. 

(Kittraindo da Gaxeta de Caracas c publicado, ali, em 
Ilcspanhol, Inglcz, c Franccx.) 

ÁRTICO 25. Todos os estrangeiros de qualquer naçaõ, 
uraõ recebidos na Província de Caracas. 

ÁRTICO 26. As pessoas, e as propriedades dos estran-
fríro» gosaraõ da mesma segurança que os mais cidadãos, 
com tanlo que reconheçam a soberania, e independência 
e respeitem a religião cal boi i ca, única neste pais. 

ÁRTICO 27. Os estrangeiros que residem na Província 
de Caracas, tendo-se naturalizado, e sendo proprietários, 
foiaraõ de todos os direitos de cidadãos. 

si A 
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Advertência. 

A immensidade de terrenos, que ha na Província de 
Caracas; a abundância de águas perenes que as fertili
zam ; a diversidade de fruetos e sua preciosidade, ofiere-
cem ao homem laborioso as maiores utilidades na agricul» 
tura. A situação geographica de uma grande extençaÕ 
de costas, em frente das Antiihas, e mais ilhas, e o grande 
consumo dos Estados de Venezuela, confederados com os 
de Cuadinamarca, ou Santa-Fe, franqueam e facilitam o 
commercio, fazendo-o o mais vantajoso do Universo. O 
caracter dos habitantes inclinados á paz, a suavidade de 
seus custumes; a urbanidade de seu tracto ; e a affeiçaÕ 
que professam aos estrangeiros ; e ultimamente a benigni-
dade do clima, e uma perpetua primavera, convidam ao 
homem á fixar-se na província de Caracas como agricul
tor, artista, ou coaunereiante. O Governo, interessado 
em proteger a todos, dará terras, a quem quizer cultivai-
las, e assegurará em suas respectivas profissoens aos que 
se dedicarem ao Commercio, á industria, e ás artes. Só 
persiguirá e expulsará os gênios turbulentos e ociosos, 
que empregam as suas forças em pertubar a tranqüilidade 
e socego dos que trabalhara e vivem oecupados. O ho
mem laborioso, e pacifico, obtém em Venezuela toda a 
protecçao do Governo, e estimação do Povo. 

A demais se adverte, que ainda que o commercio de 
negros esteja prohibido a prohibiçaõ nao comprehende os 
estrangeiros, que vierem com seus escravos estabelecer-se 
com elíes, precisamente destinados á agricultura, ou de
dicados a alguma arte ou profissão útil e vantajosa ao Es-
toda. M I G U E L J O S É SANZ, Sec. d'Estado. 
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Rtflciocnt sobre as novidades deste nus. 
BRAZIL. 

Quando tanta* vete* entramo* na di*cutaa3 dos males, qoe te» 
cantado o mio stttems de adtnioittrsçsS do Brazil, be com a ea-
persaca de qne, fazendo conhecida* •• origens das desordens te-
nbaraot s doce aatislhcend' de ver o Soberano feliz, com a con
tatarão" de rejnsr sobre um povo, qne deve o teu e*Udo de 
prosperidade a c**e Soberano i e de vir ura povo, entre o qual 
forno* crendo* e educados, gozando das vantagens, e bens, qoe a 
natureza lhe cooferio i tem *cr atormentado peto* entrave* do poder 
arbitrário, qne Ibe oppoem aqueOea qoe **5 nomeado* para oe 
governar. A impudencia, e o descaramento de no**o* oppooeotes 
trai lido o atrevido arrojo até de oegar-aot otfaetosi e iato nos 
obriga a traclar de o* mostrar, por documentos aolheaticos irre». 
poadiveb. Temos produzido vários, era outros números, e agoni te 
ao* oflerece occasiaS de produzirmos outros. 

Carta Rrgia. 
Ayres Pinto de Sonsa Governador, e Capitão General da* Ilhas 

dot açoras. Amigo eu o Príncipe Regente «o* envio muito mudar. 
Devendo achar-ae registradas no livro da Secretaria desse Governo 
M lepteteotacocn*, que o «oato antecessor Dom Miguel Antônio de 
Mello me dirigio pela mesa do desembargo do Paço, na* data* de 
viale e quatro de Novembro de mil oito rento* e teia, de quatro, 
e «iate e «ei* de Agosto, e do primeiro de Septembro de mil otto-
eento* e «ete, e de vinte e «ele de maio de mil oitocealoe e oito • 
atum como o* oAciot de vinte e quatro de Novembro de mil 
oitocealot e teia, de doze de Março, de quatro, e vinte e «ei* de 
Agosto de mil oilocentoa e sete, e de vinte oito de Maio de mil 
cHlocenlo* e oito com o* documentos e mai* papei* i elle* annetoa, 
qne pela arrretaria de estado do* negocio* da Marinha, e domínios 
ultramarino*, subiram * Minba Real Pretensa, e qoe por immediata 
re**uluça3 Minha, Mandei que fossem remelidoa à meu do Desem
bargo do Paço, para qae aili *e csamiaa*M-m com a devida «r-
cuiMpecça-S. e te me cooaultaate drpoi* o que pareceatei e tuaai-
fr*taado-«e pela itupeceaú da* dietas icpreatatacoena, e officioa, o* 
írnrgatare* procedimento*, praticados pelo vo**o nateeeaeor, com o 
Bacharel José Freire Garaeiro, na tua qualidade de Provedor 
qae eataS éra dot resíduo*, orfaft*. e capeBa* daa nobre dietas 
Uaa* i e nao* coaviado ao meu Real Serviço, e boa ordem da 



94. MisceUanea. 

administração, que mando observar para milhor, e mais feliz go-
Terno dos meus vassallos, que exista a memória de taõ notayeis ex
cessos de jurisdicçaõ, como os que commeteo o vosso antecessor, 
sem que ao mesmo tempo conste que elles mereceram a Minha 
Real desapprovaçaõ, a fim de que elles naõ hajaÕ mais de se com. 
meter, nem produzir como exemplo, de que se possaõ servir os que 
succederem na governança dessas ilhas, para paliarem outros si-
milhantes e taõ nocivos abuzos, e excessos de jurisdicçaõ . que 
confiei aos Governadores; e que estes prometeram guardar, quando 
nas minhas Reaes maõs prestaram o juramento de homenagem : Sou 
servido declararar que estranhei a determinação irregular, que 
tomou o vosso antecessor ; mandando recolher precipitada
mente o Provedor á cabeça da comarca, suspendendo-o no acto da 
correiçaõ, que se achava fazendo na ilha do Pico; privando-o 
e inhibindo-o de executar a obrigação, que lhe he imposta pelas 
minhas leys; de effectuar a correiçaõ da sua comarca, liinitando-
Ihe o exercício de jurisdicçaõ que lhe permitia exercer, de que 
só por especial, e iuimediata ordem minha podia ser privado; 
tomando conhecimento por si, e por meio da alçada que cometeu 
ao corregedor, e juiz de fora para inquirirem sobre as culpas que 
lhe atribuia ; formalizando elle mesmo vosso antecessor, interroga
tórios insólitos, e incompetentes, para por elles ser o dicto Provedor 
inquirido, e perguntado, procedendo em todas estas occurencias, 
e outras mais que se seguiram, e constaõ dos autos appensos, re-
presentaçoens, oíficios, e mais documentos, que subiram á minha 
Real Prezença com a mais manifesta irregularidade, e incom
petência, pois até se abalançou a fazer recolher, e suspender o 
sobredicto provedor, sem o ouvir, guiando-se por simplez suspeitas, 
e vozes vagas, de que cometia concussoens, peculatos, e violências, 
no acto da correiçaõ, visto que só depois de haver mandado recolher 
o provedor por ordem expedida por elle vosso antecessor a deze
nove de Julho de mil oitocentos eseis, he que julgou escrever ao 
Bispo Diocezano, que se achava em vezita, para que este infor
masse da verdade ou falsidade dos factos de que o provedor era 
arguido, e lhe transmittisse documentos legaes que assim o attes-
tassem. E tendo rhe sido presentes os fundamentos em que elle 
vosso antecessor procura estabelecer á faculdade de assim obrar; 
os naõ julguei de forma alguma attendiveis, nem de natureza a 
cximillo da imputaçaõ de haver commettido manifestos excessos de 
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jamdicçaõ, coro notável lraot»re**a5 dai Minha* Lejt, que naõ 
podendo admilür ai ccrcbrioai inlrrpretaçocn», r amphaçoca* com 
qur *r procurou alterar ai iui i rUras difpoziçucnt, porquanto nem 
* determinação inwrU no paragrapho quarenta c nnco do liluto 
primriro da* ordcnaçõcm do Kcino facilita ao Rcprdor, cuja* 
vrzri furm o* tiovernadore* no* teu» rc*pc.*livot 1 iimi, a au-
(Widade de *u*pcodcr o* Magistrado*, ma* tomcnlc a de o* 
advertir primeira, <• f-gunda u i , quando naõ cumprem o* ». i.t 
detrem, e no cazo de naõ K* emendarem, nullo fazer saber, para 
c-ue eu b*ja de dar lhe* o castigo que por tua* culpa* merecerem j 
urro a rezoluçaõ de dez de Fevereiro de mil trtcccntoi cnoveala 
e nove, pela qual ella *c communicou to* (iovernadorc*, per-
raillrm timtlhanle authoridade, pou limitando-*»* ao* cazo* 
arrepie*, c ao* cm que po**a perigar a rauza publica, deve *er eu-
tendida na forma díipotta pela Carla Kr^ia dr oito de Junho de 
mil *eit cento* evinle doii 1 rnaiormrnle reconhecendo o TOMO 
mc-tino anteceator pela rcprctcalaçaõ de vinte c quatro de No
vembro de mil oilocento* r «eit, que na nt.nl 1 rezoluçaõ de dea 
de Fevereiro de mil seleecoto» c notenta e no>e, *• oaõ acbavaõ 
declarada* a* hypolheze* na* quac* ao* Governadores compete a 
juritdicçsõ para tuspctidcrciu o* magistrado*; c em tal cazo 
naõ deveria elle arbitrallai: rom igual incompetência ; e naõ ITK*O<X 
cttratiha ingerência, procedeu o votto anteernor na di*cuiaaõ sobre 
oi «aJariot da* conta* tomada* á* confraria*, de cujo exersao se 
batia arguido o provedor, por quanto arliava-*e r*te negocio pro-
t-denriado pela provizadda meza do (lezcmbargo do Paço de trinta 
de Janeiro de mil oitoccnlo* c *ci(, pela qual mandei que bou-
te**eni de regular *e pelo alvará de tete de* Janeiro de mil aeteceoto* 
e cincoenta 1 nem devia o TONO anlece**or intrometer*-e necta 
ditpoiiç*õ, achaodo-ae eommcttida ao Corregedor de Comarca a 
ruxoçaõ daquclla provi taõ, devendo ser perante elle que *e devia 
conhecer do merreimeato, c juvtiça do* queixozo* pelo e iceuo 
do* rrferidui salário* • rerolvcrcin-M* a* tndrmuizaçoem. e deci-
dirrtn**c quaetqurr outros rerurtoi; restando ainda depoi* á e*t» 
in.Un.cia o outro da residência, cm que a* parte* ofieudidat, e 
quri-iucat podem legalmente produzir as tuas queixai, e intentarem 
»* aiçoens que por direito Ibei competiu-' 1.1 Nem *aõ menot 
iffr;ularr*. incompetente*, c arbitrários o* procedimento* que o 
vt>»u «Qlrcr»«.r pcrmitlio, ou aancionou, como prezidente da 
Janu da KcaJ Fazenda na* ilha* do* Afore**, que 1 mesma Juncta 
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com manifesto excesso da anthoridade, que por mim lhe foi delegada 
para os objectos, que devera ser da sua especial competência, se 
atrevesse, ampliando a sua jurisdicçaõ, e alterando as dispoziçoeng 
das Minhas Leys, cujo conhecimento, e determinaçoens lhes naõ 
competia innovar, a expedir as três provizoens de vinte seis, e 
trinta e um de Agosto, e cinco de Septembro de mil oitocentos, e 
sete; pelas quais arrogando-se a faculdade que lhe nao tocava de 
decidir questoens de jurisdicçaõ entre os magistrados, intentou, e 
pertendeu apropriar-se dos effeitos arrojados pelo mar às praisa 
contra a dispoziçaõ da ordenação do livro segundo, titulo trinta 
e dous, e em manifessa violação das determinaçoens do Alvará 
de quatro de dezembro de mil setecentos setenta e cinco, que 
comette similhantes arrecadaçoens á difierente repartição, o que 
a Junta naõ devia ignorar, nem semilhantemente á ella competia 
intrometer-se indevidamente na arrecadação e remessa do pro
ducto das heranças litigiozas, quando taes dispoziçoens se acham 
expressas, e definidas pelo Alvará de vinte seis de Agosto de mil 
oitocentos e um, a que a Junta devia, e deverá conformar-se, 
cingindosse á letera, e pontual observância do seu regimento. 
Portanto, desaprovando os procedimentos do vosso antecessor, 
pelo facto de suspensão do provedor, e estranhando a incuria-
lidade, e incompetência com que procedeo em todos os mais 
cazos, que ficaõ mencionados: e querendo extinguir por uma 
vez as perniciosas conseqüências, e abuzos, que rezultaõ dos ex
cessos de jurisdicçaõ, e ingerências dos negócios judiciaes da 
competência dos magistrados. Determino que haja de observar-se 
literal, e impreterivelmente a dispoziçaõ do livro primeiro, titulo 
primeiro da ordenação do reino, ficando inhibidos os Governadores 
e Capitaens Generaes do reprovado arbitrio, que se tem ar-
rogado, de suspenderem os ministros, o que nao poderão praticar, 
sem ficarem responsáveis na minha Real Prezensa, se naõ nos 
cazos da dispoziçaõ da carta regia de dez de Fevereiro de mil 
setecentos noventa e oito, que deverá ser entendida na conformi
dade da Carta Regia de oito de Junho de mil seis centos e vinte 
dois. Tenho determinando que a Meza do Dezembargo do Paço 
faça expedir as ordens necessárias ao Corregedor da Comarca para 
que haja de fazer executar a provizaÕ da meza de trinta de Janeiro 
de mil oitocentos e seis, que ainda se acha por cumprir; e naõ 
permittiudo a minha indefectível justiça que sejaõ punidos os 
reos, sem que na conformidade das minhas lejr-, sejaõ provados 
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e prevarkaçtes de qne mi si rasados; Teaho expedido 
i men para que com a maior eiartidag seriedade, e com 

a »*Jt e**rre-palota radngsçsl mande proceder à rexidencia do 
InrhartH J©*-> Freira Garoeiro, na foram qne pelas miabae levt te 
acs-a deterramado, deixando lhe o direito salvo, pnra demandar 
de Governador e Capital Oeaeial dai i lha* dos A core», a* p**rd*i 
o dasaaes, qae legalmente provar qae aoffrem em rsanaqu-aaiia 4a 
*i**a*ntt, e manta taapnaaaS, qae contra elle te procede*. Por
tanto vot ordeno fiscais registrar esta carta assim no* livro* da 
•fretaria dezte govcreo, e no* da Provedoria, como no* da Janela 
4a aranha Real Fasauda i rematando certidoeat k secretaria de Ratado 
áo* negocio* da marinha, e domínio* ultramarino*, para qne consto 
icar -mim executado, lacripta no Palácio do Rio de Janeiro, 
eta cinco de Janeiro de mil oitoenatot e onze— Priacipe—Para 
Ajrret Pialo da Sonsa—Cniapra-ae e regiair-se, Angra vinte o 
cinco de Junho de mil oitoeealea e oase— Com uma rubrica—Re-
gittada no livro terceiro do Ragiato a folha» noventa verso—Ameno 
—Ofteial maior—RefiaUda a folbaa treze to livro segundo, que 

Ceatadorie Geral da Junta da Real faxeoda aerve de *etni-
Aagra ura da Agotto de mil oitocentot e onze—JosA 

Francisco Xavier. 

Coacnrdn com o registo do livro ft° do tombo desta provedoria 
eade catA registada etta carta qne vai na verdade. Angra 17 de 
Fevereiro de 1811. Antônio Leão Duarte doe Reys, IccrivaS da 
Prnvednria da Comarca qae a As escrever, tohre escrevi e as-

A-s-Towio Lvcto Doanra DOS R*TS. 

Coaram. 
DOABTB. 

late éirnmante pois, prova a toda* as luxe*, qne eato Gever» 
aaéar com-ateUro ma excesso de Jaritdieçao* i e, ou esto homem »eja 
«V bem dharactsr, e esto fome o único acto mfco qoe practics-aec* 
en ett atye homem de mio procedimento, qne tenba obrado muito* 
farto* desta aalarema, importa pouco ao nosso cato. BatA provado 
qne et Gevaraadores commettem excnasot de jnriadtc-c*5 i oe quaes 
ticeame ano temrale an5 contra a* lejt, mas contra o actanl de-
•3 o. e ialeoç oe»» do Soberano, como M vé desta carta Regia, da 
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outra, que publicamos ha tempos, a respeito do governador do 
Maranhão, e muitos outros factos, que tem chegado a nossa no
ticia. 

O facto assim estabelecido; a questão vem a ser -Como se haõ 
de estorvar esses excessos de jurisdicçaõ ? 

Seguramente naõ b tsta uma carta Regia, ein que S. A. R. diz, 
que se dá por mal servido da pessoa que cominetteo os excessos; 
he necessário alguma cousa mais. A carta Regia deixa o direito 
salvo â parte de obter, pelas vias ordinárias da justiça, uma com. 
pensaçaõ das percas e damnos, que tiver soffrido; mas taõ bem 
naõ julgamos que isso seja sufficiente ou adequado remédio ao 
mal; porque se no caso actual he possivel, que a parte offendida 
tenha meios de ir demandar o seu offeusor a Lisboa, ou ao Rio de 
Janeiro ; na maior parte dos casos tal recurso fica sendo de summa 
difficuldade, e quasi impossível; ja pela pobreza das partes; ja 
pelos incommodos de família, que uma longa auzencia pôde originar; 
e ja por outras muitas cauzas. Alem de que um excesso de juris
dicçaõ nos que governam naõ he ja somente um crime privado, que 
se possa expiar compensado a parte lesa, pelos damnos que se lhe 
tiver causado : he este um crime publico, que offende toda a Re
publica, pelas serias conseqüências que traz com sigo; e he um 
attentado directo â Magestade do Soberano; de quem provem 
unicamente a jurisdicçaõ, de todos os Magistrados, e pessoas que 
governam. 

Em todos os casos em que se tracta de legislação criminal, con
vém os authores, e a boa razaõ o está dictando, que he melhor 
fazer regulamentos tendentes a evitar a perpetraçaõ dos crimes, do 
que castigatlos depois de commettidos. E fatiando estrictamente, 
o castigo, e pena corporal tem por objecto a emenda do criminoso, 
e o exemplo do terror, com que se induza aos outros a naõ commette-
rem similhante crime para evitarem similhante pena. Logo, ainda 
que fosse possivel castigar os (Governadores, e outros magistrados 
absolutos, pelos seus excessos de jurisdicçaõ, depois delles com
mettidos, julgamos, que nnõ bastava isso para assegurar a tran
qüilidade, e felicidade dos povos. 

Quando se concede a um homem qualquer, poder illimitado, sem 
outro freio que o cohiba senaõ a sua probidade; se põem a virtude 
desse indivíduo ao capto de uma tentação, que he talvez a mais 
difficil de resistir. A ambição de governar, o desejo de extender e 
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poder, e jori*dtcça-i qne entra um lem, v\8 paizoea* qae obram mui 
vialoaltmcnt* no coração* do bnmem, daqui vrrn, que minto* 
pai* de família. *e erigem era tjraeoos, em ver de serem marido*, 
algot*» em toa casa, em Tez de serem pais, e déspota*, em vez de 
•rrera *mo» 

Doa» preeaoçoeo* teriam neceenria* p*ra remediar e«te mal a 
recaeile do* Governadorc*. e mau magiitradn* supremo*, no* 
•xtrsttos domínio* de Portugal. 1'm he li.mlar.lhn a* jansdtc-
çoe-a*. M*oetandn-lhri contrlheiro* no exerririo de m poderi 
ontr* he eetahelerer meio* de fazer com qae o* *eu« exc*s*n* sejam 
•saído*, e irremiMÍvelmeote punido* com pena* conres-pondc-nte*. 

Ma* ttto requer a mudança do (jttema colonial i que cnatimia, 
eqee parece qoe se deseja perpetuar. He verdade que, para com
pletar »í milhão te obra, *e requerem conhecimento* tbeorelieo*, e 
pr*f tu <**, se requer fedrga corporal e applie-açaõ de espirito i e 
sobre todo requer-te grande deeapego do* prejaizn* antigo*, que 
ordinariamente re*-nam na* peeton*, qne naaerram, *e cnirira, 
tem vivido, e talvez tem interette, nesse «vttetna vicioso de dee-
potumo | mi* *e o Soberano na5 fizer esforço* por vencer f ia* 
dribculdades, Impondo aílencio ao* que lhe acofiwlharem que con-
liaoe no mesmo t)-ttema i ler- de lamentar o mal, quando ja naõ 
lenh» remedie. 

O eatabelecimento de tal ou qual poder popular • ao mm-io 
tempo de um conselho permanente, comporto de membro* no
meado* pelo Soberano, em rotação mai* longa do que o período 
de tempo do* governadores i «cria a base do *y*tema que nó* pro-
poriamo*. Mas a dearnvoluçaS deite plano teria dema*iado ex
uma para o* limite* do no**o periódico. 

A lingBagngrm porém do* Coitezaõ*. no Brazil, nada *e sjuttn 
cem a noamt adulaçad, tocento, barrctada*, he a ordem do diai 
t nada de fallar, em que cousa oenhuma vai mal, o optiroiMno po
lítico, he o objecto da* admirações* de todo* os qoe faliam no 
Soberano. 

0 papel, que publicarão* a p. 51 no* chegou à pouco tempo i rnaí, 
• nao Ira tendo data, naS pode mo* saber quando foi f-ita a notável 
feita, i oe ali se eooUm i julgmmo* porém que naõ oeviamo* deixar 
de registrar naa nossas paginas e*te monumento, em que se pro
fere, qne o Príncipe do Brazil he " uma emanação a mai* para da 
Raa-mcia Divina." <*to «erviri a «eu tempo, para uatroe objecto* i 
pnr agora aot ntiliiamot dette como a prova da liag-uagem do* 

K 2 
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Cortezaõs, e das reformas que o Soberano ou o povo podem es
perar de taes Cortezaõs. 

COLÔNIAS HESPANHOIiAS. 

Os Patriotas Mexicanos foram outra vez reprimidos pelo Vice.Rev 
Venegas. Aos 4 de Agosto tinham os revolucionários fixado o 
ponto de attacar os seus contrários, e dizem que o Vice-Rey Ve
negas éra uma das victimas destinadas ao seu plano. Venegas teve 
informação do plano a tempo sufficiente para tomar a> suas medi. 
das: assim mandou elle prender todos os chefes, e pessoas de con
sideração na cidade, justamente na véspera do dia determinado paia 
a explosão. Três dos mais activot, ou principaeg da conjuração 
foram processados summariamente, e executados em Vera-Cruz; 
o resto em numero de 300, entre os quaes havia muitos ecciesiasti-
cos e letrados, foram encerrados em prisoens no castello de S. Joaõ 
de üla. Venegas affixou varias proclamaçoens, explicando o* mo
tivos de sua conducta nestas transacçoen». 

Porvia dos Estados Unidos, se receberam noticias do México, que 
chegam até aos princípios de Outubro; parece que o exemplo de 
Buenos-Ayres, e as exortaçoéns da Congresso de Venezuela, tem 
excitado novos distúrbios naquelle paiz. Um partido, menos for
midável por seu numero do que d'antes éra, arrostou outra vez 
contra o Governo estabelecido ; dizem que os seus princípios taõ 
decididamente Republicanos, e no caso de terem bem snccedido», 
elles naõ occultam os seus desígnios de separação. Aot 24 de Sep-
tembro se tinham ajunctado em força considerável; e ainda que 
mal armados, iam avançando contra México; e se accresceota 
mais, que esta cidade tinha sido previamente bloqueada pelas suas 
partidas avançadas. Uma deputaçaõ composta dos coronéis Maa-
sbac, e Bernard, com os capitaens Gonzales e Hernaodez, fora no
meada para Ir ter aos Estados Unidos, a fim traetar de obter armai, 
e muniçoens; mas foram interceptados por uma força, mandada 
pelo Governador Salcedo, de Santo Antônio, quando ja estavam 
dentro da distancia de cinconta milhas de Nacbitoches, e todos 
foram mortos, ou aprisionados. Antes desta insurrecçaS, o Go
vernador Cordero, que commanda no interior, fez uma leva de 
6,000 homens, com a intenção, segundo te diz, de marchar contra 
o Forte Claiborne, e punir os Americanos,, pela sua ingerência, no» 
negócios de Florida. Esta força porém recebeo outra direcçaõ. 
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A Jaarts de Bneno* Ayree fez i a araaíatááo com o 
d* MtMtevtdao, em coneeqaearia do qnal o território ao norte do 
rio da Prata ficara debaixo de sua JnrindicçnS, e o território no sal, 
de mieme rio, debaiao da Jnncto. O* provimento* derte armi«ticio 
porém td valeraS ato te ajaactar o Congresso de Deputado* de toda 
a ProTioria, qae tem ja eido convocado. No nono N°. seguiata, 
dar*—*, Ma Convenção por extenso. 

ESTADO* UNIDOS. 

0 .Secretario do Tbetouro, apresentou ao Congrea*o a* coota» «Ja 
receita e deapeta, do BOBO passado até o fim de Septeiabi u do aaao 
delll l . 

Receita. 
AJtaadegaa, vendas de terras, atrasados, e ou- > Dottars 

iro* ramos de receita \ 13.54 4.4 4t>—JT 
Imprettimo temporário de Deaembrode anno ) « . . n n A A ^. 

de liTo .V. { ^-W-W»--1*» 

Total de receita ie.Ml.44e—37 
Jonrto com o balanço que havia no theaouro ) . . . . ,_._. __ 

nePdeOatabralllO \ 3.4ã0.<M»—U 

fotnmatotoJ ia.750.4t5—t* 

Despesa. 
•aparUfafi a vil, incluindo deapeza* miacella-) . . 

aami e aaf oiiaje — com potoaniaa e-rtrangeira* $ '•*•*•••»• »• 
limdto, fertiftcnçoena, aram. e> Í > 1 S 9 0 0 0 J 

•epartiVaVd^M^aaV"?.".*.*.'.'.*. 8.is«.000f • ^ . T l S - f l * 
Oosladioe l4S.7t5) 

Pagamento dejorot da divida publica S.W4J00—00 

Total da* depeza* corrente* 7.W4JS4—91 

« 2 ? i f i f e . Í r . . ^ \ nujon-oo 

• Í E ! ! ! ! ^ ^ ^ kV05IJT*f_« 
Somatoul 15.803.657—71 

Balance ao taeeoaro 3*M7.H8—$6 

http://ie.Ml.44e�
http://ia.750.4t5�


102 MisceUanea. 

O Secretario do thesouro; depois de ter exposto os cálculos de 
receita e despeza para o anno de 1812; conclue com as seguintes 
proposiçoens—Ia. que um rendimento fixo de cerca de nove mi-
lhoens de dollars, he o que he necessário e sufficiente, tanto na 
situação presente dos Estados Unidos, como no caso de tomarem 
uma attitude differente. 2a . Que ao presente he bastante para este 
fim, uma addiçaõ nos direitos de importação ; ainda que no curso 
dos acontecimentos se virá a necessitar algum auxilio de outras 
fontes dos rendimentos. 3<». Que se pôde firmemente descançar em 
que se obterão empréstimos era sominas consideráveis ; para occur-
rer ás despezas, que possam vir a ser necessárias, alem da somraa 
dos rendimentos acima especificados. 4». Que os redimentos de paz 
dos Estados Unidos, serão sufficientes, sem nenhuns esforços extra
ordinários, para pagar em poucos annos a divida, que assim se con-
trahir necessariamente. 

O relatório do Cominitte do Congresso, a quem se referio a parte 
da mensagem do Presidente relativa aos negecios estrangeiros, he 
uma fortíssima diatribe contra a Inglaterra, e respira os sentimen
tos mais hostis. Depois de referir as queixas, que tem contra a Ingla
terra, traz esta passagem. 

" He impossível que o povo dos Estados Unidos fique indifFerente 
a injurias taõ audazes no seu character, e taõ ignominiosas em sua 
execução. Agora, ou havemos submetter-nos mansa e quietamente, 
ou havemos resistir, com aquelles meios que Deus tem posto ao nosso 
alcance.—O vosso cominitté nao pôde manchar o nome Americano, 
com a expressão de duvida sobre qual parte desta alternativa se 
abraçará. Agora se nos apresenta a occasiaõ, em que o character 
nacional, mal conhecido, e vilipendiado ha algum tempo, por ini« 
migos estrangeiros e domésticos, deve ser vindicado.'' 

As noticias dos Estados Unidos, que ultimamente se receberam, 
faliam mui positivamente das disposiçoens hostis daquelle paiz a 
respeito da Inglaterra. 

A casa dos Representantes naõ somente tem determinado o reco
nhecer formalmente a independência da America meridional; Mas 
tem em contemplação o recommendar ao executivo, aue envie 
um corpo de tropas, em auxilio daquelles povos, para que estabe
leçam a sua independência. 0 prehenchiinento desde projecto en-
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contrari mui pouca difRculdade. Dizem elles qoe no Estado de 
ftnra Orieaas ba uma numerosa população *em emprego, e qae 
iinefiihrndn muito* dos melhore» atiradores do mondo. A die-
tanciade Natrbes â capital de Nova lleapaoba he somente de . 00 
miibat. 

HESPANHA. 

A* Cortes de Hespanha continuam era teut trabalho* de reorgani
zar a aaçafi e *er-*e-ha pelos extractot, que fizemo» dot dal-ete* 
das Cortes a p. 65, que oe «eu* inimigo» a* pretendem nnnihilar ; e 
jt a muito que notamos, que te fazem etforço* por imputar to corte* 
• •• defeito* do esecutivo em que ella* nem tem, nem devem ter 
parte, traao em caant extraordinários. 

Oi Heapeabocs reuniram em tua* corte* tudo quanto a naçaõ apre-
•enlava de talento» e virtude* cívica*i a* falia*, que ali *e tem feito, 
provam eata verdade; <* ••• •• ubtervam nclln* o» inconvenientes, que 
•empre acompanham o* grandet corpo* deliberativo*, naõ be a »ua 
dtMolaçaõ a que bode remediar o* negocio* ds Hespanha. 

Kaft he porém da notaa intenção o escusar a* Cortes daqaella 
parte da responsabilidade que lhe compete, por *c naõ haver o Go
verno da Hespanha aproveitado dos recurso*, que a* »ua* í oli-oias 
lhe poderiam ter prestado» poi* estamos convencido*, que o» anti-
(o* prejuízo*, e nao* a razaõ, tem dictado todo* o* regulamento*, que 
e tem adopiido a e*le rcapeito. 

Rra o México, quem ainda continuava tugeilo ao antigo regimen, 
e qae contribuía rom dinheiro para ai despesa* da Metrópole: de
veria por tanto o Governo em Hespanha empenhar l«d i a IUI ha
bilidade, prudência, e moderação em impedir que o exemplo das 
província* Americanas teparadaa naô influiate istas, que ainda toca
vam tageitaa, e Contribuindo para a Metrópole - ma» nada ae fas 
com lyttema de conciliação, e vemos que te cootiuúam no México 
es metmot lerroo* de rigor, e de guerra civil, que *em a menor du
vida arrancarão este paia i Hespanha, e o uniraõ com o resto das 
Província* declarada* independente*. 

A* noticia* do Mesico de IS de Novembro» e de Vere-Crus de 18 
do mesmo roca, descrevem aquelle paia como aofiVendo todos ot 
•ale* da guerra civil, e por tanto toraaado-tc incapaz de «oceorrer 
for forma alguma a Metrópole: eis aqui um ezlracto da» noticia* 
de Tem C m , de 18 de Novembro. 
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" A fragata Ingleza Hypericon, está ao ponto de dar á vela, sem 
levar dinheiro; porque aqui o naõ ha, nem o haverá por Ipngo 
tempo. A escassez da prata he tal como nunca dantes se vio. 
O commercio, e o lavor das minas; o trabalho da agricultura, tudo 
está suspendido. As communicaçoens estaõ todas interceptadas, as 
povoaçoens e os thesouros saqueados; de facto tudo he confusão e 
desordem. Varias famílias tem ja feito preparativos para emigra
rem, e todas o fariam se tivessem meios para isso. A insurrecçaÕ 
no centro do reyno continua, como sempre coin a única differença, 
que os insurgentes j a naõ saõ derrotados como eram d'antes; e as 
provincias de Puebla, e Oaxaca, tem ja começado a produzir nu
merosas partidas. Toda a costa do sul está em completa insurrei
ção , debaixo da direcçaõ de Moleros; de maneira que o navio, que 
veio de Manilla, naõ pôde entrar em Acapuíco.—Esperam-se anxio-
samente as tropas de Hespanha, mas na minha opinião ellas so ser
virão de augmentar a carnagem, que tem ja destruido 20.000 entes 
humanos." 

Ao ler isto naõ pôde deixar de convir-se, que as nossas conjectu
ras, a respeito da sorte futura destas colônias, eram bem fundadas. 
Quando no centro de uma naçaõ se levanta um corpo de amotina-
dores e de rebeldes, capitaneados por alguns malvados, ou ambicio
sos ; a conducta que tem de seguir o Governo, he marchar contra 
elles em força armada, destruir os cabeças, e cortar assim as fontes 
da desordem. Mas quando a insurrecçaõ he taõ geral, como em 
toda a America, quando se alegam, em partes taõ distantes umas das 
outras, como o saõ Buenos-Ayres, Peru, Caracas, México, os mesmos 
motivos de queixa i que pôde fazer um Governo com mandar con
t r a os revoltosos um corpo de tropas .' {- Dirá alguém, que a Hespa
nha está em estado de mandar á America, um exercito capaz de a 
reduzir toda ella á sugeiçaõ pela força d'Armas ? Aquelles que dis-
culpam este modo de proceder chamando á revolução da America 
obra de um pequeno partido de revoltosos, engànam-se a si mesmos, 
e sáo victimas desse engano. O fermento da revolução da America 
naõ pode ser mais geral. Haverá sem duvida muitas pessoas, que 
desejem continuar na antiga illiraitada sugeiçaõ á Hespanha; mas a 

proporção destes he infinitamente pequena, como vaõ provando os 
resultados. He este, portanto, um dos pontos, em que nos parece, 
que as cortes deveriam intervir com o executivo; e adoptar de uma 
vez um plano geral, que sirva pelo menos de tirar partido de um 
mal, que naõ está no poder da Hespanha o evitar. 
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O entro ponto intoreetaatieiimo, qae ha a determinar na Hespa
nha, e qoe depende ialeiraincute do Executivo, he a cooducU da 
goerra. O exercito Hetpnnbol junclo a Valeneia foi derrotado, ge
neral Biake recolbeo-ee k cidade, a qual geralmente *e penm. que 
nao resístii-á muito* dia* a Sucbet. N6* naõ desejamos imputar é*ta 
desgraça, nem 4 Regência de Hespanha, nem ao general, que foi 
mal toecedido, e muito meno* ao valor das tropaa Heapaohola* t 
porque o qoe fazem a* guerrilha* por toda a parte j põem a galhar
dia do* Hetpeaboe* alem de toda a duvida i porém quando observa-
mo* ama continuada «crir de desastres« a perca de tanta* cidade*, e 
forUleta* de importância, e que nunca se retomam ao* Francezrs 
praça* de que elle* uma vez le apoderam i temu* o direito de con-
dsiri que o plano, que *e vai teguindo na guerra de Hespanha, he 
errado t porque *eguramenle te continuar assim naõ he díflicil de 
predizer o resultado final. 

A* Cortes tem declarado, que a ley Mina naõ ha de observar-se 
na Hespanha i esta revolução parece, que abre a porta - »uc cessão 
da Sei-hora Primrza do Brazil • e *cu« filho* i ne*»c cato, apparecr 
a probabilidade, de te unirem outra vex cm uma mesma pessoa a* 
(.•ruas de Hespanha e Portugal. 

INC. LATE RIJA. 

Ilatismo*. no notso $-, panado, dado conta doa progreuo* da* 
arma* Inglesa*, na conquitla deJava. aporá apresentamos aos nossos 
leitores a noticia oíiínal, do rendimento do resto da» força* Fmn-
rrra», que exiufam naqueila ilha. 

•• Powning-vtrcel, 19 de Janeiro 151?. 
" Mv Uno—Tenho a miisfarçaõ de vos informar, que recebi esta 

tarde alheio» d.i Governador Parquhar, datado* da Port Louii, nas 
W»ur*ri*». •».' de Outubro, incluindo-me copia» de carta* do Muito-
llonrado Lord Minto, e Tenente General >ir Samuel Acfainut-f, em 
qae se contem a informação de que, em coaieqneacia de olteriores 
operaçoro* da* tropas Brilannicat, tob o Tencatc-Getteral i o Ge
neral Jansco. e«. reato da* torças Francesa* na ilha de Java, tinham 
«punindo ao* l*| de "--rplembrot cque por um tractadu atsignado 

Y I I . VIII. No. 44. o 
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no mesmo dia, todo o paiz a leste de Samarang (até entaõ naõ $.. 

geito ás armas Britannicas) se tinha rendido a S. M. 
" Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) " LIVERPOOI,." 

" A o Muito Honrado l o r d Mayor,&c." 

Talvez alguém julgasse, que os numerosos corpos de tropas, que 
a Inglatera tem mandado para fora, tivessem diminuído a população. 
Para mostrar-mos a influencia das leys Inglezas em promover a po-. 
pulaçao, com a efiicaz protecçao das propriedades, e pessoas dos 
cidadãos, damos aqui a seguinte conta. 

Estado comparativo da população da Gram Bretanha, nos annos 
de 1801, e 1811 ; mandado imprimir pela Casa dos Communs aos 17 
de Janeiro de 1812 : 

População em 1801. 

Inglaterra 
Gales 
Escócia 
Exercito, Marinha, &c. 

Total 

Homens. 
3.987.935 

275.178 
734.581 
470.598 

5.450.292 

Mulheres. 
4.343.499 

284.308 
864,487. 

5.492.354 

População em 1811. 

Inglaterra 
Gales 
Escócia 
Exercito, Marinha, &c. 

Total 

4.555.257 
289.414 
825.377 
640.500 

6.310.548 

4.944.143 
317.966 
979.487 

6.241.596 

Total. 
8.331.434 

541.546 
1.599.088 

470.598 

10.942.646 

9.499.400 
607.380 

1.804.864 
640.500 

12.352.144 

Augmento. 
Inglaterra -
Gales 
Escócia 
Exercito, Marinha, &c. 

1.167.966 
65.834 

208.180 
169.902 

Total 1.611.882 
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Por varias vetes temo* referido ot auxilio*, qne da Inglaterra se 
toai mandado para a Península i e naõ julgamos desoeceamrio, o 
iattrir aqai a seguinte conta, qoe te publicou em Londret, ha poucos 
dia*. 

0 armamento, e moniçoent, que *e tem embarcado do arsenal da 
Terra, em Londrei, para a Hespanha e Portugal, até o dia 31 de 
Omembro, be o seguinte. 

Para Hespanha, 337.000 etpignardat; 4.600 carabina* i 8.6on pis
tola*: 101,000 armamento* de infantería: 50.00u.000 de cartucho*-. 
I.400.000 baila* de chumbo •. 35,900 barril de pólvora: 

Para Portugal, 434.000 espingardas: 600 carabina*: 91.900 eapin-
garéas de caçadores (riflee) s 6.900 pistola*: 40.000 armamento* • 
II.0OT 000 cartuchos com balai 60.000 balas de chumbo: 3.000 bar-
ris de pólvora. 

PORTUGAL. 

Administração da Justiça. 
Ap. 71 publicamos a sentença que te proferio em Lisboa contra 

o Marques de Loulé, c Conde de S. Miguel, que *e acham militando 
com oi Pranceze*. Mandou-te imprimir e*«a sentença em Litboa ; e 
portanto no* julgamot lambem authorizado* a augmeolar-lhe a cir-
raiaçao interindo-a no nosso periódico. Mas naõ podemoc achar 
a razaõ por que a* sentença* em que (oram absolvidos outro* nobres, 
qne *e processaram cm Li «boa, pelo mesmo crime de servir com o* 
Pranceze*, naõ fottem também publicai. 

l'nt dot que teguem o partido Francês, contra a casa reynante 
em Portugal, fazem-no de tua própria vontade, e por *eu goato i 
outro* violentado*, e inteiramente levado* da força superior do mi-
augo, a que he inútil resUtir. Admittida é*ta distiarçaõ nada deve 
admirar, que d'entre ot que andam fazendo a guerra com oi I ran
ce-**» na* sejam julgado* traidores ao Soberano, e i Pátria, e como 
Ia*** lhe* tirem a* honra*, eo» bent que nella gozavam t e outros 
sejam declarado* inocente*, e até dignos de commi«craçaõ pelot in-
conunodot que «oBcram, tendo obrigados a tervir de instrameato 
de iaiqatdade a um inimigo que detestam. A diversidade da* sen
tença* portaato, neste» catot, naõ be inconsequencia; ma* parece-
aot que a igualdade, que requer a administração da Justiça, pede 
a pnhhcaçad tanto nas tentença* coadcmoaloriat, coiuo da* abcolo-

o t 
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torias. He justo, e necessário, que se exponham aos olhos de to
dos, as provas porque os criminosos foram convencidos, e os casti
gos que se impuzeram em conseqüência de seus crimes; mas he 
igualmente justo que as pessoas, cuja reputação se acha manchada; 
porque ihe suecedeo a infelicidade de se acharem em circumstancias 
de parecerem criminosas, mas que por uma sentença le^al foram 
declaradas inocentes, sejam proclamadas taes por uma igual publi
cação de suas sentenças, 

Um processo feito em segredo, e sentenciado oceultamente, na5 
tem a força de convencer o povo de sua justiça, ainda mesmo em 
um Governo acustumado a obrar legalmente; e muito menos a 
terá em um Governo famoso por suas Septembrizaidas. Quaudo 
este modo oceulto de proceder, na administração da justiça, naõ 
causasse outros effeitos máos, bastava o dar oceasiaõ a suspeitar-se ; 
que os absolvidos o foram somente por ter empenhos, e os con-
deinnados soffreram as penas, por inimizades individuaes. 

Nós naõ julgamos assim, neste caso ; por que basta dizer que naõ 
temos dados para ajuizar; mas seguramente he este um modo de pro
ceder, que indica parcialidade, ainda que a naõ haja. 

Os homens ignorantes, quando se vem collocados á frente d'utii 
Governo, julgam que tem vencido todas as difficuldades concentran
do todo o poder em suas maõs, aproximando-se cada vez mais e 
mais ao despotismo : mas o Governo que assim obra he o mesmo que 
trabalha por sua própria ruina. 

Nunca se pôde dizer, que está fundado cm bazes sólidas, um 
Governo com um Ministro despotico á frente, e um Inquisidor ao 
rabo, para o auxiliar em tudo quanto he iníquo, debaixo da sagrada 
capa de Religião. Poderá isto tender a reformas ; mas he somente 
a reformas violentas. 

Quando as reformas na administração se fazem por escolha, e naõ 
por necessidade, saõ feitas com mais deliberação, e saõ mais úteis 
em seus íins, assim como mais dilatadas cm sua duração. 

Negócios Militares. 
Esta repartição continua no melhor estado, que se podia desejar. 

Os Francezes conservados fora do Reyno. 0 marechal Conde de 

Traucoso, elevando as tropas Portuguezas a um ponto de perfeição 

em disciplina, que he igual a sua coragem natural. Lord Wellmg-

>on comportando-se de maneira na direcçaõ da campanha, que tem 
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desmentido toda* a* profecia* Pranrezat. 0 Governo de Lisboa 
luindovdo publicar na g*-*cla o* decparho* que recebe do general. 
Mui** permitia que este arraniameolo continue ; porque em quanto 
..um fo», »erá Portugal livre de «eu» inimigos. 

omarerhvl general Lord WVIlington entrou cm Hetpanha, pelo 
norte, c invettio (iudad Rodrigo, tomando uma parte das obras ea-
!««»«*». ruja artilheria voltou contra a mesma praça. 

0 General Hill, entrou lambem cm Hespanha, pelo sul; e. havendo 
rruirl« o teu exercito em Albuquerque, avançou sobre Merida. Em 
JUve de Mcmbnllo derrotou uma partida de inimigo*, e o corpo 
prinnpil rommandado pelo general Dombrouwtky fugio com 
pmipitaçaS. X« primero de Janeiro, marchou o general Hill para 
Almendralejo, aonde achou os generact Dombrowafc) e Hamon com 
1.30*1 infante* e lãOcavalloti cite corpo porém, depois de fazer 
aleumat mostras de residência, te retirou. A cavallaria teve um 
--encontro rom 80 dragoen* Franceze* cm Fuente dei Maestro, a 
qoeto derrotou completamente, matando 9, e aprisionando 39, entre 
•a quae* ha 9 omeiac*. 

A* particularidade* deita* acçocot, te acham a p. 85. 

Gazeta tf Agricultura. 

Chegou-no* & maõ o primeiro N-. de um periódico, que se vai a 
publicar em Lisboa com este titulo, c começa recommendando a in-
troducçaõ de sociedade* de agricultura pelas provincial, de que te 
propõem a dar o* plano* para o futuro. Louvamos o plano, que 
te pevlendc seguir i e apptaudimo* que o Governo em Lisboa permit
ia a publicação destas ideai. Resta que naõ haja algum nigromante 
Cortez-ò* no Rio-de-Janciro, que magnifique em gigante* desorga-
aizsdom é«ta* intentada* sociedades, pondo-lhe alguma alcunha de 
«eo jeito i mas a idea está ja lançada» e te o ediclor deita obre de-
travolver bem o* plano* a que *e propõem, que naõ duvidamo» que 
o pode fazer te quiser; e *c o Governo naõ *c intrometler a querer 
dirigir m u sociedades, que naõ devem *er guiada* tenaõ pelo juízo 
do* Indivíduo* que as compuserem, e pelas obra* e escriptoi dot au-
thores que tiverem meditado nestas matérias, trguramente esperamoe 
•cr mai ateu resultados destas ideai do Edictor. 
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HUSSIA. 

" S. Petetsburgo, 9 (21) Dezembro, 1812. 
** O Commandante em Chefe do exercito da Moldavia, Conde G. 

Kutusow, refere, que aos 26 de Novembro foi o exercito do Gram 
Vizir cercado pelas nossas tropas. O seu chefe, Bachá de três cau
das, Cheban Oglou, e todos os seus officiaes se incluíam neste nu
mero. Toda a sua artilheria, consistindo em 56 peças, juncto com 
o resto de suas armas, foram também entregues ao conquistador.— 
Este exercito perdeo em difFerentes attaques, em mortos e feridos, 
para cima de 10.000 homens.—Quando cruzou pela primeira vez o 
Danúbio consistia de 35 mil, tropas escolhidas, e neste numero se 
incorporavam todos os Janizares, pertencentes ao exercito Turco." 



CORREIO BRAZILIENSE 
DE FEVEREIRO, 1812. 

Ns quarta parle no»a os campos ara, 
E se mais monda bouvéra Ia rhes-ara. 

CAHoavs, i . vn. e. 14. 

POLÍTICA. 

Documentos officiaes relativos a Portugal. 

EDICTAL. 

Da Policia sobre os llcspanhoes residentes em Portugal. 

JOMS de Mattos e Vasconsellos Barbosa de Magalhaens, De
sembargador da Casa da Snpplicaçaô, que sirvo interi
namente de Intendente Geral da Policia do Reyno, & c. 

L AÇO saber que, ronvindo á segurança publica, c r.o bem 
do serviço do Príncipe Regente nosso Senhor, que a Poli
cia tenha cxncto conhecimento dos Estrangeiros, que vem 
residir nesta capital, dos motivos da sua entrada, c da 
demora, assim cômoda occupaçaõ em que se empregam, 
podendo acontecer particularmente n respeito dos Hespa-
oboes, em razaõ do justo acolhimento, que tem sido neces
sário prestar ao grande número dulles, a quem as adversi
dade! da guerra no seu paiz lera obrigado a refugiarem-se 
oeste rejrno, se introduzaõ alguns com o fim de passarem ao 
inimigo noticias, de que elle possa utilisar-sc com grave 
prrjuito da defesa do reyno, assim como outros, cuja per
manência aqui naõ teja coiiTenieutc, c sendo da maior 
importância que se evitem os males, que disto podem re 
tuUar, occorrcndo-sc a elles com novas Providencias, além 
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das que já se acliao estabelecidas no regulamento de 6 de 
Março, de 1810. Determino, com approvaçiiõ do dicto 
Senhor, se observe o seguinte : 

I. Todos os Hespanhoes residentes nesta capital, 
qualquer qne seja a sua qualidade, e estado, admittidas 
apenas as excepçoes expressadas no Artigo I. do Titulo 
I I I . do mencionaílo regiilamr*nto, em o que for applicavel, 
serão obrigados a apresentai nesta Intendencia Geral da 
Policia, ein o termo peremptório de quinze dias contados 
da data deste etaetal, um documento da legaçao de Hes
panha, com o qual se legiíimem, para se lhes expedir na 
fôrma do ^ II. do Titulo 11. dosobredicto regulamento o 
bilhete, que deve servir a authorisar a continuação da sua 
residência nesta capital: os que contravierem a esta deter
minação ficaó sujeitos ao procedimento, que pertence ás 
pessoas suspeitas ; e se procederá contra elles como as cir
cunstancias exigirem. 

I I . Aquelles dos mesmos Hespanhoes, que de novo 
chegarem a esta capital, considerar-se-haõ ligados ao mes
mo dever, qae serão obrigados a preencher no prazo de 
três dias seguintes aquelle em que entrarem : quando assim 
o naõ cumpram, serão da mesma sorte havidos, e reputados 
por suspeitos. 

I I I . Todos os Proprietários de casas, que presente
mente tiverem, e para o diante receberem os referidos Hes
panhoes a titulo de aluguer, hospedagem, alojamento, ou 
qualquer outro, deverão no mesmo prazo de três dias 
seguintes á affixaçaõ deste edictal, quanto aos que actual-
mente tiverem em suas casas, e ao da recepção quanto aos 
que para o diante recolherem, enviar a esta Intendencia 
uma relação assignada pelas dietas pessoas, contendo os 
nomes dos referidos Hespanhoes recolhidos em suas casas 
com a noticia das suas oecupaçoes, estados, e mais cir
cumstancias, que os dem a conhecer, sem outra excepcao 
de pessoas, que nao seja a designada acima no I . Artigo, 
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r na sobredida relaçafi te indicará o bairro, denominação 
da ma, numero da propriedade. Os qoe de qualquer 
nado contrarietem ao disposto neste artigo, seraõ reputa
da auzittadotes de pessoas suspeitas, e como taes se pro
cedera contra elles por esta Intcndencia. 

IV. Todas os disposições sobredictas se entenderá com-
pnbenderem os naturaes do Reyno de Galliza. 

E para qoe chegue á noticia de todos, e assim te execute 
por todas as pessoas a que pertencer, mandei, em ob
servância das ordens de 8. Alteza Real, lavrar o presente 
rtlicUl, qne será affixado em todos os lugares públicos 
do estilo. Lisboa, 14 de Janeiro, de 1812. 

Juaó de Mattos e Vasconscllos Barbosa de Mngulliáes. 

EDICTAL. 

Pelo fual se convidam os artistas de Portugal a emigrar 

para o Brazil. 

A Real Juncta da Fazenda da Marinha, em cumprimento 
da Itnroediata, e Real resolução de 4 do corrente mrz, faz 
publico a todos os operários, e urtistns das diferentes 
oficinas de Carpinteiro de machado; de Ferreiro de forja, 
clima; de Latoeiro, e fundição; de Culde-irciro; c de 
Cordociro que conheçad de Calda, e Estufa; que volunta
riamente quizerem passar para o Rio de Janeiro, dirigindo 
os M-iis Requerimentos ao mesmo Tribunal, para a sua 
qualificação, se lhes fura eflVctivo pagamento de tudo o 
que limem vencido, e de quatro mezesde avanço de seus 
jomaes, pagando-se um lo«ro aqui, e os três à sua chegada 
naqueila capital, passando-sc-lhe-s para isso os despachos 
nrceisarias, edando-se lhes pitnagcin, e ás suas respectivas 
famílias, e ração diária de Puraô |»trn cada um: Outro 
»iro te declara, que esta deliberação *e estende igualmente 
aos artistas, e operários, que se occupac* nas ofticina», e 
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destinos do serviço público, e dos particulares. Lisboa, li 
de Janeiro, de 1812. 

Manoel Joaquim d"1 Oliveira Lage. 

Portaria. 
Que regula o modo da requisição dos transportes. 

Tendo mostrado a experiência, que a falta de alista
mentos exactos de Transportes, e de uma regulação mais 
accommodada ás circumstancias, sobre o modo de se faze
rem, e cumprirem as requisições para fornecimento dos 
Exércitos, tem augmentado os embaraços na promptifica-
çaÕ dos mesmos Transportes, e concorrido para que a dis
tribuição deste serviço tenha sido feita com alguma irre
gularidade contra os Povos ; e sendo necessário, que tudo 
o que a este respeito se determinar, haja de ser fiscalizado 
por Ministros, que se naõ oecupem em outro Serviço; Ha 
por bem o Principe Regente N . S. Mandar observar inte
rinamente a Regulação juncta, assignada por D. Miguel 
Pereira Forjaz, do Conselho do Mesmo Senhor, Secretario 
do Geverno, Encarregado das Secretarias de Estado dos 
Negócios Estrangeiros, Guerra, e Marinha; a qual deverá 
começar a ter o seu devido etfeito dous mezes depois da 
publicação desta Portaria ; creando para isso os Lugares 
de Inspectores de Transportes das Províncias, na conformi
dade da mesma Regulação. As Authoridades, a quem 
competir, o tenhaÕ assim entendido, e façaÕ executar. 
Palácio do Governo em 7 de Dezembro, de 1811. 
Com cinco Rubricas dos Senhores Governadores do Reyno. 
Em conseqüência desta Portaria foi S. A. R. servido no

mear para os Lugares de Inspectores dos Transportes 
nella mencionados, os Magistrados seguintes : 
Na Província da Extremadura, o Desembargador Se

bastião José Xavier Botelho. 
Na Província do Alem-Téjo e Reyno do Algarve, o Ba

charel Joaquim Gomes da Silva Belfort. 
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Para a Beira Baixa, o Bacharel Francisco de Castro 
Henrique*. 

Para a Beira Alta, o Bacharel Antônio Duarte da Ton-
•rca Lobn, 

Para o Partido do Porto, o Desembargador José Teixeira 
de Sousa. 

Para a Província de Ttras-os-Montes, o Bacharel Fran-
cisco Houofre de Faria. 

Pira a Província do Minho, o Bacharel José Freire de 
Andrade. 

Portaria. 
Sobre o escolha dos officiaes milicianos, 

Convindo á boa disciplina da Iropa Miliciana que os 
respectivos officiaes sejaÕ escolhidos das Pessoas da pri
meira distineçaó, e riqueza, paru que, naõ só inspirem 
confiança aos Soldados, cm animem com o seu exemploá 
defesa da Pátria, a que todos pertencem essencialmente, 
qualidades, que o regulamento de Milícias, Tit. I. V. *j. 
I., manda ter em vista nas Promoções dos postos, tanto 
maiore*, como sabalternos: Ha o Príncipe Regente nosso 
Senhor por bem Ordenar, que para capitaens dos Regimen
tos Milicinnos, sejaõ desta capital, ou das províncias, se 
proponhaõ daqui em diante, com preferencia a quaesquer 
outras pessoa**, ns que mais representarem por nobreza, 
ibooaçaõ, e comportamento, e que naó se achando em
pregados na tropa de linha, nem tendo occupaçaõ alguma 
cívil, ou política, que os embarace, se habilitem pela Mia 
idade, e disposições para aqucllc serviço, a que deverão 
prestar-ae, logo que forem avisados para servirem nos Re
gimentos, em cujos distriefos li verem os --eus bens, ainda 
que alti naõ residaA, debaixo «Ia pena de pagarem, os que 
liverrm bens da Coroa, c Ordeis>, ou administrarrm vincu
lo», o Quinto dos respectivos rendimentos, e os Proprietá
rios de outros bens a décima corre*» pondenlr, tudo appli-
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cado á caixa militar dos corpos, a que pertencerem, e além 
das contribuiçoensOrdinarias, e extraordinárias de subsidio 
Militar, a que saõ obrigados, e esta Portaria se cumprirá 
como nelhi se contem, sem dúvida, ou embaraço algum, 
pelas Authoridades a quem o seu conhecimento pertencer. 
Palácio do Governo em oito de Janeiro de mil oitocentos e 
doze 

Com cinco Rubricas dos Senhores Governadores do 
Reyno. 

FRANÇA. 

Decretos Imperiaes. 
Palscio das Thuilherias, 21 de Janeiro, 1812. 

Nos, NapoleaÕ Imperador dos Franczees, Rey de Itália, 
Protector da Confederação do Rheno, Mediador da Con
venção Helvetica, &c. desejando remunerar os serviços que 
tem feito os officiaes-Generaes, Officiaes, e Soldados do 
nosso exercito de Aragaô, temos decretado, e por este de
cretamos o seguinte. 

A B T I G O 1. Os effeitos situados na província de Valen-
cia, até a soma de um capital de 200:000.000, seraõ reu
nidos aos nossos bens patrimoniaes (domaine) extraordiná
rios. 

A R T . I I . O Intedente-Geral do nosso Domaine ex
traordinário, tomará posse, em conseqüência, dos mesmos, 
e os unirá aos outros effeitos do nosso domaine extraordi
nário de Hespanha. 

A R T . I I I . Nosso Primo, o Príncipe de Neufchatel, 
Major-general de nossas forças transmiltirá ao Intendente-
Geral do nosso domaine extraordinário, uma conta dos 
Generaes, Officiaes, e soldados dos nossos exércitos de 
Hespanha, e em particular do nosso exercito de AragaÕ, 
que se tem disünguido; a fim de que lhe possamos dar 
provas de nossa satisfacçaõ; e de nossa munificencia Im
perial. 
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A I T . IV. Os nossos Ministros, e o Intendente Gera! 
do nOmmO Domaine extraordinário, cada um em particular, 
conforme Ibe competir, saõ encarregados da execução do 
prcvnte decreto. (Assignado) NATOLEAÕ. 

Por ordem do Imperador. 
(Assignado) O COJÍDE DABU, 

Ministro e Secretario d'Estado. 

Palácio Imperial das Thuilherias, 24 de Janeiro, 1812. 
Not, Napoleaõ, Imperador dos Franceies, Protector da 

Confederação do Rbeno, Mediador da Convenção da 
Helvécia, t-fce. temos decretado, e decretamos, por este o 
seguinte : — 

AaT. I. Os lagos, pescarias, e tudo o mais qne per
tence aos bens patrimoniaes da cnrôa, cm Albufera, saõ 
dados em pleoo direito de propriedade ao Marechal 
Suchrt, como parte consliluenlc do Ducado de Albufera, 
que Ibe temos conferido, pelo nosso decreto desta data. 

AaT. II. Os d i et os bcnsscraõ possuídos por elle, como 
findo de nossa coroa ; e consequentemente nenhuma parte 
destes bens poderá ser alienada ou trocada, sem nossa 
especial aulboridade, obtida pnra esse fim especialmente, 
e conforme ás formas prescriptas cm nossos estatutos ; 
e pelo titulo IV de nossas cartas patentes do 1° de 
Março de 1806 ; tanto para a alienação, como para o 
modo em que o valor da propriedade alienada deve 
•rr empregado. 

AaT. III. A posse destes bens começara desde o Io . 
de Janeiro, de 1812. 

A ST. IV- Os d idos bens, em caso de que falte 
herdeiro macho legitimo, reverterão outra vez para a nossa 
coroa. 

ABT. V. Este presente decreto será dirigido pa COD-
fjrmidadc do artigo 23 «do título t . Secçaõ 1 das nossas 
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cartas patentes do 1°. de Março, de 1808, ao nosso primo, 
o Príncipe Archi Chanceller do Império ; para o com
plemento de todas as condiçoens prescriptas pelos estatutos 
constitutivos dos feudos de nosso Império. 

(Assignado) NAPOLEAÕ. 

Conde D A R U , 

Ministro e Secretario d'Estado. 

R O M A . 

Decreto de Napoleaõ sobre os bens de raiz ecclesiasticos. 

Napoleaõ &c.—Considerando, que os bens addidos aos 
bispados da ex-sée de RomaestaÕ vagos, &c. temos de
cretado e decretamos o seguinte :— 
A U T . 1. As propriedades que compõem as doaçoens 

dos bispados da ex-corte de Roma, fazem parte dos bens 
patrimoniaes (domaines) do Estado. 

A R T . I I . Os reclamantes gozarão delles durante a sua 
vida, e enviarão uma conta, com os seus títulos ao nosso 
Perfeito. 

A R T . III . Poderão elles vir a ser proprietários inamo-
viveis, pagando um 8vo do valor. 

A R T . IV O nosso Prefeito regulará a estimativa do 
valor ; e fixara os termos do pagamento. 

A R T . V Nós faremos presente á Igreja de S. Pedro da 
nossa boa-cidade de Roma, da metade do producto destes 
bens, e do resto aos hospitaes. 

(Assignado) NAPOLEAÕ. 

(Contr assignado) D A R U . 

niO-DA-PRATA. 

Tractado de pacificação entre a Juncta executiva de 
Buenos-Ai/r es, e o Vice Rei/ D. Francisco Xavier 
Elio. 
A Excellentissima Juncta de Buenos-Ayres, e S. Ex*, 
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D. Francisco Xivicr Elio, desejando terminar as des
agradáveis diflcrcnças, que lern lido lugar nestas pro
víncia-., conferiram os seus plenos poderes—esle a D. 
José Juliaõ IVrcs ; c aquclla aos Senhores D. José 
Azevedo, c D. Antônio Garcias, para que entre si for
malizassem um mutuo tractado-, c havendo elles trocado 
os *ru» plenos poderes concordaram nos seguintes artigos. 

1. Ambas as parles conlractantcs, cm nome de todos os 
habitantes sujeitos aos MUS Governos, declaram solem-
ncincnlc, á face do Universo, que elles naõ reconhecem 
nem reconhecerão jamais, outro Soberano senaõ I). Fer
nando VII. e seus legitimo*, suecessores, e descendentes. 

2. Naó obstante, a E-v<cllcntissima Juncta se considera 
»rrn ot poderes necessários, cm sua presente situ:içaõ, e 
que em conseqüência se deve reservar para a deliberação 
do Congresso Geral das províncias, que se vai a con
gregar, a decisão do pondero*.'* e importante ponto do 
rrconhccitncnto da» Cortes geraes, e extraordinárias da 
Monarchia ; declara se porém naõ obstante isto, que o 
Governo reconhece a indivisível unidade da naçaõ lies-
panhola, de que as províncias do Rio-da-Prata, formam 
uma parte integral, em uniaõ com a Península, c outras 
partes da America, que naõ tem outro Soberano senaõ 
Fernando VI 1 

3. O Governo de Bucnos-Ayres, firmemente per
suadido da justiça, c necessidade de ajudar e supportar a 
metrópole na sagrada guerra, que ella mantém, com tanto 
irlo, e i*li>iia, contra o usurpador da Europa, concorda 
com o maior prazer cm concertar os meios de remetter para 
lirtjMnlii, com a maior brevidade, todos os soecorros 
I». miiario», que o presente estado de suas rendas os 
balulilar a transmitiu : alem disto tudo o que se puder 
rolligir da generosidade dos habitantes, para cujo fim o 
(iuvrrno adoptari as mais efficazes medidas, c exhorta-

rt* n». 

Vui. VIII. No. 45. Q 
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4. Em demonstração da sinceridade de seus sentimen
tos e princípios, o Governo de Buenos-Ayres ofFerece 
promptamente, enviar um manifesto ás Cortes, explicando-
lhe as causas, que o obrigaram a suspender a missão de 
seus Deputados para ellas, antes da acima mencionada 
deliberação do Congresso Geral. 

5. O dicto Governo nomeará uma ou mais pessoas 
confidenciaes, para que vaõ ter á Península, e apresentem 
os seus desejos, e intençoens, ante as Cortes geraes e ex
traordinárias. 

6. As tropas de Buenos-Ayres evacuarão inteira
mente a parte oriental do Rio-da-Prata, alé o Uruguay, 
demaneira que se naõ reconheça ali outra authoridade, 
senaÕ a de S. Exa. o Vice Rey. 

7. Os habitantes dos districtos de La China, Guale-
guay, e Guajeguayachu, situados entre os rios, ficarão 
sugeitos ao governo do Vice Rey ; e os outros habitantes, 
ao da Juncta ; naõ será permittido ás tropas da cada um 
destes Governos entrar nas províncias e districtos um do 
outro, sem mutuo prévio consentimento. 

8. Nas dietas respectivas jurisdicçoens, nenhuma 
pessoa, de qualquer classe ou condição que seja, será 
perseguida pelas opinioens políticas que possa ter sus
tentado ; nem por ter escripto quaesquer papeis, tomado 
armas, ou por outro qualquer respeito ; toda a conducta 
passada será inteiramente esquecida, por causa das cala
midades que tem acontecido de ambas as partes. 

9. Toda a artilheria pertencente á parte oriental, 
ficará nos diferentes pontos, em que agora se acha ; e a 
artilheria que os vasos de Buenos--Ayres tem, e que foi 
tomada pelas suas tripulaçoens, será restituida, com toda 
a brevidade possivel. 

10. Da mesma forma seraõ restituidos todos os prisio
neiros, de qualquer classe que sejam, e que tenham sido 
tomados por qualquer dos Governos. 

11. Sua Excellencia o Vice Rey se obriga a que as 
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tropas Portuguesas te retirem para as MUS fronteiras, e 
rvscoem o território llespanhol, snriindo as intrnçoens 
He S. A o Príncipe Kegente, manifestadas u ambos os 
(iovrriion. 

12. O Vire Rey terá também o cuidado de expedir ai 
ordens necessária*, para que cessem daqui em dinnle as 
hostilidade*, e junclamente com obloqueio dos rios, e 
tostas desta» províncias. 

13. S. líx*. transmitfirn lambem despachos officiaes 
an Vice Rey do Perft, e ao general («oyoncclie, com-
inunicando-Hies a presente accomodaçnõ. 

14. Todos os natiir.ics da parle oriental poderão vol
tar, quando qtiizerem, para suas casas ; e lodi>s os que 
o desejarem fazer podernõ reciproca menti* passar de um 
território para o oulro, ficando em todos o-, respeit*» na 
posse quiela, e pacifica de suas propriedades. 

15. A correspondência, e commercio por mar c terra, 
entre Buenos-Ayrcs e Monte Vídeo, c suas respectivas 
dependi ncias, temo completamente restabelecidas, da 
mesma maneira que existiam, antes das obstrucçoens da 
cnmmunicaçaõ. 

16. Km conseqüência do artigo antecedente, todos os 
navio*-, nacionaes ou estrangeiros, poderão entrar livre
mente nos portos de ambos os territórios, pagando nelles 
respectivamente aquelles direitos Keae*., que tôiem fixos 
por uma convenção separada, em que haõ de entrar os 
dicto» Governos. 

II. No caso de invasão por alguma Potência estran
geira ambos os Governos se obrigam reciprocamente a 
fornecer todos os soecorros necessários para repellir o 
•taque do inimigo. 

19. O Vice-Ilcy declara, que naõ terá lugar nenhuma 

variação dosysteina, até que as Cortes declarem a sua von-

u«Jr, a qual, em todo o caso, será devidamente cum-

mumeada ao Governo de Buenos-Ayres. 

Q ? 
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19. Os dictos Governos se obrigam mutuamente á 
religiosa observância do que aqui se estipula, fazendo-se 
responsáveis pelas conseqüências, que qualquer infracçaõ 
disto possa produzir. 

20. S. Exa. o Vice-Rey, e o Snr. Deputado de 
Buenos-Ayres, nomearão dous officiaes, que ajustarão o 
modo de pôr em execução o artigo que diz respeito á 
evacuação da parte oriental, pelas tropas, o que se con
cluirá com a maior brevidade possivel, embarcando-se na 
Colônia o maior numero de tropas que for possivel. 

21. Todas as prezas que se fizerem posteriores á 
assignatura do presente tractado, seraÕ restituidas, e 
quanto ás antecedentes, se poraõ em execução asestipu-
laçoens do armistício de 1 do corrente. 

22. Toda a propriedade, de qualquer gênero que seja, 
pertencente aos habitantes da margem oriental, ficará no 
poder de seus respectivos donos, á excepçaÕ dos escravos, 
cujos nomes se comprehendem nas listas dadas pelo Snr. 
Deputado de Buenos-Ayres, offerecendo ella o dei xallos 
em liberdade para voltarem para seus senhores, aquelles 
dos dictos negros, que assim o desejarem fazer : e a exe
cução deste artigo será encarregada aos officiaes men
cionados no artigo 20. 

2'í. Se para o futuro occurrer alguma duvida, relati-
tivamente ao cumprimento de algum artigo do presente 
tractado, o mesmo será amigavelmente ajustado, por 
ambas as partes. 

24. A presente convenção estará em plena força, 
desde o momento em que for assignada, e será ratificada 
no fim de oito dias, ou antes se for possivel. 

Em testemunho do que assignamos o tractado supra, na. 
cidade de Monte-Video. 

JOSÉ' JULIAÕ PEREZ. 

JOSÉ' AZEVEDO. 

ANTOWIO GARFIAS. 

Monte-Video, 21 de Outubro, de 1811. 
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Os Artigos do tractado precedente saõ approvados e 
ratificados, de minha parte, como se mostrará pelos coo-
«rtjaefttes offeiios do mesmo. 

X A V I E » Ecir. 
PEBEZ, Secretario. 

VENEZUELA. 

JJenifrsto da Confederação de Venezuela das razoens cm 
que fundou a sua independência. 

(Continuado de p. 28.) 

parecia que ja naõ restava nada que fazer para a re
conciliação da Hespanha, ou para a inteira, e absoluta 
separação da America, de um systema de generosidade 
taõ ruinoso, e funesto, como desprezado e mal conres-
pondtdo; porfcm Venezuela quiz esgotar todos os meios, 
que estivessem a seu alcance ; para que a justiça, e a oe-
ceasidade lhe naõ deixassem outro partido de salvação 
senaõ o da independência, que devia declarar desde 15 
de Julho, de 1808; ou desde os 19 de Abril, de 1810. 
Depois de ter recnettido á sensibilidade, e naõ 4 vingança, 
as horrorosas «cenas de Quinto, Pore, c Ia Paz ; depois de 
ter-se visto apoyada com a uniformidade de sentimentos 
de Buenos-Ayres, Santa Fe, Ia Florida, México, Guatemala, 
e Chile: depois de ler obtido uma garantia indirecta, por 
parte da Inglaterra : depois de alcançar reunir a sua á 
de Barcelona, Merida, e Truxilo: depois de ouvir 
louvar a sua conducta pelos homens imparciaes da Eu
ropa : depois de ver tríumphar os seus princípios desde 
o Orinoco até o Magdalena, e desde o cabo Codera até os 
Andes, teve de soffrer novos insultos, antes do que tomar o 
partido doloroso de romper para sempre com seus irmaõs. 

Sem que Caracas tivesse feito outra cousa mais do que 
imitar a muitas províncias de Hespanha, e usar dos 
ncsioos direitos que tinha declarado cm favor delia, e de 
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toda a America, o Conselho de Regência : sem ter tido 
nesta conducta outros desígnios senaÕ os que inspirava a 
suprema ley da necessidade, para naõ ser involvidos em 
ti ma sorte desconhecida, e relevar aos Regentes do tra
balho de attender ao governo de paizes taõ extensos como 
remotos, quando elles pretextavam naõ attender senaõ 
á guerra*, sem ter rompido a unidade e integridade po
lítica com a Hespanha : sem ter desconhecido como podia 
e devia, os caducos direitos de Fernando: longe de 
applaudir por conveniência, j a q u e naÕ fosse por gênero 
sidade, taõ justa, necessária, e modesta resolução: e 
sem se dignar ao menos de responder, ou submetter ao 
juizo da naçaõ nossas queixas, e reclamaçoens; 
se declarou qne ella estava em estado de guerra, 
se annunciou a seus habitantes como rebeldes, e des
naturalizados, se corta toda a communicaçaõ com seus 
irmaÕs : se priva a Inglaterra de nosso commercio ; ap-
provam-se os excessos de Melendez ; e se authoiiza para 
commetter quanto lhe suggerisse a malignidade do co
ração ; por mais opposto que fosse á razaõ e à justiça ; 
como o demostra a ordem de 4 de Septembro, de 1810, 
desconhecida por sua monstruosidade, ainda entre os 
déspotas de Constantinopla, e do Indostan : e para naõ fal
tar um ápice aos caminhos de conquista, se enviou debaixo 
do nome de pacificador um novo Encomendeiro, que 
com muitas mais prerogativas que os conquistadores e 
povoadores, se postasse em Puerto Rico para ameaçar, 
roubar, piratear, ballucinar, e amotinar uns contra outros 
em nome de Fernando VII. 

Até entaõ tinham sido mais lentos os progressos do sys
tema de subversão, anarchia, e depredação, que se propôs 
a Regência, logo que soube os movimentos de Caracas: 
porém transladado ja o foco principal da guerra civil 
para mais perto de nós, adquiriram mais intensidade os su
balternos, e se multiplicaram os incêndios das paixoens, e 
os esforços dos partidos, que capitanearam os chefes assala-
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nado» por Cortabarria e Melendez. Daqui proveio a 

energia incendiaria, que adquirio a ephemera sedicçaõ do 

Occidrntc; daqui a discórdia assoprada th* novo por Mi-

)are», inchado, eensoberbecidocoma imaginaria Capitania 

Coral ilc Venezuela: daqui o sangue Americano derra

mado a nosso pczar nas áreas de Coro : daqui ns roubos e 

assassinatos comtncuidos em nossas costas, pelos pir.itas da 

Kcgcncia : daqui o miserável bloqueio, destinado a redu zir 

e coinmovcr nossas povoaçocu* marítimas: daqui o* in

sultos feitos ao pavilhão Inglez : daqui a ilecadencia do 

nosso Commercio: daqui as conjuraçoens dos \ alies de. 

Aragua e Cumaná : daqui a horrorosa perfídia de Guaya-

na, c a deportação itisultantu de seus 1'roccrcs, para as 

masinorrus de Pucrto Hico : daqui os generosos e im

parciais ofhcios ile reconciliar.iõ, intcr|>ostos sincera

mente por um Heprcsentmie do (ioveruo líritannico nas 

Anlilhas, c desprezados pelo pseudo pacificador: * 

daqui finalmente todos os inales, iodas as atrocidades , 

e todos os crimes, que saõ e si-raõ eternamente insepa

ráveis dos nomes de Cortabarria, c Mileudcz, em Vene-

xucla, c que tem iinpcllido o seu governo a ir mais além 

do que se propunha fazer, quando tomou a seu carijo a 

torte dos que o honraram com sua Confiança. 

A missaó ile Cortabarria, tio século 1*>, comparado o esta

do da Il< spanha que o decretou, e o da America a quem 

*c dirigia, demonstra até que ponto cega o pre.tigio da 

ambição aos que fundam no cnibruteeiiiiento dos povos 

toda a origem de sua authoridade. F.sie só faeto seria 

bastante para autlionz.ir a nossa conducta. O espirito de 

Carlos V.; a memória de Cot tez, e 1'izarro, e os manes de 

Moiiuziiiua, e Auhualpa , se reproduzem involuntaria

mente cm nossa imagmaç.iõ, ao ver r e n c a d o s os Adelan-

udos, IVsquisidores, c Litcoiiiiuendciros, em um paiz 

• Oflkio do K»n»<*. Sftr. Alimrautc Cwcbraiic, tia SccreUria de 
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que, contando trezentos annos de submissão, e sacrifí
cios tinha promettido continuallos, sem outra condição 
mais que a de ser livre ; paraque a servidão naó manchasse 
o merecimento da fidelidade. A plenipotencia escandalosa 
de um homem authcrizado por um governo intruso e ille-
gitimo; para que com o nome insultante de pacificador trac-
tasse com despotismo, amotinasse, roubasse, e (para cumulo 
de ultragem) perdoasse a um povo nobre, inocente, paci
fico, generoso, e senhor de seus direitos, só pôde crer-
se no delírio sem forças de um Governo, que tyranniza a 
uma naçaõ desorganizada, e aturdida, com a horrorosa 
tempestade que descarrega sobre ella ; porém como os 
males desta desordem, e os abusos daquella usurpaçaó, 
poderiam crer-se naõ imputaveis a Fernando reconhecido 
ja em Venezuela, quando estava impedido para remediar 
tanto insulto, tanto attentado, e tanta violência commettida 
em seu nome: cremos necessário remontar a ori-rem de 

** o 

seus direitos, para descer á nullidade e invalidação do 
generoso juramento com que o temos reconhecido condi
cionalmente ; ainda que tenhamos de violar, a nosso pezar, 
o espontâneo silencio que nos temos imposto, sobre tudo 
o que seja anterior às jornadas do Escoriai, e Aranjuez. 

He constante que a America, naõ pertence, nem pode 
pertencer, ao território Hespanhol; porém também o he, 
que os direitos que justa ou injustamente tinham a ella os 
Bourbons, ainda que fossem hereditários, naõ podiam ser 
allienados sem o consentimento dos povos, e particular
mente dos da America, que, ao eleger entre a dynastia 
Franceza e Austríaca, puderam fazer no século 17, o que 
tem feito no 19. A bulla de Alexandre VI. e os justos 
títulos que alegou a casa de Áustria no código Americano, 
naõ tiveram outra origem mais doque o direito de con
quista, cedido parcialmente aos conquistadores, e po-
voadores, pela ajuda que prestavam á coroa para extender 
a sua dominação na America. Precindindo da despovoa-



I 

Política. I Ti 

çaõ do território, do extermínio dos iiatumes, c da emi
gração que sorTreo a supposta Metrópole; parece que, 
acabado o furor da conquista, sati feita a sede do ouro, 
declarado o equilíbrio continental a favor da Hespanha, 
com a vantajosa acquisiçaõ da America ; destruído, e an-
nihilado o Governo feudal desde o rey indo dos Bom bons 
tu Hespanha ; e sufTocado todo o direito, qu<- na*' tivesse 
origem nas cone» ssoens ou r scriptos d > prim-ipe, (icãram 
suspensos dos seus os conquistadores, e povoadores. De
monstrada que seja a caducidade e invab lade dos que se 
arrogsram os Bourbons, devem reviver os títulos com que 
possuíram estes paizei os Americanos descendentes dos 
conquistadores; naõ em prejuízo dos 11.aur.1es c primiti
vos proprietários; mas sim para os igualar no gozo da 
liberdade, propriedade, e independência, que tem adqui
rido com mab direito que os bo irbons, c qualquer nutio, 
aquém elles tenham cedido a America, «em consenti.o. tito 
dos Americanos senhores naturaes delia. 

Qne a America nuô pertence ao território lle*-panliol, 
be um principio de direito natural, e uma ley de direito 
positivo. Nenhum dos títulos, justos ou injustos, que ex
istem de sua servidão pôde applicar-se aos He-panhoe*. da 
Europa; e toda a liberahdade de Alexandre VI. naõ pôde 
fazer outra cousa senaõ declarar aos reys Austríacos pro-
tmovedores da fé, para achar um direito prcternatural, 
rom que os fizesse senhores da America. Nem o titulo 
«le Metrópole, nem a perogativa de patria-may pôde ja
mais ser uma origem de senhorio para a península de 
Hespanha : o primeiro o penico desde que sahio delia, e 
renunciou a seus direitos, o monarcha tolerado pelos 
Americanos: e a segunda foi sempre um abuso escandaloso 
de votes, como o chamar felicidade á nossa escravidão, 
protectore» de índios aos fiscaes, e filhos aos Americanos, 
•em direito», nem dignidade civil. Pelo único facto de 
passarem o homens de um paiz a outro, a fim de o po-

Vot. VIU. No. 45. a 
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voar, naõ adquirem propriedade os que naõ abandonam 
os seus lares, nem se expõem ás fadigas inseparáveis 
da emigração: os que conquistam e adquirem a pos
sessão do paiz com seu trabalho, industria, cultura, e en-
lase com os naturaes delle, saõ os que tem um direito de 
preferencia a conservallo, e transmittillo á sua posteridade, 
nascida naquelle território ; e se o chaõ aonde o homem 
nasce fosse uma origem de Soberania, ou um titulo de 
acquisiçaÕ, seria a vontade geral dos povos, e a sorte do 
gênero humano, uma cousa apegada a terra, como as 
arvores, montes, rios, e lagos. 

Tampouco pôde jamais ser um titulo de propriedade, 
para o resto de um povo, o ter passado a outrem uma parte 
delle para o povoar ; por este direito pertencia a Hespa
nha aos Phenicios, ou a seus descendentes, e aos Cartha-
ginenses, aonde quer que se achassem ;* e todas as naçoens 
da Europa teriam de mudar de domicilio, para restabe
lecer o raro direito territorial, taõ precário como as neces
sidades, e o capricho dos homens. O abuso moral da ma
ternidade da Hespanha a respeito da America, he ainda 
mais insignificante: he bem sabido, que, na ordem na
tural, he do dever do pay emancipar o filho, quando, sa-
hindo da minoridade pôde fazer uso de suas forças, e da 
sua razaõ, para prover á sua subsistência; e que he do 
direito do filho o fazêllo, quando a crueldade, ou dissipa-
çaõ, do pay, ou do tutor, compromettem a sua sorte, ou 
expõem o seu patrimônio a ser a preza de um cúbicos o, 
ou de um usurpador: comparem-se, debaixo destes prin
cípios, os trezentos annos de nossa filiação com a Hespa
nha; e, ainda quando se provasse que ella foi nossa máy ; 
restaria ainda por provar, que nos somos todavia seus 
filhos menores, ou pupilos. 

Quando a Hespanha poz em duvida os direitos dos 

* Nesta paridade naõ se entra nas disputas da historia primitiva. 
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Bourbons, e de qualquer outra dynastia, única fonte, ain
da qoe naõ mui clara, do domínio Hespanhol na America, 
perecia qae estavam os Americanos aleviados de alegar 
razoens, para destruir uns princípios caducos ja em sua 
origem; mas como pôde fazer-se cargo a Venezuela do 
juramento condicional, com que reconheceo a Fernando 
VII. o corpo Representativo, que tem declarado a sua 
independência de toda a Soberania estrangeira; naõ quer 
este augusto corpo deixar nada ao escrúpulo das consciên
cias ; aos prestigiai da ignorância, e á malícia da ambi
ção resentida, com que desacreditar calumniar, e debili
tar uma resolução tomada com madureza, e detenção, 
próprias de sua importância, e transcendência. 

He sabido, que o juramento promissório, de que trac-
tsmos naõ be outra cousa senaõ um vinculo accessorio, 
que suppoetn sempre a validade, e legitimidade do contrac
to, que por elle se ratifica: quando no contracto naõ ha 
vicio algum que o faça illegitimo, basta isto para crer que 
Deus, invocado pelo juramento, naõ recusara >êr testemu
nha, e garante do cumprimento de nossas promessas; por
que a obrigação de cumpridas, está fundada sobre uma 
máxima evidente da ley n. tural, instituída pelo divino 
suthor. Jamais poderá Deus ser garante de nada, que 
naõ seja obrigatório na ordem natural, nem pôde suppor-
se que aceite contracto algum, que se opponha ás leys, 
que elle mesmo tem essabelecido, para felicidade do gêne
ro humano : seria insultar a sua sabedoria; crer que pu-
dene prestar-se a nossos votos, quando nus dê na vontade 
interpor o seu divino nome, em um contracto que choque 
contra a nossa liberdade, única origem da moralidade 
de nossas acçoens; similhante supposiçaõ indicaria 
que Deus tinha algum interesse cm multiplicar os nossos 
deveras, em prejuízo da liberdade natural, por meio 
d'estes compromissos. Ainda quando o juramento 
sccrcscentasse nova obrigação i do contracto solem-

a a 



130 Política. 

nizado por elle, sempre a nullidade de um seria insepa
rável da nullidade do outro : e se o qne viola um contrac
to jurado he criminoso, e digno de castigo, he porque tem 
quebrantado a boa fé, único laço da sociedade; sem que 
o perjuro faça outra cousa mais do que augmentar o de-
licto, e aggravar a pena. A ley natural que nos obriga a 
cumprir as nossas promessas, e a divina, (pie nos prohibe 
invocar o nome de Deus em vaó, naõ alteram em nada a 
natureza das obrigaçoens, contrahidas debaixo dos effeitos 
simultâneos e inseparáveis de ambas as leys, demotio que 
a infracçaó de uma suppoem sempre ainfracçaÕ da outra; 
para nosso mesmo bem tomamos a Deus por testemunha 
de nossas promessas ; e quando cremos que pôde ser ga
rante dellas, e vingar a sua violação, he só porque o 
contracto nada tem eai si capaz de fazêllo invalido, iilici-
to, indigno, ou contrario á eterna justiça do arbitro su
premo, a quem o submcttêmos. Debaixo destes princí
pios deve anaüzar-sc o juramento condiciona], com que o 
Congresso de Venezuela tem promettido conservar os di
reitos que legitimamente tivesse Fernando VIL; sem at-
tribuir-lhe nenhum que, sendo contrario á liberdade de 
seus povos, invalidasse por isso mesmo o contracto, e anu
lasse o juramento. 

Temos visto, por fim, que, a impulsos da conducta dos 
Governos de Hespanha, tem chegado os Venezuelanos a 
conhecer a nullidade em que cahiram os tolerados direitos 
de Fernando, pelas jornadas do Escoriai eAranjuez, e os de 
toda a sua casa pelas cessoens, e abdicaçoens de Bayonna; 
da demonstração desta verdade nasce, como um corolário, 
a nullidade de um juramento, que alem de condiciona], 
nao pôde jamais subsistir alem do contracto, a que foi 
addido como vinculo accessorio. Conservar os direitos 
de Fernando foi a única cousa que prometteo Caracas, aos 
\0 de Abril, quando ainda ignorava se os tinha perdido; e 



Poli tua. IS1 

nuaodo ainda que* os conservasse, relativamente á Hespa
nha, restava todavia por demonstrar se podia ceder por 
elles a America a outta dynastia, sem seu consentimento. 
As noticias, que, apesar da oppressaõ e suspeitas dos in-
iruto» Gosernos de Hespanha, adquirio Venezuela da 
conducta dos Bourbons ; e os funestos effeitos, qoe esta 
conducta fa a produzir na America, tem formado um cor
po de provas írrefragaveis de que naõ tendo Fernando 
algum direito, devia caducar, e caducou a conservatória, 
que lhe prometteo Venezuela, e o juramento, que solem-
mzou esta promessa.f Da primeira parte da assersaõ ho 
conseqüência legitima a nullidade da segunda. 

Nem o Rscorial, nem Araujucz, nem Bayonna furam os 
primeiros theattos das transacçoens, que despojaram os 
Bourbons, dos seus direitos sobre a America. Ja se ti
nham quebrantada cm Bazdea, e na corte de Hespanha, 
as ley* fuudamcntaes da domin-.çaõ Hespanhola nestes 
paizcsV Carlos IV . cedeo contra uma dellas % a ilha de 
S. Domingos á França, c alienou a Louiziana, em ob
séquio desta naçaõ estrangeira : e estas inauditas, c escan
dalosas infracçoens authorizárain aos Americanos, contra 
quem se com me t leram, c a toda a posteridade do povo 
Columbiann, para separar-se d» obediência e juramento, 
que unha prestado á Coroa de Castella, cnmo teve direito 
para protestar contra n perigo eminente que ameaçava a 
integridade da mnnarchia, em ambos os Mundos, a intro-
ducçaô das tropas Francesas na Hespanha, antes da jor
nada de Bayonna ; chamadas sem duvida por algumas das 

* Judicio earcl juraincntum incautum. Div. Toio. 23 p. S9, 
sil. 3. S «cru sit quidt-m possibilc fieri, sed ficri non dcbeal, vel 
s-jasacstper se inalum, vel quia est bom impeditivure, tunc jura-
•ralo «t-re»! juslitia, ri ideo non est sersandum. Qarst. nt. art. 1. 

• Jsrsbis m «entale et ia judicio et in justitia. Jerem. c 4. 
S TiscUdo de Basilea, de 15 de Julho de 1795. 
í let I. til. 1. de Ia Recopilacioo de índias. 
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facçoens Bourbonicas, para usurpar a soberania nacional, 
a favor de um intruso, de um estrangeiro, ou de um trai
dor: porém estando estes successos alem da linha que 
temos demarcado a nossas razoens, voltaremos a passalla, 
para entrar nas que tem authorizado a nossa conducta 
desde o anno de 1808. 

Todos conhecem o suecesso do Escoriai em 1807, porém 
talvez haverá quem ignore os effeitos naturaes de simi
lhante suecesso. Naõ he de nós o entrar a averiguar a 
origem da discórdia introduzida na casa e família de Cario*! 
IV attribuem-na recipocamente á Inglaterra e á França; 
e ambos os Governos tem aceusadores e defensores; tam
pouco he de nosso propósito o casamento ajustado entre 
Fernando, e a enteada de Buonaparte : a paz de Tksit; 
as conferências de Erfuhit: o tractado secreto de S. 
Cloud : a emigração da casa de Bragança para o Brazil. 
O que he certo e próprio de nós he, que, pela jornada do 
Escoriai, ficou Fernando VII. declarado traidor contra seu 
pay Carlos IV Cem pennas, e cem imprensas publica
ram ao mesmo tempo em ambos os Mundos a sua perfídia, 
e o perdaó que a seus rogos lheconcedeoseu pay: porém 
este perdaõ, como attributoda Soberania, e daauthoridade 
paterna, relevou ao filho unicamente da pena corporal, e 
El Rey seu pay naõ teve faculdade para dispensar a in
fâmia, e a inhabilidade, que as leys constitucionaes de 
Hespanha impõem ao traidor, naõ só para obter a digni
dade Real, mais nem ainda mesmo o ultimo dos cargos e 
empregos civis. Fernando naõ pôde jamais ser Rey de 
Hespanha, nem das índias. 

A esta condição ficou reduzido o herdeiro da Coroa, 
até o mez de Março, de 1808, quando, achando-se a 
Corte em Aranjuez, se reduzio pelos partidistas de Fer
nando á insurrecçaõ e motim, o projecto frustrado no Es
coriai. A exasperação publica contrao Ministério de Go-
doy, servio de pretexto á facção de Fernando, para con-
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verter indirectamente em proveito da naçaõ, o que se 
calculou, talvez debaixo de outros desígnios. O ter usa
do da força contra seu pay: o naõ se ter valido da sup-
phca, e convencimento: o ter amotinado o povo: o têllo 
reunido á frente do palácio para surprendêlb, arraitrar o 
Ministro, e forçar Cl Rey a abdicar a coroa ; longe de 
dar lhe direito a ella, naó fez mais que augmentar o seu 
crime, aggravar a sua traição, e consumar a sua inbabili-
dade para subir a um throno desocupa Io pela violência, 
pela perfídia, e pelas facçoens. Carlos IV- ultrajado, 
desobedecido, e ameaçado com a força, naõ teve outro 
partido favorável a seu decoro, e a sua vingança, senaÕ 
emigrar para França, para implorar a protecçao de Bona-
parte, a favor de sua dignidade Real offendida. Debaixo 
da nullidade da renuncia de Aranjuez se ajunctam em 
ttayo ina todos os Bourbons, attrahidos contra a vontade 
dos povos, a cuja mude preferirem seus resentimentos 
particulares: aproveitou-se delles o Imperador dos Fran
ceses; e quando teve debaixo de suas armas e de seu in
fluxo toda fa i.ilia de Fernando, com vários Proceres Hes
panhoes, e suplentes por Deputados em Cortes ; fez com 
que aquelle restituisse a coroa a seu pay ; c que este a 
renunciasse ao imperador, para trastadálla depois a seu 
irmaó José Bonaparte. 

Ignorava tudo isto, ou o sabia mui perfunctoriainente 
Venezuela, quando chegaram a Caracas os emissários do 
novo Rey. A innocencia de Fernando, em contraposição 
da insolencia e despotismo do valido Godoy, foi o movei 
de tua conducta, c a norma das authoridades vacilantes 
•os IS de Julho de 1808 ; e entre a alternativa de entregar-
se a uma potência estranha, ou de ser fiel a um rey, qoe 
apparecia desgraçado e perseguido, triumphou a ignorân
cia dos suecessos do verdadeiro interesse da pátria, e foi 
reconhecido Fernando, crendo que, mantida por este meio 
s unidade da naçaõ se salvaria da oppressaõ que a aeaoa-
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cava, e se resgataria um rey de cujas virtudes, sabedoria, 
e direitos estávamos falsamente preocupados. Menos do 
que isto necessitavam os que contavam com nossa boa fé, 
para opprimir-nos; Fernando inhabil para obter a coroa, 
impossibilitado para a cingir, annunciado jà sem direitos 
à successaÕ, pelos proceres da Hespanha ; incapaz de 
governar a America; e debaixo das cadeas, e influencia 
de uma Potência inimiga, se voltou desde entaõ, pelaillu-
saõ, um príncipe legitimo, porém desgraçado, se fingio 
um dever o reconhecêllo, tornaram-se em seus herdeiros, 
e procuradores quantos tiveram a audácia para dizêllo; e 
aproveitando-se da innata fidelidade dos Hespanhoes de 
ambos os Mundos, começaram a tyrannizallos novamente 
os intrusos Governos, que se apropriaram da Soberania 
do povo, em nome de um Rey quimerico : e até a Juncta 
Mercantil de Cadiz, quiz exercer dominio sobre a 
America. 

Taes tem sido os antecedentes, e as conseqüências de 
um juramento, que, dictado pela singeleza e generosi
dade, e conservado condicionalmente pela boa fé, querem 
agora oppôr, para perpetuar os males que a custosa ex
periência de três annos, nos tem demonstrado como inse
paráveis de taõ funesto, e ruinoso compromisso. Ensina
dos como estamos pela serie de males, insultos, vexaçoens, 
e ingratidoens que temos patenteado, desde 15 de Julho, 
de 1808, até 5 de Julho, de 181 I ; he ja tempo de aban
donarmos um talisman, que, inventado pela ignorância, e 
adoptado pela fidelidade, está desde entaõ amontoando 
sobre nós todos os males da ambigüidade, da suspeita, e da 
discórdia. Direitos de Fernando, e representação legi
tima delles, por parte dos intrusos governos de Hespanha; 
fidelidade e obrigaçoens de compaixão, e gratidão, pela 
nossa, saõ os recursos validos, que se jogam alternativa
mente para suster nossa illusaÕ, devorar nossa substancia, 
prolongar nossa degradação, multiplicar nossos males; e 
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preparar-nos a receber passiva e ignominisosamente a sorte 
qae not destinem os que uõ boa no-Ia estaõ fazendo ha três 
século-.. Fernando VII. he a contrasenha universal da 
tyrannia de Hespanha, na America. 

A penas se conheceu a vigilante desconfiança que ti
nham produsido entre nós as inconsequencias, artes, e fal
sidades dos rápidos, e raros Governos, que se estaõ suc-
cedendo em Hespanha, desde a Juncta de Sevilha, se 
appdlou para uma apparentc liberehdade, para cubrir de 
flores o laço que naõ víamos, quando estávamos cubertos 
com o véo da singeleza, rasgado em fim pela desconfiança. 
Com este fim se acceleráram e congregaram tumultuaria-
mente as Cortes que desejava a naçaõ, a quem resistia o 
governo Commercial de Cadiz, e que se creram por fim 
necessárias para conter a torrente da liberdade, e a justiça, 
que rompia por todas as partes os diques da oppressaõ e 
da iniqüidade no novo Mundo : porém ainda assim se creo 
que o habito de obedecer, reconhecer, e depender, seria 
•in no» superior ao desengano, que a tanto custo acabávamos 
de adquirir. Parece incrivel, porque espécie de prestigio 
funesto para a Hespanha se cr6, que a parte da naçaõ, 
que passa o oceano, ou nasce entra os trópicos, adquire 
uma constituição para a servidão, incapaz de ceder aos 
esforços da liberdade ; taõ notórios como fataes saõ os 
efeitos desta arraigada preocupação, convertida por fim 
em proveito da America. Talvez sem cila naõ teria per
dido a Hespanha a graduação de naçaõ • e a America naõ 
u-rta que passar, para adquirilio, pelos amargos transes de 
uma guerra civil, mais ominosa para seus promotores, que 
para nos mesmos. 

Astas demonstrados estaõ em nossos papeis públicos • os 
vícios que envigórain as Cortes, relativamente » America, 
e o illegitimo, e insultante arbítrio adoptado por ellas 

* Garc-ta* de Caracas de 4 de Jaaeixo, • teguiates. 
VOL. VIU. No. 45. s 
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para dar-nos uma representação, a que resistiríamos, ainda 
que fossemos, como vociferou a Regência, partes inte
grantes da naçaõ, e naõ tivéssemos outra queixa que alie-
gar contra seu Governo, senaÓ a escandalosa usurpaçaõ 
que faz de nossos direitos, quando mais necessita de nossos 
auxílios. Sem duvida teraÕ chegado á sua noticia as ra
zoens, que demos a seu pérfido enviado,* quando, frus
tradas as missoens anteriores, inutilizadas quantiosas re
messas de gazetas, cheias de triumphos, heroicidades, re
formas, e lamentos, e conhecida a ineficácia dos bloqueios, 
pacificadores, esquadras, e expediçoens, se créo que era 
necessário deslumbrar o amor próprio dos Americanos, 
sentando debaixo do solio das Cortes aos que elles naõ 
tinham nomeado, nem podiam nomear os que os creárain 
supplentes, com os das provinciasoccupadas, submettidas, 
ou contentes com a dominação Franceza. Porque se esti
vesse ja usado este recurso pueril, taõ fecundo para a 
Hespanha, se prevenio o enviado, que se escolheo Ameri
cano e Caraquenho, para augmentar a illusaÕ: que, no 
caso de que prevalecesse a energia, characterizada de re
belião, contra a perfídia baptizada, com o nome de fra
ternidade, se atiçasse a fogueira das paixoens, acendida 
em Maracaibo eCoro; e que a discórdia, sacudindo de 
DOVO as víboras de sua cabeça, conduzise pela maÕ o 
Arauto das Cortes, com o estandarte da rebelião, pelos 
hallucinados districtos de Venezuela, que naõ pudessem 
ter triumphado de seus tyrannos. 

Forjávam-se porém novos ardiz, para que a duplici
dade, e a astucia, preparassem o caminho ás hostes san
guinárias dos capitaens de Coro, Maracaibo, e Puerto-
Rico ; convencidas as Cortes de que a conducta de Fer
nando, seus vínculos de affinidade com o Imperador dos 

* Conducta execrável e notória de Montenegro, deznaturalizado 
pelo Governo Hespanhol. 
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Franceses, c o influxo destes sobre os Bourbons, o consti
tuíam ja debaixo de sua tutclla, começaram a debilitar as 
capciosas irnprcssoens, que tinha produzido nos Ameri
cano* a fidelidade sustentada á sombra da illusaõ, se co
meçaram a abrir contrafogos para precaver o incêndio 
começado por ellas mesmas, e limitado ao preciso, e ne
cessário, para os seus vastos e complicados, ou remotos 
desígnios. Para isto se escreveo o eloqüente manifesto 
que publicaram as Cortes em 9 de Janeiro, deste anno na 
America, com uma collusaõ digna de melhor objecto : sob 
o brilhante do discurso, se descubria o fundo da perspec
tiva apresentada para haliucinar-nos. Temendo que nos 
amicipassemos a protestar todas estas nullidades, se co
meçou a calcular sobre o que se sabia, para naõ aventurar, 
o que se oceultava. Fernando desgraçado, foi o pretexto 
que attrahio a seus pseudo representantes os thesouro-, a 
submissão, e a escravidão da America, depois da jornada 
de Bayonna ; e Fernando reduzido, enganado e pros
tituído aos desígnios do Imperador dos Krancczes, he ja o 
ultimo para quem appellam, para apagar a chama da li
berdade, que Venezuela tem acendido no continente 
Meredional. Em um de nossos Periódicos * tetnos descu-
berto o verdadeiro espirito do manifesto de que se tracta, 
reduzido ao seguinte raciocínio, que pode olhar-se como 
seu exacto commentario." A America se vê ameaçada de 
ser victima de uma naçaõ estranha, ou de continuar escrava 
nossa, para recobrar os seus direitos, e naõ depender de 
ninguém, tem crido que era necessário naõ romper vio
lentamente os vínculos, que a ligavam a estes povos: Fer
nando tem sido o signal de reumaõ que tem adoptado o 
itovo Mundo, c que nós temos seguido : suspeitam-no de 
colluio com o Imperador dos Francezes ; e se nos aban
donamos cegamente a reconhecello, damos um pretexto 

* .Mercúrio Vcuczuelaou de idt-rciro, 1511. 
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aos Americanos, que crerem ainda que somos represen
tantes delle, para negar-aos abertamente esta representação; 
visto que ja começam a trasluzir em alguns pontos da 
America estes desígnios, manifestemos d'ante maÕ nossa 
intenção de naõ reconhecer a Fernando, se naõ com certas 
condicçoens ; estas naõ se verificarão jamais ; e entretanto 
que Fernando nem de feito nem de direito he nosso Rey, 
nós o seremos da America, e este paiz taõ cubiçado do 
nós, e taõ difficil de manter na escravidão naõ se nos irá 
das maÕs taõ promptamente. 

Este reluzente apparato de liberalidade he agora a mola 
real e visivel da complicada machina destinada a com-
mover a America, ao mesmo passo que entre as quatro 
paredes das Cortes, se desattende a nossa justiça se ellu-
dem os nossos esforços, se desprezam as nossas resoluçoens, 
se sustem nossos inimigos, se suffoca a vóz de nossos ima
ginários representantes, se renova para elles a Inquisição* 
ao passo que se publica a liberdade da imprensa, e se*con
troverte se a Regência podia declarar-nos livres, e parte 
integrante da Naçaõ f- Quando um Americano, digno 
deste nome, levanta a vóz contra os abusos da Regência 
em Puerto-Rico, se procura impor silencio theoretica-
mente áos justos, enérgicos, e imperiosos clamores que o 
distinguem dos satélites do despotismo ; e com um decreto 
breve, mesquinho, e insignificante, se procura sahir do 
conflicto da justiça contra a iniqüidade. Melendez no
meado Rey de Puerto-Rico pela Regência, fica por um 
decreto das Cortes com a investidura equivalente de Go
vernador, nomes synonimos na America % ; porque ja 

* Ha noticias positivas de que o Snr. Mexia Supplente de Santa-
Fé, foi encerrado na Inquisição por sua liberalidade de ideas. 

t O Conciso. Os Diários das Cortes, e quantos papeis vem de 
Hespanha. 

+ Representação de D. Ramon Power as Cortes, contra a ordem 
da Regência, de 4 de Septembro, de 1810. 
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parecia demasiado monstruoso, que houvesse dous reys, 
em uma pequena ilha das antilhas Hespanholas. Corta
barria só bastava, para elludir os efTeitos do decreto, dic-
tado só por um involuntário sentimento de decência. Foi 
assim que, quando se declarava iníqua, arbitraria, e tyran-
nica, a investitura concedida pela Regência a Melendez, 
e se ampliava a revocaçaÕ a todos os paizes da America 
que se achassem no mesmo caso de Puerto Rico, nada se 
dizia do plenipotenciario Cortabarria, authorizado pela 
mesma Regência contra Venezuela, com as faculdades mais 
raras, e escandalosas de que ha memória nos fastos do 
despotismo orgânico. 

Depois do decreto das Cortes he que se tem sentido 
mais os effeitos da discórdia, promovida, sustendada, e 
calculada do fatal observatório de Puerto-Rico: depois do 
decreto das cortes tem sido assassinados inhumanamente 
os pescadores, barcos de costa a costa, em Ocumare, pelos 
piratas de Cortabarria: depois do decreto das Cortes, tem 
sido bloqueiadas, ameaçadas, e intimadas, Cumaná, e 
Barcelona: depois do decreto das Cortes se tem organi
zado e tramado uma nova, e sanguinária conjuração con
tra Venezuela, pelo vil emissário introduzido perfida-
mente no seio pacifico de sua pátria para devoralla, se tem 
hallucinado a classe mais singela e laboriosa dos aliení
genas de Venezuela, se tem sacrificado á justiça e á tran
qüilidade os cabeças, conduzidos a nosso pezar ao cada-
falso: pelas suggestoens do pacificador das Cortes, depois 
do decreto destas, se tem perturbado, e interrompido, 
em Valencia, a unidade política de nossa Constituição; 
se tem procurado seduzir em vaó a outras cidades do inte
rior, e se tem feito uma falsa intimaçaõ a Carora pelos 
facciosos do occidente, para que em um mesmo dia ficasse 
submergida Venezuela, no sangue, choro, e desolação, 
assaltada ao mesmo tempo qor quantos pontos estavam ao 
alcance dos agitadores, que tem espalhado contra nós o 
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mesmo Governo que expedio o decreto a favor de Puerto-
Rico, e de toda a America. O nome de Fernando VII. 
he o pretexto com que vai a devorar-se o novo Mundo • 
se o exemplo de Venezuela naõ faz com que se distin-
guam de hoje em diante as bandeiras da liberdade clara 
e decidida, das da fidelidade malisiosa e simulada. 

O amargo dever de justificar-nos, nos levaria mais 
alem se naõ temêssemos cahir no escolho dos Governos de 
Hespanha, substituindo o resentimento á justiça; quando 
podemos oppor três séculos de aggravos contra ella, por 
três annos de esforços lícitos, generosos, e philantropicos, 
empregados em vaÕ para obter o que ja mais podíamos 
alienar. Se o fel e o veneno fossem os agentes desta nos
sa solemne, veraz, e sincera manifestação, teríamos come
çado a destruir os direitos de Fernando, pela illegitimi
dade de sua origem, declarada em Bayouna por sua 
mãy; e publicada nos periódicos Francezes e Hespanhoes, 
faríamos valer os defeitos pessoaes de Fernando, sua in-
eptidaõ para reynar; sua débil e degraduada conducta 
nas cortes de Bayonna; sua nulla e insignificante educa
ção ; e os nenhuns signaes que deo para fundar as gigan
tescas esperanças dos Governos de Hespanha, que naõ ti
veram outra origem senaõ a illusaõ da America, nem outro 
apoio senaÕ o interesse político da Inglaterra, mui dis
tante do interesse dos Bourbons. A opinião publica de 
Hespanha, e a experiência da revolução do Reyno, nos 
subministráram bastantes provas da conducta da mãy, e 
das qualidades do filho, sem recorrer ao manifestos do 
Ministro Azanza,* e ás memórias secretas de Maria Lui-
za ; porém a decência he a norma de nossa conducta: 
estamos promptos a sacrificar a ella as nossas melhores ra
zoens : assaz saõ as allegadas para demonstrar a justiça, 
necessidade, e utilidade de nossa resolução, a cujo apoyo 

* Publicado depois da jornada de Bayonna, e circulado nesta capi. 
tal, apezar da oppressaS anterior. 



Política. 141 

somente faltam os exemplos, com que vamos a sellar o 
juízo da nossa independência. 

He neres*ario que os partidários da escravidão do No
vo Mundo proscrevam ou falsifiquem a historia, esse 
Bwoumento inalterável dos direitos e usurpaçoens do 
gênero humano, para sustentar que a America naõ pôde 
estar sugeita á alternativa de todas as naçoens. Ainda 
quando tivessem sido incontestáveis os direitos dos Bour-
bons, e indeslrucüvel o juramento que temos desvaneci
do, bastaria somente a injustiça, a força, e o engano com 
que se nos arrancou, para que fosse nullo, c invalido, 
desde que começou a conlicccr-sc, que era opposto 4 
nossa tranqüilidade. Tal he a natureza do juramento, 
prestado aos conquistadores, ou aos herdeiros destes, era 
quanto tem opprimido os povos com a força, que lhes pro
porcionou a conquista. I)c outro modo naõ teria jama s 
a Hespanha recobrado a sua liberdade, pois estava perten
cendo aos Cartbagincnscs, Roma nos, God os, Árabes, e quasi 
aos Francezcs, ao mesmo tempo que desconhecia os direitos 
da America, para naõ depender de ninguém, desde que 
naó pode fazêllo, como a Hespanha e demais naçoeos. 
Seria supérfluo lembrar a nossos inimigos o que elles 
mesmos sabem ; e em que elles mesmos tem fundado o 
direito sagrado de sua liberdade, e independência, digna, 
por certo, de naõ ser manchada com a escravidão da maior 
parte da naçaõ situada do outro lado do oceano ; porém 
naõ saõ elles por desgraça os únicos a que necessitamos 
convencer, com exemplos palpáveis da justiça, e simi-
Ibança commum, que a nossa independência com a de 
todas as naçoens, que a tem perdido, e a tem tornado a 
recobrar*, cevados os prestígios da servidão na singeleza 
dos Americanos, e su>tentados pelo abuso mais criminoso, 
que pôde fazer a superstição do dogma e a reli^uõ, die
ta .« para a liberdade, felicidade, c salvação dos povos; he 
preciso tranqüilizara piedade baliucinada ; illustrar a ig-
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norancia surprendida; e estimular a apathia abafada com 
a tranqüilidade dos calabouços, para que todos saiba 
que os Governos naõ tem, nao tiveram, nem poderão ter 
outra duração, mais do que a utilidade, e felicidade do 
gênero humano: que os reys naó saõ de uma natureza 
privilegiada, nem de uma ordem superior aos demais ho
mens ; que a sua authoridade emana da vontade dos povos, 
dirigida, e sustentada pela Providencia de Deus, que 
deixa as nossas acçoens ao livre alvedrio: que a sua om-
nipotencia nao intervém a favor de tal ou tal forma de 
Governo: e que nem a Religião, nem seus ministros 
anathematizam, nem podem anathematizar os esforços 
que faz uma naçaõ, para ser independente na ordem polí
tica, e depender só de Deus, e de seu Vigário, na ordem 
moral e religiosa. 

O povo de Deus governado por elle mesmo, e dirigido 
por milagres, portentos, e benefícios, que talvez nao se 
repettiraÕ jamais, offerece uma prova do direito de insur-
recçao dos povos, que nada deixará que desejar à pie
dade orthodoxa dos amantes da ordem publica. Sugeitos 
os Hebreos a Faraóh, e ligados á sua obediência pela força; 
se reúnem a Moisés'; e debaixo da sua direcçaõ triumphatn 
de seus inimigos; e recobram a sua independência, sem 
que o mesmo Deus, nem o seu chefe o Profeta e Legisla-
dor Moisés lhes increpasse a sua conducta nem os sugei-
tasse a nenhuma maldição nem anathema: subjugados 
depois pela força de Nabucodonosor primeiro, debaixo 
das ordens de Holofernes, enviou o mesmo Deus a Judith, 
para que resgatasse a independência de seu povo, com a 
morte do general Babilonico. Debaixo de Antiocho Epi-
phanes, levantaram Mathatias, e seus filhos, o estandarte 
da independência; e Deus abençoou, e ajudou, os seus 
esforços, até conseguir a inteira liberdade de seu povo, 
contra a oppressaõ daquelle rey ímpio, e seus successores.* 

-mm---Pmmmmmmt^--mmU-r-tm----m-~-m--*------' ' " ' . * — - - . — — ................. „ . . . ^ , . . . . . _ , , . ..... ..—.. 

* Machab. lib. l.cap. 2. 
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Naõ só contra os reys estranhos, que os opprimlam, usaram 
os Israelita* do direito de insurrecçaõ, quebrantando a 
obediência a que os ligava a força; contra os que o mes. 
mo Deus Ibe tinha dado, dentro de sua pátria, e família, 
os vemos reclamar este direito imprescriptivel, sempre 
que o exigia a sua liberdade, sua utUidade, e o sagrado 
do* pactos, com que o mesmo Deus os sugeitou, aos que 
eUegeo para governados. David obteve o reconhecimento 
co. Hcbreos a favor de sua dynastia, e seu filho Solomaõ 
o ratificou a favor de sua posteridade: porém apenas mor
reu este rey, que havia opprímido seus vassallos com peitas 
r coolnbuiçoens, para sustentar o fausto de sua corte, 
c o luxo, c sumptuosidade de seus prazeres, ficou só re
conhecido seu filho Roboaõ, pelas tribus de Judá e Ben-
jamin: as outras dez, usando de seus direitos, recobraram 
i sua independência política, c fora delia depositam a sua 
Soberania em Jcroboam, filho de Nabatb. A dureza 
momentânea, e passageira do rey nado de Salomão, bastou 
aos Hcbreos para annullar a obediência prestada i sua 
dynastia, c collocar a outra no throno, sem esperar até 
que Deus lhes dicesse, que ja a sua sorte naõ dependia 
doi reys de Judá, nem dos ministros, sacerdotes, e chefes 
de Solomaõ. ^ K será de peior condição o povo christaõ 
de Venezuela, para que, declarado livre pelo Governo de 
Hrspauha, depois de trezentos nnnos de captiveiro, tribu
tos, rriaçocns, c injustiças, naõ possa fazer o que o mes
mo Deus de Urael, que adora, perruittio em outro tempo a 
seu povo, sem indignar-se nem arguillo em seu furor ? 
O seu dedo divino hc norte de nossa conducta, e a seus 
rtrmo juízos ficará submcttida a nossa resolução. 

Sr a independência do povo Hcbreo naó foi um peccado 
contra a ley escripta, naõ poderia séllo a do povo christaõ 
contra a ley da graça. Jamais tem a Seé Apostólica ex-
commungado naçaõ alguma, que se tenha levantado contra 
- tjfrannia dos reys, ou dos governos que violavam o pacto 
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social. Os Suissos, os Hollandezes, os Francezes, e os 
Americanos do Norte, proclamaram a sua independência, 
transtornaram a sua constituição, e variaram a forma de 
seu Governo, sem ter incurrido em outras censuras senaó 
as que a Igreja pôde ter fulminado, pelos attentados con
tra o dogma, disciplina, ou piedade, e sem que estas 
transcendecem à política, nem á ordem civil dos povos. 
Ligados estavam os Suissos com juramento á Alemanha, 
como estavam os Hollandezes a Hespanha, os Francezes 
a Luiz XVI., e os Americanos a George III. Nem 
elles, nem os demais principaes que favoreceram a 
sua independência; foram excommungados pelo papa. 
O avô de Fernando VII., um dos reys mais piedosos, e ca-
tholicos, que tem occupado o throno em Hespanha, prote-
geo, com seu sobrinho Luiz XVI., a independência da 
America do Norte; sem temer as censuras ecclesiasticas, 
nem a cólera do Céo; e agora que a ordem dos successos 
a apresenta com mais justiça á America do Sul, querem os 
que se chamam procuradores de seu neto abusar da religião 
que tanto respeitou Carlos III., para continuar na mais 
atroz, e inaudita das usurpaçoens j Deus justo, 

Deus omnipotente, Deus piedoso! j Até quando hade o 
fanatismo disp atar o império á sagrada religião, que en-
viastes á sincera America, para tua gloria, e sua felici
dade? 

Os Successos, que se tem accumulado na Europa, 
para terminar a servidão da America, tem entrado sem 
duvida nos altos desígnios da Providencia. Da outra 
parte de um oceano de duas mil léguas, naó temos feito 
outra cousa, em três annos que tem decorrido, desde que 
devíamos ser livres, e independentes, até que resol
vemos effectivãmente o sêllo; senaÕ passar pelos amargos 
transes das oppressoens, conjuraçoens, insultos, hostili
dades, e degradaçoens, da parte daquelles mesmos que con
vidávamos a parcipar dos bens de nossa regeneração, e 
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-•tara cuja felicidade, queríamos abrir as portas do Novo 
Mundo, cscrazivado á communicaçaõ do antigo, devasta
do, c mrcitdiado pela guerrai fome, e desolação. Três 
disttnrtas oJicbarchias nos tem declarado a guerra, tem 
desprezado nossos clamores, tem amotinado nossos 
írmaús, tem saneado a desconfiança e o rancor entre nossa 
grande família, tem tramado três horríveis conjuraçoens, 
contra nossa liberdade, tem interrompido nosso commer
cio, tem desalentado a nossa agricultura, tem enegrecido 
a nossa conducta, e tem coiicitado contra nós as forças da 
Kuropa, implorando em vaõ o seu auxilio para opprimir-
nos. Cma mesma bandeira, uma mesma lingua, uma 
mesma religião, umas mesmas leys, tem confundido até 
agora o partido da liberdade com o da tyratinia. Fernan
do Vil. libertador, tem pelejado contra Fernando VII. 
oppressor; e se naõ tivéssemos resolvido abandonar um 
nome synonimo do crime e da virtude, seria em fim es
cravizada a America, com o mesmo que serve para a inde
pendência da Hespanha. 

De tal natureza tem sido os imperiosos desenganos, 
que tem impeilido a Venezuela, a separar para sempre a 
sua sorte de um nome taõ ominoso e fatal. Collocado 
por elle na irrevogável di-junetiva, de ser escrava ou ini
miga de seus irmaõs, tem querido comprar a liberdade 4 
curta da amizade, sem impedir os meios de reconciliação 
que deseja. Razoens mui poderosas, interesses mui sa
grados, meditaçoens mui sérias, tetflexoens mui profundas, 
dtscussoens mui largas, debates mui sustidos, combina-
çocos mui analisadas, successos mui imperiosos, riscos 
mui urgentes, e uma opinião publica bem pronunciada, 
c sustentada, tem sitio os dados que precederam a decla-
*»ÇasJ solentne, que em cinco dv> Julho fez o Congresso 
Geral de Venezuela da independência absoluta desta 
parte da America Meridional: independência desejada, e 
•c-clamada pelo povo da capital, sanecionada pelos repre-
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sentantes das províncias, jurada e applaudida pelo chefe 
da Igreja Venezuelana, e sustentada com as vidas, as for
tunas, e a honra de todos os cidadãos. 

j Homens livres, companheiros de nossa sorte! Vós, 
que tendes sabido purgar a vossa alma do temor ou da 
esperança: " dirigi, desde a elevação em que vos colocam 
vossas virtudes uma vista imparcial, e desinteressada, sobre 
o quadro que vos acaba de traçar Venezuela. Ella vos 
constitue árbitros de suas differenças com a Hespanha, e 
juizes de seus novos destinos. Se os nossos males vos tem 
tocado, se vos interessa a nossa felicidade, reuni aos nos
sos os vossos esforços, paraque o prestigio da ambição na& 
triumphe, da liberalidade e da justiça. A vós toca o de
sengano, que uma funesta rivalidade impossibilita á Ame
rica, relativamente á Hespanha. Contêde a vertigem que 
se tem apossado de seus governos: domonstrai-Ihe os bens 
recíprocos de nossa regeneração: descubri-lhe a engana
dora perspectiva, que lhe nao deixa ver na America o 
monopólio, que tem metalizado seus coraçoens: dizei-lhe 
o que os ameaça na Europa, e ao que podem aspirar no 
novo Mundo, pacifico, sincero, e cuberto ja de todas as 
bençaõs da liberdade: e jurai-lhe por fim em nosso nome; 
que Venezuela espera com os braços abertos a seus irmaÓs, 
para repartir com elles a sua felicidade : sem outro sacri
fício mais do que o das pre-occupaçoens, orgulho, e ambi
ção, que tem feito infelizes por três séculos ambas as Hes-

panhas." 
Palácio Federal de Caracas, 30 de Julho, de 1811. 

JOAÕ ANTÔNIO RODRIGUES DOMINGÜZZ, 
Presidente. 

FRANCISCO ISNAROV, Secretario. 
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COMMERCIO E ARTES. 

Vinhos despachados para >xportaçaS, na alfândega da 
cidade do Porto, no anno de 1811. 

XARÁ Inglaterra - pipas 18.379 J 
America 64 { 
Gibraltar 89 
Galiza » - 3í 

Total 18.556{ 

Em 1800, se exportaram do Porto 53.458 plpoa de 
viobo, das quaes 42.968 pipas foram para Inglaterra. 
Km 1810, a exportação foi de 41.358 pipas das quaes 
40.765 lõram por conta de Inglezcs. 

Nos copiamos o acima de papeis Inglercs, mas naõ r*.-
tamos satisfeitos, com esta conta ; porque sabemos, que se 
exportam vinhos do Porto para a Rússia, e outros porto* 
do norte; os quaes naõ vem incluídos neste calculo. 
Ficaremos muito obrigados a qualquer dos nossos con-
respaodentes, que nos rcracttcr uma conta exacta destas 
nportaçoens dos vinhos ; porque he matéria mui impor
tante ao Commercio de Portugal, averiguar com justeza 
um ponto; que pôde ter influencia grande nos tractados 
de Commercio. 

Embaraço, do Commercio de Portugal, devidos á má 
política dos que governam. 

Se as aceusaçoeus genéricas, que muitas vezes temos 
frito ao Governo Portuguez, relativamente ao objecto do 
Commercio, naõ fossem negadas por indivíduos, que tem 
todo o interesse em perpetuar os abusos, porque delir* 
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vivem, nao nos veríamos nós na necessidade de publicar 
tantos facfos particulares, que de persi naõ valem a pena 
de encher as paginas da historia; mas que se fazem im
portantes em quanto servem de provar o máo systema do 
Governo. 

Chegou, ha algum tempo, a Lisboa um bergantim 
(chamado, se bem nos lembra, Flor de Lisboa) vindo da 
Bahia, sem trazer capelão. Pedro Duarte, ministro en
carregado da vizita do ouro, tomou sohre si o interrogar 
por esla falta o capitão, o qual respondeo que nao touxéra 
capelão porque o naõ linha levado; ordenou o Ministro, que 
justificasse esfa allegaçaÕ dentro em tres dias: naõ foi 
possivel fazer a justificação dentro deste termo, porque se 
mettêram de permeio dias sanetos, em que o capitão nao 
podia obter da Juncta Commercio a certidão com que 
pretendia provar o seu diefo; foi por tanto o capitão 
prezo; e requereo ao tal Pedro Duarte, que se lhe de
clarasse a culpa por que fora prezo, sahio por despacho; 
" naó ha que defferir:" mettem empenhos ao Principal 
Souza; e elle remette o negocio a D. Miguel de Forja*»; 
o qual mandou o requirimento ao mesmo Pedro, que man. 
dára fazer a prizaõ, para que informasse em 

fim nenhum resultado até a epocha em que o ultimo paquete 
partioparalnglaferra. O dono do bergantim impossibüitado 
de o descarregar; empatado outro navio seu, que devia ir 
para o Rio ; os carregadores sem poderem dispor do que 
lhes pertence, e está a bordo do brigue, &c. &c. Esque-
cíanos dizer, que o nome do capitão prezo he, Matheus 
Francisco de Assiz; e o dono chama-se José Lopez de 
Gouveia. He sempre bom especificar isto, para que 
de lá nos naõ retorquem de falso. Eis o facto vamos, ao 
mais. 

Naõ cnüaremos aqui na contemplação da miserável 
situação do indivíduo prezo, cuja causa, sendo enviada de 
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Pedro Duarte para o Principal Souza, do Principal Souza 
para I). Miguel Forja/., de D. Miguel Forjaz para Pedro 
Duarte he literalmente o mesmo que correr o pobre prezo 
dr Herodes para Pilatos, dahi para Cai faz, depois outra vez 
para Pilatos -SM*- Deixamos esta parte do negocio por
que pertence á ma administração da justiça, e falta de li
berdade nos indivíduos; aqui tractaremos das más con-
trqacncias disto no Commercio. 

Antes, porém, de entrar no exame dessas conseqüências 
he necessário dar uma pequena satisfacçaõ a respeito da 
accusaç-ió que naturalmente sa fará a este respeito, sobre 
a irreligiaõ de quem defende a doutrina de que um navio 
possa navegar sem capelão. Naõ cremos por forma ne
nhuma na religião dos homens que tal objecçaõ fizerem : 
taõ livpocritus, MO velhacos (odos os homens, que andam a 
m-Mii-r a sua religião pelos olhos dos outros; porque a 
religião he uma cousa que diz respeito ás obrigaçoens do 
indivíduo para com o .seu Deus, <• os que se inlromcUem 
uisso saõ iiypocritas ; e se falíamos dos políticos, que an
dam a gritar com a religião, dizemos ainda peior: saõ 
ímpios, que fazem da religião cnpa de sua ambição; c 
iurm uso da cousa mais sagrada sobre a terra, até para 
os tin» mais propbanoe. A tal gente nem nos importa 
responder, nem nos parece, que elles tenham direito a 
operar resposta nossa. Vamos á matéria. 

Naó ha duvida, que um navio, cujo porte e grandeza 
possa supprir ás despe/as de capelão e cirurgião, deve 
ter eUrs oflieiars a bordo; para que naõ falte aos nave
gantes, e passageiros, os confortos espirttuaes, e corporaes, 
que destes dous olhciaes de navio podem receber os mes
mos navegantes. Mas quundo a grandeza do vaso he taõ 
mcanuderavel, ou a quantidade dos lucros taõ diminuta, 
que naõ pode a negociação ministrar meios bastantes para 
rslas despezas, he absolutamente necessário, que os nave
gante» se dispensem destes confortos capiriluaes c corpo-
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raes, que a sua situação de pobreza relativa lhes naõ per-
mitte gozar. 

As leys em Portugal, que ordenam que os naviostrágam 
capelaõe cirurgião, saõ justas e políticas; porque naõ se 
deve privar a equipagem do navio de taõ importantes be
nefícios, segundo o seu modo de pensar, só a fim de accu-
mular mais lucros no cofre do dono do navio : mas essas 
mesmas leys tem providenciado a este respeito cousas, que 
mostram naó ser essencial o capelão a bordo do navio j 
tal he o costume a respeito das viagens do Norte; e, no 
caso particular, de que tractamos, tinha havido permis
são de sahir de Lisboa sem capelão. Logo neste caso 
naõ devia o capitão ser prezo por Pedro Duarte: e se 
nao tinha havido tal dispensa, que diga o Senhor Pedro, 
em que ley fundou o seu decreto de esperar três dias pela 
prova i por que naõ determinou um prazo maior ou menor 
-VI horas ou 8 dias l Isto mostra á primeira vista o ar» 
bitrario do procedimento. 

Supponhamos, que a carga desttí navio, ou parte delia, 
estava segura contra vento, mar, fogo, piratas, inimigos, 
ladroens, ou outros males injusta, e illegalmente aconteci
dos ; e que, em conseqüência da detenção arbitraria do 
capitão, succedia perder-se ou damnificar-se; segura
mente o acto de Pedro Duarte havia ser classificado como 
o dos piratas, ladroens, &c. isto he ; a perca em tal caso 
devia reputar-se procedente de um acto illegal; e portanto 
nessa hypothese se devia decidir a causa de tal seguro. 
Ora £ como quer o Governo Portuguez ter bom nome nos 
paizes estrangeiros; quando factos desta natureza, se 
provarem, e decidirem nos tribunaes de justiça? 

O primeiro dammo, que soffre o commercio em conse
qüência de um acto arbitrário de Pedro Duarte, be que o 
segurador em Inglaterra hade necessariamente carregar os 
seus tantos por cento mais ao nayio Portuguez; porque 
a fallar a verdade estes actos arbitrários sugeitaÕ o vaso e 
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sua carga, a maior numero de riscos; os qutu> por con
seqüência exigem maior prêmio. 

Daqui se segue o outro damno 4 navegação Portugueza. 
qoe ja tivemos oceasiaõ de lembrar em outros números, e 
he qae todos os carregadores prefiriraõ, em iguaes cir
cumstancias, um vaso estrangeiro, e assim se diminuirá a 
navegação nacional. 

Depois disto o mesmo credito mercantil da naçaõ perde; 
porque o negociante estrangeiro vendo taes exemplos; 
pôde mui justamente dizer ao negociante Portuguez " Naõ 
me fio em tuas promessas; naõ porque te naõ supponha, 
como indivíduo, mui honrado-* mas porque vives de
baixo de umGovcriio, que naõ respeita os dirchos da pro
priedade : e que portanto pode se qutzer por-lc em estado 
de naõ poderes cumprir com o que prometes." 

Ponhamos este caso. Um negociante tem accitatlo le
tras a pagar, 30 dias depois da chegada do navio: faz 
este arranjameiito calculando, que no espaço de 30 dias 
pôde desembarcar a sua fazenda, vender, e apurar nqueilu 
parte que lhe for necessária para pagar as letras. O mi
nistro da visita do Duro, ou do tabaco, ou da saúde, de-
mora-o na prizaõ o tempo que lhe parece ; retarda tudo 
isto o desembarque da carga, e o carregador, que tinha 
aceitado tu letras, afiançado naquelle recurso, ou hade 
arruinar o seu credito, deixando de pagar as letras no tem
po de seu vencimento, ou bade fazer sacrifícios de outra 
sorte rumotos pura obter fundos com que pague as letras, e 
salve o seu credito. 

Cora estes impedimentos ao Commercio da parte do 
Governo, que naçaõ pôde negociar com alguma vantagem? 
K que superioridade naõ ficam tendo os negociantes in
gleses sobre os Portuguezes, no credito, e nos recursos iner-
caatis? 

He por isto que o celebre Montesquieu, querendo dar 
«ata ide* do Governo despotico, naõ diz mais nada senaõ 

Vou VIII. No. 45. u 
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isto "• Que os selvagens da Louiziana, quando querem co
lher um fruto da arvore, decepam-na, e derribam-na." 
Suppor que estas medidas arbitrarias podem servir de 
algum interesse ao Governo, he um erro taõ considerá
vel, quanto ellas saõ tendentes a arruinar inteiramente o 
commercio, atacando a liberdade desse mesmo commer
cio, que he essencialissima á sua prosperidade. 

Quando a pobreza de território de uma naçaõ, a sua 
posição geographica no Mundo, o gênio e disposição de 
seus habitantes, fazem com que o commercio nao possa 
prosperar, nem ir alem de uma certa meta, naõ ha mais do 
que conformarem-se os homens com os decretos da Pro
videncia, que em sua incomprehensivel sabedoria distri-
bue os bens do Mundo, naqueila proporção que lhe apraz; 
mas seguramente nao se devem os homens conformar, com 
a mesma submissa resignação, ás desvantagens que vizivel-
mente procedem de uma mà administração do Governo; 
he este um mal moral proveniente da maldade ou da igno
rância do homem; e todos temos o direilo de procurar re-
mediallo. 

A obrigação de trazer capelão he, pelo que temos 
dicto, mui pezada, ainda sem estes procedimentos arbi
trários; quando essa obrigação se impõem indistincta-
mente, sem attençaÕ ao porte do navio, lucros da viagem, 
]u°*ar da navegação, &c. E o mesmo dizemos a respeito 
do cirurgião, remédios de botica, que pelos regulamentos 
arbitrários a este respeito, sugeitam também os navios 
Portuguezes a novos inconvenientes. 

Ha um medico que deve visitar os remédios a bordo dos 
navios, isto he ja um inconveniente; dahi exige-se por 
isto a propina de 6.400 reis; depois, se o medico naÕ he 
honrado, além da propina, recebe mais algumas luvas, que 
o capitão, ou dono do navio paga de boa vontade, para se 
livrar do encommodo da tal supérflua visita; de maneira 
que todos estes apertos ao commercio, obstam á sua prós-
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, segmentam as dependências, conferem jurisdic-
çeens, que saõ socceptiveis de abusos, sem que se previ
ram; e mostram a todas as luzes a necessidade da re-
forma no systema, e naõ nas soas partes separadas; por-
qee cada novo estabelicimento, ou hade ser um anel na 
ead-ea do despotismo; ou hade ser um componente hete
rogêneo, que naõ pôde nunca harmonizar-se com o resto ; 
e que produz em conseqüência mais confusão do que be
neficio. 

Ja pois, qoe o comportamento arbitrário de Pedro 
Duarte (o qual, pelo que nós delle sabemos, poderá ser 
homem muito honrado, e bom magistrado; pois naõ o 
conhecemos, nem por bem, nem por o.ai, nem nrnca 
vimos o seu nome d'antes senaõ no Ahnaiiack) nos dco 
oocsnaõ a fallar da influencia que tem nobre o commercio 
os procedimentos arbitrários do Governo: aproveitaremos 
esta occasíaõ para lembrar outra arbitrariedade. 

Qttetxáram-se vários Negociantes de Li-boa ao Secre
tario, ou á Regência, de que Pedro Duarte como Minis
tro encarregado da visita do Ouro, se demorava e naõ 
(a, logo qoe os navios chegavam, cumprir com este seu 
dever, causando este retardamento grandes prejuízos ao 
commercio: outro sim, que Pedro Duarte tinha de sua 
própria aotboridade inventado um novo tributo ao Com
mercio, fazendo com que os navios vizitados pagassem ao 
patraó, e remei r os do esealler, em que elle Pedro Duarte 
Ia fazer a visita. Mandou o Secretario do Governo que 
respondesse Pedro Duarte a isto ; e sabe-se elle com esta 
resposta. 

" Que o seu bem entendido zello, por ecconomia, &c. 
o batia determinado a fazer evitar á coroa a despeza da 
equtpagem do esealler; cujas soldadas se podiam poupar, 
porque naõ éra muito gravoso aos navios pagarem 4 gente 
do esealler que vai fazer a visita." 

Naõ disputamos aqui, nem a bondade ou maldade do 
0 9 
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poupar á Coroa esta despesa do esealler ; e fazella pagar 
pelos navios vizitados ; nem as boas ou más intençoens 
do Ministro Pedro Duarte, em fazer este arranjamento; 
impondo novo tributo ; mas consideramos o facto simples
mente. Um mero inspector dos navios, para examinar 
que nelles naõ venha ouro de contrabando; arrogando a 
si o direito de impor um novo tributo; de seu motu pró
prio, e por que elle lá suppoz nos seus cantares que éra 
útil ao Estado. Arrogando a si direito de impÔr contri-
buiçoens, e fazer dellas applicaçaõ; direito este taõ im
portante, que os povos de Portugal o disputaram sempre 
a seus reys, e que supposto seja exercitado hoje em dia 
pelo monarcha, sem consultar as Cortes, saÕ sabemos a 
ley fundamental porque tal direito passasse das Cortes 
para o Rey; e uni direito de tal importância he exercitado 
por Pedro Duarte, sem mais cerimonia do que o julgar, 
que he útil á Coroa. 

Perguntamos, aquém refiectir nisto com seriedade, se 
um Governo assim constituído, e assim levado adiante; 
tem forma, ou tem regularidade ? Perguntamos se taes 
abusos chegassem aos ouvidos do Soberano dos Domínios 
Portuguezes, que reside agora no Rio de Janeiro, se elle 
nao veria nestes factos a mais flagrante usurpaçaõ de suas 
mais importantes prerogativas ? 

E agora ; que remédio tem isto ? NaÕ o reprehender a 
pessoa que mal obrou ; naõ o tirallo de seu lugar; pois o 
que vier a poz elle fará o mesmo; porque o homen segue 
nnturalmente o exemplo da arbitrariedade, que constante
mente lhe põem diante dos olhos todos os seus superiores, 
principiando pelos Secretários de Estado. A reforma 
deve ser radical ; e, senaÕ nos enganamos, naõ he a falta 
de disposição no Príncipe, que prezide ao Governo quem 
obsta a esta grande obra; he o orgulho, a ambição, ea 
incapacidade dos que o cercam, que ou lhe oceultam estes 
factos, ou os representan como culpas veniaes, e de ne-
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mhuwrn conseqüências. Nós olhamos para esta confusão 
de jurisdicçeew, taõ geralmente observada nos domínios 
Pertngoezes, como males taõ sérios, que em toda a porte 
do Boodo, e em todas as idades, foram os precussores da 
raio» total do Estado; e assim julgamos fazer ao Soberano 
de Portugal um essencial serviço; como moitas vezes 
temos dicto; sprezentande-lhe em nosso jornal, que in-
dirrcta, ou directamente pôde chegar a sua noticia, a 
cadéa de acontecimentos, qoe vamos provando por factos 
particulares, sua tendência, e suas conseqüências; o i 
tavas unicamente, se o Soberano olhar por ellas cm 

Portaria. 

Psra o Juiz, Vereadores, e mais Officiaes da Câmara da 
Cidade de Leiria. 

O Príncipe Regente N. S. desejando animar quanto 
possivel for a agricultura para beneficio dos seus fieis vas-
stlka: be Servido Ordenar, que a câmara dessa cidade 
de Leiria possa mandar receber do Commissario Geral do 
Exercito, o desembargador Domingos José Cardoso, seis 
aoios de lavas, que fará semear com a brevidade possivel, 
dsado coou por esta Secretaria de Estado dos Negócios do 
Reyno de assim o haver executado. Deos guarde a V.M. 
Palácio do Governo, 14 de Janeiro, de 1812. 

ALEXANDRE JOBE' FERREIRA CASTELLO. 

Na mesma conformidade e data se escreveo ás Câmaras 
seguintes. 

Da cidade de Castello-Branco, psra mandar receber 
quatro moios de favas. 

Do villa de Santarém para receber seis moios dictos 
De Alemquer, dicto dicto dicto. 
Do Alcobaça, dicto 4 dictos. 
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De Torres-Novas, dicto 6 dictos. 
De Ourem, dicto dicto 4 dictos. 
Te Thomar, dicto dicto dictos. 
De Torres-Vedras, dicto dictos. 

Portaria. 
Sendo da maior necessidade occorrer á grande falta, que 

experimenta a Província de Estremadura, sobre tudo nas 
terras invadidas pelo inimigo, aonde se nao pôde a tempo 
semear no anno passado ; e naõ havendo as sementes per. 
cisas, nem mesmo permittindo o tempo outras providen
cias mais promptas, que as que se destinem a approveitar 
neste presente anno a sementeira das melhores terras tem-
poráãs, devendo continuar-se esta Providencia para as ou
tras terras mais serodias, e de sementeira de milho nas ter
ras invadidas, segundo se forem proporcionando os meios, 
e a Estação o permittir : Manda o Príncipe Regente Nosso 
Senhor, que nas villas de Alemquer, e Santarém, e no 
Celleiro da Cardiga se formem três depósitos dos trigos, e 
cevadas da terra, que se poderem achar capazes de se
mente, cujos Depósitos seraõ confiados á guarda, e con
servação dos Administradores dos tabacos das referidas 
villas, aos quaes se fará entrega dos dictos gêneros á pro
porção, que forem remettidos por Francisco Xavier de 
Montes, que se acha encarregado da referida compra. 

TeraÕ estes Depósitos a natureza dos Montes Pios de 
Évora, Miranda, e outras terras do Reyno, unicamente des
tinados a darem por empréstimo trigos, cavadas e milhos 
áquelles Lavradores, que tiverem gados, e boas terras, ca
pazes de darem boa producçaÕ. 

Os corregedores das comarcas de Santarém, e Alemquer 
nos depósitos dos seus respectivos districtos, e o Juiz de 
Fora da Golegaã no deposito da Cardiga, convocando um 
ecclesiastico de conhecida probidade, e intelliggncia, e 
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dois Lavradores escolhidos pela Câmara, juntamente com 
ot Administradores dos tabacos, que o deverá ser do de
posito, faraó as sessões necessárias, prescindindo de toda 
a delonga, que retarde a execução desta importante mc-
tiida para concederem, ou negarem as sementes áqueiles 
Lavradores, que em sua consciência julgarem mais ca
pazes, por terem boas terras, gados próprios em estado de 
aproveitarem o beneficio, que o Mesmo Senhor lhes pro
cura ; ficando todos obrigados, e responsáveis, um por todos, 
e todos por um, pela exacçaõ, e cumprimento das Reaes 
Ordens. 

Todos os Lavradores seraõ obrigados na prozima co
lheita a satisfazerem o paÕ emprestado, dando em cada moio 
a gratificação de três alqueires a beneficio da conservação 
do estabelecimento. Seraõ obrigados a conduzir o paõ ao 
deposito asnde o receberão; naõ podendo ai legar pre
texto, ou escusa para deter, ou demorar a sua entrega; e 
o Administrador fica authorizado para requerer summa-
riamente perante os Magistrados encarregados dos depo
sites a sua eflectiva cobrança ; tomando-se-lhes em conta 
na residência, além da responsabilidade, que tem pela se
gurança, e conservação dos dictos depósitos com os mais 
encarregados da distribuição. 

Quando por má colheita o Lavrador naõ poder pagar a 
temente sem damno, prorogar-se-ha a conservação delia; 
pagando porem infallivelmente o prêmio. 

Feito o imprestimo aos Lavradores, o Corregedor o 
fiuri publicar por Editaes, declarando os nomes dos Lavra
dores, as sementes, que receberam, para assim melhor con
star, e no anno seguinte poder beneficiar aos outros, que 
naõ poderam entrar em relação; dando conta na Secretaria 
de Estado dos Negócios do Reino, logo que as referidas 
sementes estiverem semeadas, de que particularmente fica 
encarregada 

O Administrador do deposito terá um livro, no qual 
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escreverá o determinado nas conferências, a distribuição 
das sementes, e todos os mais apontamentos, que se jul
garem necessários conservar em memória, assignando os 
eonferentes presentes, finda a sessaõ. 

A entrega se fará por termo assignado, perante o Escri
vão da Câmara, com as solemnidades da Lei. 

Tendo porém o Mesmo Senhor consideração ás despezas 
necessárias, e inevitáveis para a conservação, e guarda dos 
gêneros depositados, concede, finda que seja a colheita, 
e recolhido o paõ no Celleiro, que o Administrador receba 
um alqueire por moio, para delles satisfazer as despezas, 
de que está encarregado ; dando-se a cada um dos ou
tros encarregados uma quarta por moio, pelo extraordiná
rio incommodo, e como em gratificação deste serviço; 
ficando um alqueire para o augmento, e conservação do 
Celleiro, como se practica em todos os estabelecimentos 
desta natureza. 

Para acautellar as quebras, que possaÕ haver, se faraó 
as duas mediçoens; a primeira na recepção; a segunda 
no acto do empréstimo, sendo presentes todos os Encarre
gados, ou ao menos dois, que assignaraõ o balanço com o 
augmento, ou diminuição, que tiver naquelle dia, para 
ficar aisim sempre illesa a reputação do Administrador en
carregado da sua conservação. 

Terá o Corregedor, e mais vogaes o maior cuidado de 
conservar algumas sementes de trigos tremezes na co
lheita próxima ; tendo em vista a necessidade, que muitas 
vezes experimenta a Comarca pelas inundaçoens do 

Tejo. 
Nas outras Comarcas onde naõ ha Depósitos, procede

rão os Corregedores pela maneira acima estabelecida, com 
a concurrencia dos dois Lavradores, e Ecclesiastico, at-
tendendo ás pertençoens daquelles, que estiverem nas cir
cumstancias aqui declaradas; regulando-se para a distri
buição, segurança, e cobrança das sementes emprestadas 
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na prozims colheita pelas providencias dadas na presente 
Portaria, e expedindo para a sua entrega os competentes 
Precatórios aos Corregedores das Comarcas de Santarém, 
Alemquer, e Cardiga; aonde se lhes fornecerão as mesmas 
tementes até ás quantias seguintes ; a saber para a Co
marca de Leiria vinte moios de trigo, e cevada; para a de 
Ourem dez moios de trigo, c dez de cevada ; para a de 
Tbomar dez de trigo, a dez de cevada: para a de Alço. 
beca dez moios de trigo e dez de cevada ; para a de Riba-
Tejo, cinco moios de trigo, e cinco de cevada ; para a de 
Torres Vedras dez de trigo, e dez de cevada; para Cas-
tcllo-Branco dez de trigo, e dez de cevada; sendo as ditas 
porções as que provavelmente se poderão ainda lançar á 
terra, supposto o adiantamento da F.staçaõ; devendo ob
servar as providencias dadas na presente Portaria, para a 
sua conter vnc.õ, e arrecadação na próxima colheita, par
ticipando o Presidente do Deposito, que fornecer a Co
marca, aos outros Depósitos, para a sua devida intelli-
gench. 

K para que S. A. R. possa dar iguaes providencias para 
auxiliar a sementeira de milhos na Estação própria, daraÓ 
couta os Corregedores das referidas Comarcas da porçaõ 
deste gênero, que será necessária a cada uma dellas. 

E achando-se o Desembargador Felippe Ferreira de 
Araújo e Castro encarregado de fazer eftectiva a remessa 
dos gêneros, que Francisco Xavier de Montes apromptar: 
he o Mesmo Senhor servido authorisa-lo, para que logo que 
a dieta remessa se completar, passe a visitar os Depósitos, 
e a verificar a execução da presente Portaria. Palácio do 
Governo, aos 35 de Janeiro, de 1812.—Com as Rubricas 
dos Senhores Governadores do Reyno. 

VOL. VIII. No. 45. 
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Exportaçoens dos Estados Unidos em um anno findo no 1» 

de Outubro, de 1811. 

Fazendas, artigos, e mercadorias do "i valor era dollars 

producçaÕ ou manufactura domestica 5 45:294:043 

Dictos de producçaÕ ou manufactura 

estrangeira - - 16:022:790 

Tota l 61:316:833 

Os artigos de producçaÕ ou manufactura domestica se 

podem arranjar nas seguintes classes. 

Productos do mar - - 1:413:000 

Matos - 5:286:000 

Agricultura - - 33:556:000 

Manufactura - 2:376:000 

Incerto - - 66:000 

Tota l 45:294:000 
Foram exportados para os seguintes paizes. 

Para os domínios de Rússia, Prússia, > 

Suécia, e Dinamarca 3 3:055:833 

Gram Bretanha - - 20:308:211 

Hespanha e Portugal 18:266:466 

França e Itália - 1:194:275 

Outros paizes indistinctamente 2:469:255 

45:294:043 

As mercadorias de producçaÕ ou manufactura estrangeira 

foram exportadas para os seguintes paizes. 

Para os domínios de Rússia, e Prússia, ~i 

Suécia, e Dinamarca > 5:340:117 

Gram Bretanha - - 1:573:314 

Hespanha e Portugal 5:772:572 

França e Itália 1:712:537 

Outros paizes indistinctamente 1:624:220 
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LITERATURA E SCIENCIAS. 

Carta de um Americano ao Espafiol, sobre o sen Numero 
XIX. Londres. 1811. 

J\<) mesmo tempo que o Governo de Hespanha tem 
feita esforços, por conservar as colônias Hespanbolas da 
America na sugeiçaõ da Europa, por meio de decretos, e 
setos de poder, e authoridade, e ainda por meio da força 
armsda; os seus opponentes na America seguem a estrada 
opposta dirigindo-se constantemente a mover a opinião 
publica a favor das suas ideas ; como se vê do Manifesto 
de Caracas, que principiamos a publicar no nosso N». pas
tado, e concluímos neste. 

A obra, qoe temos diante de nós, he feita com os mes
mos fins, e, em nosso modo de pensar, mais bem calculada 
para promover o objecto que seu author ou authores 
tem cm vista, do que nenhuma das que até agora se tem 
publicado a este respeito. Consta de uma pequena bro
chura de 110 paginas; e toma por motivo o responder a 
certos raciocínios sobre a America que se acharam no pe
riódico chamado El Espanol, no N**. 19. He escripta 
esta obra em boa linguagem Castelhana, e oecupa com a 
resposta ao Espafiol, sté paginas 51 ;edahi até o fim consiste 
em notas, em que se insertam varias noticias officiaes, 
principalmente a respeito dos procedimentos das Cortes 
•obre as colônias Americanas na America. 

O A., que parece evidentemente ser um Americano 
Hespanhol, raciocina com um sangue frio, que lhe da bas
tante vantagem; porque ou seja natural, ou artificial, a 
calma, e sonego apparente na dispute, naó pôde deixar de 
produzir convicção. Eis um extracto de p. 3, para pro
var isto. 

x 2 
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Acha Vmce. em Venezuela, uma facçaõ, que repenti
namente se tem feito poderosa; um club de Jacobiaos precipitados, 
que tem decretado a independência, contra a vontade dos povos; 
que vam a involver em sua ruina com tal imprudência, e aos quaes 
querem dominar com a violência e com o terror. E perdoe o Con
gresso federativo de Venezuela esta pouquidade, ainda que elle seja 
composto dos representantes, que cada uma das províncias elcgeo 
á sua satisfacçaõ, em plena, e pacifica liberdade, e lhes deo sem du
vida as suas instrucçoeiis conrespondentes. He verdade que por isso 
deve a presumpçaõ estar a seu favor, pois elles devem conhecer me
lhor a extençaõ, a qualidade de seus poderes, a situação das cousas 
e o império das circumstancias. Porem o Espanol em Londres, 
naõ lhes havia de pagar a carta de cidadão Venezuelano, com outra 
de repulsas, se naõ tivesse por si todas as razoens do Mundo." 

"i Quaes saõ ellas, Siír.? * He a independência ein si? Naõ; 
" porque (Vm". diz, que) Venezuela tem tanto direito para decla
rar a sua como Roma, França, ou Inglaterra." j Será ter-se decla
rado independente do Governor de Hespanha? Tampoco: "porque 
a conduuta de seus governos tem authorizado Venezuela, para naõ 
t : r com elles alguma contemplação." 

A p. 11, achamos um rasgo da historia da revoiuçaõ da 
America, que nos pareceo novo; e que patentea mais um 
facto, que augmentara as difficnldades da reconciliação 
da Hespanha com a America. Ooiitôm-se nestas poucas 
palavras. 

" Que miserável, e ilüberal composto he a constituição de Hes

panha, depois de dous annos, e meio de trabalho. * E depois de 

dous reezes, unicamente, quanto melhor e mais bem combinada hea 

de Cundinamarca, aonde se restituio aos Bispos a custodia, que Deus 

lhes deo, e o Apóstolo lhes encarrega do deposito da doutrina, quando 

a cominissaõ de Cortes acaba de appiovar o tribunal antievangelico' 

que se estreou em Castclla queimando dous mil homens, como lemos 

em Mariana. L. 24, cap. 17 !*' 

Vemos poraqui a aboliç;;ó da Inquisição no novo Esta
do de Cundinamarca, e a nova objecçaõ que daqui resulta 
de se reconciliarem com a Hespanha, aonde a commissao 
das Cortes, encarregada de examinar este negocio, reconi-
mendou a sua approvaçaõ. 

NaÕ permittem os nossos limites que façamos mais lon-
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go» estrados desta obra; mas naõ podemos deixar de 
éter, qoe at notas contem illustraçoens, e factos, que saõ 
da maior importância; c para dar ao Leitor uma idea da 
lar-preassõ, que u\ obra deve fazer nas colônias da Ame
n a , c do »eu efleíto em lançar barreiras insuperáveis i 
rcconeihaeaó entre a Hespanha Europea, e Americana; 
copiaremos aqui uma passagem da nota 14 ; que se refere 
ia mesmo assumpto acima. Esta questão se agita; porque, 
entre outros meios kinpregados pelos Euroneos na Ameri
ca para acalmar a revolução; foi o usar das excommu-
nhoens, e da influencia dos Inquisidores *, pelo que assim 
falia este A. ao povo p. 108. 

Responderam tis Inquisidor<« i eclebre carta do Bispo 
dcBlots, que at penas temporaes, que impunham, -lirnáuaru do po
der dot Rejs. O nosso tribunal, dizem elles. lie Real." Kaò res
ponderiam assim ha dous seculot t porém hoje inõ podem deixar 
de ronfettar a verdade. Naõ fritem pois a violação da'Pé, quando 
m toca cm um tribunal de poliria Real, c te averigua se convém è 
liberdade porque pelejamos. Saiba poit o povo, que naõ se tracta 
aèttode Religião - mas somente de um tribunal Real irregular, e ex
orbitante, próprio só para manter o despotismo dos reys, que por is
to te empenharam em tustéllo t a pezar das vivat redamaçoen* «Je 
iras tassallot. Já ditem que as Cortes o tem tupprimido, e na-S po-
dta ter menos rom os luzet que lançaram sobre este objecto o semi-
Mno-patrtotico, e o Duende-politico. A incompatibdtdade da li-
berslsde MespanboU, rom oestabeliciineuto da Inquisição, be o Moo-
Uatr sobre otespadachiot, que pelejam a favor da Inquisição." 

Referimos esta passagem, para mostrar quam pouco tem 
feito os Governos de Hespanha, para albanar as diffeiiça*-, 
entre a metrópole, e as colônias, e quam hábeis tem sido, 
em comparação dos Europeus, os revolucionistas da Ame
rica, qne naõ tem deixado perder nenhuma destas circum
stancias, que podem promover a separação, faxer ver aos 
•*•*, qoe naõ devera esperar reformas úteis da Europa, 
«as sim dos seus mesmos Governos compostos na A mé
trica. O paragrnpho seguinte lie mui notável paru que o 

c dará a conhecer a idea que os Americano» 
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Hespanhoes fazem dos Governos da Hespanha, que se 
tem rapidamente succedido uns aos outros desde as J une-
tas Provinciaes, até a actual Regência. 

" O que parece estranho (p. 11)) he que também Vmce.nos faça 
negaças, como se fosse um Hespanhol preocupado ' Isso he pôr o 
o punhal nas maõs do partido anti-americano nas Cortes, que faraÕ 
de Venezuela, se o souberem manejar, a victima de sua vingança." 
Se o souberem manejar ! Naõ ha medo de que tal saibam. 0 
principal mal de Hespanha está na cabeça. Se a tivessem ja os 
Francezes teriam repassado os pyrinees, as Américas, todas estariam 
cooperando; e naõ haveriam elles mesmos de estar em anar. 
chia. Vmce. dice, que os das Cortes estavam loucos: agora, cova 
a exclusão injusta das castas assegura, ' q u e tem cahido no mais 
estupendo delírio." • E quer Vm<--*. q u e Deus faça o milagre de res. 
tituir o juizo a injustos arrematados, só para que acertem èm vin
gar-se ? . " 

Neste papel se desolvem os princípios da descuberta 
da America, o fundamento dos Reys de Hespanha para 
conquistar aquellas terras estribando-se na doaçaõ que lhes 
fizera o Papa Alexandre VI . ; a forma de Governo, que 
naquelles paizes introduziram os Hespanhoes; a neces
sidade de remediar os erros e preocupaçoens do Governo 
Hespanhol; e os motivos porque nao podem esperar da 
Metrópole estes benefícios que desejam. 

Nós naõ temos a menor duvida de que esta publicação 
causará um efTeito estrondoso na America; e cremos 
também, que só se lhe pôde responder com factos; por
que três annos de promessas nunca cumpridas; faraÕ in
crédulo ao homem mais simples. 

Particularifés et Observations, &c. Particularidades e 
observaçoens, sobre os Ministros de Finança de França, 
que tem sido mais celebres, desde 1660, até 1791 ; 1 vo
lume, S° Londres, 1811. 
A biographia dos homens públicos hc um dos ramos mais 

instruetivos, e importantes da historia, para um político, 
porque por elles nos aproveitamos nao só de nossa 
experiência ; mas também dos erros e acertos de nossos 
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maiores. He ditficil referir a historia de maneira que a 
taça útil, sem entrar nos motivos; e causas das acçoens 
qne se referem, em tanto qoanto be possivel pesquizar as 
iotençoens dos homens; porque comparando a intenção 
com o acto, e resultado, podemos aproveitamos do exem
plo imitando, ou evitando o proceder da pessoa que cs-
tedamos. Tal político intenta uma negociação com uma 
Potência Km intenção nem desejos de qae ella seja bem 
Mccedida, e unicamente, para com isso fazer negaçn a 
outra: tem, portanto, entender as molas oceultas, mal 
podemos saber se os meios empregados para n negociação 
furara ou naõ bem adoptados, c saõ dignos de imitação, 
oo vitandos. He este o grande uso da biographia. 

A de que traclamos hc d'um gênero um pouco inçtdar, e 
ainda que os escriptores Franceses se deixem muitas ve
te» levar da vivacidade de sua imaginação, com tudo a fa
cilidade de sua penetração os faz próprios p.ira desempe
nhar uma obra desta natureza. Assim o A. louva c vitu-
pera o mesmo homem, segundo os diflerenles aspectos em 
que o considera ; c segundo as diflerentes acçoens de que 
irada. Na verdade, uma biographia he necessário que 
represente as acçoens boas c mas tios homens públicos; 
porque aquelle, cujo numero de boas qualidades prepon-
déra sobre as más, deve ser chamado bõm ; e outro, cuja 
preponderância he de mas qualidade, deve ser chamado 
mio: e poucos seraõ os homens em que se naõ ache esta 
mistura de character. O seguinte extracto fará ver como 
o A. se esmera em fazer estas distineçocus úteis; e traçar 
os acontecimentos ás suas verdadeiras fontes, (p. 368.) 

" Naõ taõ somente ot Ministros de Finanças ot que tem experi
mentado Ma aberração do juiso nacional i tem-te ella estendido 
sttt aos rejt, a todos os objectot do Governo, e to- objectot que lhe 
mftutrubot, Laís XIV., tem sido exsltado, e qujsi adorado i quão-
-o «pregava a uma vai magaificeocia, a substancia de teus tuboi-
toti quando faxia correr o sangue humano por guerra* injusus*. 
«taasdo incendiava o Palatiaalo i quando fazia pregar a Deus uu seu 
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reyno, por meio da gente de guerra. E quando sustentando com 
coragem os desastres da guerra da successaõ de Hespanha, mostrou 
a heróica resolução de tornar a apparecer em sua velhice, a testa 
de seus exércitos vencidos, e de morrer como rey; naõ lhe perdoa
ram a culpa de ser infeliz *. e o povo insultou a pompa fúnebre 
deste monarcha, que a pczar de grandes faltas, tinha feito grandes 
cousas, enobrecido o throno, e illustrado o nome Francez. A direc-
çaõ dos negócios públicos tem, assim como a direcçaõ dos negócios 
de finança,sido mal appreciada. Ouçamos Mr. de Torcy, um dos mais 
sábios ministros que teve a repartição dos negócios Estrangeiros. 
Quando a paz de Utrecht estava ao ponto de ser assignada, cm 
quanto El Rey a retardava, para obter a restituição de Tournay, se 
murmurava em França de sua firmeza, e muita gente persuadida de 
suas próprias luzes, tractáva como teima insensata, a constância 
em pedir uma praça, que certamente nunca se obteria pela negocia
ção. Que comparação diziam elles entre Tournay, e a p a z ; naõ 
-vale mais abandonar uma cidade do que deixar de concluir esta paz 
taõ necessária á salvação do reyno .' Depois do abandono de Tour
nay, estes mesmos politicos murmuraram ainda mais; e tractáram 
de fraqueza, o entregar aos- inimigos uma praça taõ necessária á 
segurança da fronteira. Sobre a erecçao das obras mais úteis á 
naçaõ, mais favoráveis ao commercio, de maior honra aos reys, a 
quem saõ devidas, ha a mesma inconsequencia. Aqui he a Mr. de 
Vauban quem devemos ouvir, o maior engenheiro, e talvez o me-
melhor cidadão que haja em França. O canal de juncçaõ do Ocea
no ao Mediterrâneo, naõ se acabou, e fez navegável, senaÕ pouco 
tempo antes da morte de Mr. Colbert; dous ou três annos depois 
Mr. de Vauban foi examinallo, e no relatório, que deo delle obser
vou, que em quanta viveo Mr. de Colbert honve um murmúrio geral 
contra a obra deste canal; que se dizia que naõ podia ser de utili
dade alguma, e que éra um abismo, em que se interrávain sommas 
immensas; que entretanto o único reproche que se podia fazer a 
Mr. de Colbert, éra absolutamente o contrario ; isto he de naõ ter 
feito, por uma obra taõ importante, sacrifícios assas grandes; naõ 
ter dado a este canal tanta profundidade como largura, o que poderia 
ter feito aprovéitaudo-se dos differentes rios e lagos; que entaõ 
se poderiam transportar de um mar a outro, as mercadorias, sem 
ser preciso descarregar." 

Necker foi um homem de Estado demasiado conspi-
cuo na França, para que o Author deixasse de se occu» 
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•par cora o seu character; a sua opinião naõ he, como a 
de «mitos, que Necker teve a infelicidade de estar á frente 
da Administração, quando pereceo o Estado sem que elle 
tivesse a culpa do mal, nem o pudesse remetiiar ; entre
tanto que elle éra o nccusado; c o A. absolve Necker da 
intenção, mas assevera que cllc fora a causa do grande 
desastre da França. 

" Qoe terrível reapontabili-fade, diz o A., fazem pezar sobre 
fcerker, o« seconlecimenU**, que taõ cooteuuencencia de suas di*p« -
tseoentl t*ma iofrsrcaS dot mntractot do P.stado, a mais extensa, e 
sssa raínots que jamaitesit iu • e este desastre naõ éra senaõ o me-
•or dot males t todo o principio de equidade invertido: ot terticos 
r a gloria dot antepassados servindo de titulo psra o desfavor d«.s 
desrradentets a riqueza sendo objecto de perseguição: a sirtude 
punids como um atlrntadoi a naeaô desmoralizada: a irreligiaõ 
Imusads i a atrocidade invetlida com o poder : todo o território 
da Franca transtornado rm um açougue de carne humana • o cida
dão erigindo-te em algos de teu concidadão, de quero diflere em 
oaiaioeM potitkst: o throno, qne parecia o mais inconcutso, drs-
traído: um rey que tinha feito à tua nsçaS ot maiores saenficios, 
psrteendo sobre o cadafalto, por ordem dos deputados desta naçaõ- os 
srgislsdurcs assassinando, ims outros, e uaõ sendo o assassinato pela 
nuior parte, nuit do que um neto da justiça irregular: a naçaO passan
do rapidamente por todas at formas de constituição política, desde a 
drgraduaesõ da antiga monarchia, stc k democracia a mais absoluta, 
a despotismo militar i o ir.ais terrível dot despotismos • tendo 
rada (andança cüectusda pela cfiusaõ de sangue» tem que a segu
rança • a tranqüilidade te tenham podido recobrar, senaõ por uni 
sprosimaçaõ k ordem monarchia, que tinha sido destruída. Üh 
Vccker! «aqui a tua obra! Sem duvida estes horrores estiram 
leagtdeteu pensamento i a opposiçaõ que tu lhe fizestes, quando 
•tales a espiono - st tuat infelicidade* pessoars, que tem sido a 
raanqnencia diato i o teu character, que nunca teve nada de atroz t 
as mesmas faltas, a principal dat quaes fui uma paixaÕ desordenada 
fada gloria, o mais e*cina*.rl,e o mais nobre dos desta rios. tudo te 
absolve da pirücipaçaõ oeste delírio do crime. He possivel, e até 
nao deiia de haver alguma -.rri.iraiUiançs, que o teu pensamento 
rlesaesfar, leu srnümcnto primitivo tenham sido de conferir a uma 
graadii saçaõ uma melhor csistcoriai e que o teu interesse pessoal, 

Vou VIU. No. AJ. r 
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o amor da celebridade, do poder, e das honras naõ tenham occupado 
na tua alma uma classe subsidiaria." 

The Philosopber. 0 Philosopho, ou notas criticas e 
históricas, pelo general Sarrazin; ex-chefe do Estada 
Maior do general Bernadotte, Príncipe Regente deSuecia, 
vos exércitos de Alemanha e Itaha. Londres, 1811. 
Ainda que nao seja custume o analizar, ou fazer revisoens 

das obras periódicas, em um jornal periódico ; com tudo 
a natureza singular da obra que annunciamos, exige que 
delia se faça uma excepçaõ. Tem ja apparecido dous 
números desta obra, e supposto se prometta a sua conti
nuação, nao se determinam os períodos em que deve ap-
pareccr. O general Sarrazin, um dos generaes revolu
cionários da Frarjça desertou do serviço de Buonaparte; 
porque, segundo elle mesmo declara, nao o promoveram a 
um posío a que elle se julgava ter justo titulo por seus 

• merecimentos : chegado a Inglaterra, desgostou-se também 
contra o Governo Inglez ; porque este nao premeiou a 
sua deserção, e serviços que elle assevera ter feito ána-
çao Ingleza. Este desgosto induzio o general Sarrazin a 
principar o seu periódico, em que começou pela narrativa 
de suas circumstancias, e depois a continuar escrevendo a 
biographia dos principaes characteres que tem figurado 
na revolução, e principalmente nos exércitos Francezes. 

Nap pode deixar de ser interessante a biographia destes 
homens, escripta por um seu collega, que está tao intima
mente ligado com os acontecimentos, e taó bem iqfbrmado 
das personagens, que nelles tem figurado. Q general 
Sarrazin preferio a lingua Ingleza para a sua publicação; 
talvez porque sendo a linguagem do paiz em que escreve, 
fazia assim mais geralmente conhecida a sua obra. 

Daremos a conhecer esta obra ao Leitor fazendo alguns 
extractosde sua importante biographia. 

" 0 general Soult está empregado em Hespanha, tem o Com
mando em Chefe das tropas, ique oecupam a Estremadura e Anda
luzia, e he uni dos quatro generaes da guarda Imperial." 
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** Sooll lem somente 40 snoos de idade; mas nat appareociss 
ssoslrs mais de clocoenU - tem cinco pes e dez polegadas d'a)to, 
aiada qoe magro be mui sigorosot a cara he mui ordinária, c r 
-ssiida. olh"« penetrantes, um ar pcntativo, czprimiado um gênio 
alem do cnmuium. Pode ler-se os sus pbisioguomia a aspereza de 
MS alma, t o orgulho que Ibe inspiram os seus talentos militares: 
a saa figura br militar, as maneiras simples, o trsclamenlo frio. e 
taila rsrss srsrs . bc mui ris-ido cru manter a disciplina: a sus 
sditfdade, r comprcbenssò de suas vistas, tctn muitas tezes obtido 
ot lonsores de Kleber e Buonapsrtc.' 

" Filbo de pa>* pobres, pode Soult ser considerado como o 
ssira fuodsdor de sua fortuna militar na pouca idade de IA anãos 
sr slislou como soldsdo raso. A tua boa conducta fez mm que 
rlle fosse distinguindo pelos principiaet officiaes de sua companhia. 
S<UP sucrrssivsmente o nomearam cabo de esquadra e sargento • 
dotado de muita intelligencia, cedo se lamiliarirou com a artr de 
manobrar i c mesmo naquclle período deu mostras a seus subor-
diosdos de firmeza de character, qüe ao depois tanto coutribuio 
para o seu augmento.'* 

Com esta precisão, e miudeza descreve o A. o character 
das pessoas, que dá a conhecer ao Mundo. As ancedutas 
da pierra taó referidas com igual clareza, e escolhidas 
n.ui propriamente para designar os indivíduos. Heis aqui 
o mie elle diz do mesmo Soult sobre o seu attaque em 
Punujjiil a {p. 13.) 

" A intasaõ do Norte de Portugal faz pouca honra a Soult. 
He trrdadr que. depois de ter batido a milícia Portugueza, tomou 
por assalto a ridade do Porto i maj • como defendeo elle a sus 
conquista.' ,' Que medidas tomou elle para impedir que as eo-
lu*m--au de Lord Wcllington eflectuassein a passagem do Douro I 
Ti abo sido crivclmenle informado, de que Soult esteve mui 
proaimo s ser feito prisioneiro no Porto, aonde os Ingleses eo-
Irtram, estando elle à meta, com todo o seu Estado tnsior • foram 
obrigados a mootir precipitadamente os seus caTallos, e com a 
rspads as msü sbrir csmiuho por entre os atiradores Ingleses, que 
js est a rata fazendo fogo nas ruas. Obtite este Cacto do coronel 
DSBIOIT, que esta rs empregado no Estado maior do msrccbai Soult, 
t que esteve depois debaiso dss minhas ordens no campo de 
BoulojtK. Quando o »*. corpo entrou em Portugal aos 10 de 

V 2 
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Fevereiro, de 1S*.;9, constava de £3.000 homens; retirou-se dal? 
aos 18 de MKTO seguinte, depois de ter perdido 8.000 homens; 
com toda a sua bagagem e artilheria : esta perca de gente foi quasi 
inteiramente occasionada pelos paizanos: os quaes justamente 
irritados pela atroz conducta dos Francezes, davam a morte, sem 
misericórdia, a todos 09 que encontravam. Por ura capricho da 
Fortuna, chegou Soult mui oportunamente, ao levantamento do 
bloqueio de Lugo, que estava cercado pelo general Mahi, á frente 
de 20.000 Hespanhoes. A guarniça5 desta cidade composta do 
regimento 69, debaixo do commando do general Fournier, estava 
destituída de mantimentos e de meios de prolongar a sua defensa. 
Os Hespanhoes retiiáram-se á approximaçao de Soult, e esta feliz 
occurrcncia, lançou uma sombra de esquecimento sobre os seus 
máos successos em Portugal." 

O A. neste exemplo, a pezar de criticar bastante a 

conducta de Soult nas duas campanhas dos dousannos pas

sados na Hespanha, diz a p . 20 que. 

" Naõ obstante isso, Soult he o primeiro general dos exércitos 
Francezes, depois de Bonaparte e Moreau *, elle nao possue o gênio 
da guerra em um grão igual a estes dous generaes, mas he-lhes 
superior no conhecimento practico das manobras do campo." 

O A. dá no seu primeiro Numero uma longa lista de 

nomes, de generaes e homens notáveis do nosso tempo, que 

intenta comparar uns com outros; e a que elle chama 

" Analogias Biograpbicas;" e effectivamente passa a 

descrever alguns por exemplo, Abercrombie e Dessaix; 

Alexandre I. e Francisco II . Andreosi e Lauriston. A 

qui os parallellos saÕ feitos á imitação dos que se acham 

em Plutarco nas vidas dos homens illustres; mas o A. 

escolheo diffcrente methodo de Plutarco, assimilhando-se 

a precisão de Cornelio Nepos ; porque dá simplesmente 

a conhecer aquelles factos que designam o homem, para 

assim dizer em esboço ; e seguramente he este um estylo 

mui adaptado á vivacidade do gênio Francez, e ao con

ciso das expressoens de um militar. 

O A. tinaliza o numero com reflexoens políticas e 
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criticas, «obre os acontecimentos do momento: mas esta 
parte de sua obra fica muito fcquem do interesse e curio
sidade que excita a parte biographica. 

MISCELLANEA. 

Política particular de Bonaparte relativamente á Religiaí 
Catholtca. Meios de que eüe se.seixe para a annihtiar, 
e para subjugar os Hespanhoes pela seducçaô, naí 
podendo dominados pela força. Por D. Pedro Ce-
xaUos. 

Dedicação ao Povo Hespanhol. 

Meu» cnam* COMPATRIOTAS! V^OMO catholíco naõ 
tenho podido ser insensível ais intrique* que Bonaparte 
fat à nnsj-t nanc-a Religião; como patrioU vou a pre-
bencher a obrigação sagrada do desenvolver e expor o* 
artifícios, que e le põem em prr.ctica para nos seduzir ; e 
como fiel \.I>M.IO de Feriiao-io Vil. me julgaria culpado 
de lesa roagestade, se fícai-^e simples espectador das 
injurias que se espalham contra a sua Real pessoa. 

Tal he o objecto do Opusculo que o meu amor vos de
dica. Tenho dado uma conti taõ suecinta, quanto as 
circumstancias o exigem ; fraca como he, a imeuçaõ com 
que võlla offcreço fará com que ella de algum modo se 
apprecie. 

A taneta Religião he o primeiro dos bens, ella abraça 
os interesses mais importantes dos homens. Ainda que a 
guerra naõ síja uma circunstancia favorável á sua pro-
psgaçsõ, a que nos sustentamos por sua defesa uaõ he 
menos meritoria, gloriosa, c saneta. Hespanhoes! vos tendes 
•upportsdo os erros do Governo, antes ds guerra, como 
se sopportam os snnos mios; o vosso valor se tem sempre 
feito notar pela constância, characteristica, com que vos 
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tendes sabido soffrer; mas este mesmo valor accrescenta 
hoje- ao seu antigo character o da indignação, e da vin
gança, que acendem em vossos coraçoens a horrível 
violência, e atroz perfídia do Imperador dos Francezes. 
Este homem horroroso vos olha como um rebanho de 
carneiros, que errando pelos campos durante a ausência 
do pastor, vem a ser a preza do primeiro oecupante. Mas 
enganou-se nos cálculos de sua política particular ; e crêo 
evitar unia guerra de gabinete, quando achou uma guerra 
nacional. Bonaparte sabá muito bem que, na quella, he 
fácil o vencer pela prevaricação de um ministro, ou pela 
corrupção de um general; porém jamais entrou em seus 
cálculos, e menos podia elle prever, que cada Alcaide 
seria um general, cida municipalidade um gabinete ; cada 
habitante um soldado, e que a corrupção naó pode nada 
sobre todo um povo. A guerra actual, he na verdade, 
uma guerra de Vândalos; ella naõ entrou ja mais na 
imaginação dos escriptores políticos; elles suppozérarn 
que éra impossível ver nascer guerras desta natureza; 
porque nao pensaram que fosse possivel que nascesse um 
Bonaparte. Meus charos compatriotas vós naó tendes 
meio. He precizo que vós ou combatais, cubertos de 
honras e ricos de bençaõs, pelos objectos mais dignos de 
vossa ternura ; ou que morrais em outras regioens, cu
bertos de infâmia, para sustentar os caprichos de Na
poleaõ. Esta guerra he immensa, eu o sei; naõ se lhe 
vê o fim; más a guerra da suecessao foi também uma 
guerra longa e cruel: ella náõ promettia ter mais curto 
termo; mas uma sabedoria superior, que mofa da sa
bedoria orgulhosa do homem, permittio que ella ter-
minaise, ao momento em que menos se pensava, por uma 
frivola disputa sobre um par de luvas. E que! Este Deus 
de bondade offendido em sua Religião, e em suas crea-
turas, decidiria que uma fosse continuamente ultrajada; 
e que naõ chegasse nunca uma epocha de alivio para as 
outras ? NaÕ, meus charos, e amados compatriotas: a 
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justiça divina conserva todos os seus direitos, contra o 
suthor de tantos malc*. Vós sois o instrumento que Deus 
rscolheo, para manifestar o seu Poder, e aind-i naõ 
chegou o momento, em que a cólera dirina tem de de
vorar este colos*o como uma pal'ia. Chegará o dia em 
qoe elle nos dará o objecto de nossos votos, Fernando, 
a fim de que vivamos cm uma paz, prospera c durável, 
debaixo do doce império das leys, que nos observaremos 
lauto melhor, quanto o nosso rey scik, o mcs;uo que nos 
dará o e iemplo; este rey que está p»r**iiadiJo de que os 
Soberano*, nnõ tem outra nlternativn, ou de uni** o amor e 
s prosperidade dos seus subditos á obediem ia das leys, ou 
de attrahir contra si o odto ddles, dei)* indo-tc dominar 
pelo espncho dos cortezaõs, ou pelo delírio das paixr-ens. 

Grandes c sagrados como saõ o» objectos deste escripto, 
tinto que he superior ás minhas forças, o dcseuvolvêllos 
com a dignidade que merecem-, porém nada me podia 
dispensar de preencher, cm tanto quanto está em meu 
poder, os meus devores para com o meu Dcui, meu rey, 
aduba pátria, c para comigo mesmo. 

Política particular de Bonaparte, Kc. 

Haviam decorrido mui poucos annos desde que Bona
parte entrara na carreira militar, quando o Directorio o 
nomeou general cm chefe do exercito de Iulia, cujas 
hellat províncias, taõ favorecidas da natureza, se tor
naram, cm pouco tempo, sob elle, um theatro de ruina e 
desolação. 

Os males que produz o flagcllo devorante d i jjuerra, 
saõ taõ terríveis, ti»6 numerosos, e taõ <*-erâ *», que n n-
goem »e pôde subtrahir aos futifvi >s e lícitos de Mia ter
rível actividade; porém todos estes nulos naõ »aõ nada 
para saciar o coração sanguinário de Napoleaõ, deste 
inimigo de Deus, e dos homens. F.lie quer que se sotTra 
tem consolação, sem recursos, em li.n sem a operança 
de melhor sorte ; c como cllc sabe que todos estes be-
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neficios se acham na terna e compadecida Religião Ca-
tholica, he por isto mesmo que elle tem tentado todos os 
meios de a extirpar. 

Ja o Directorio tinha concebido o horroroso projecto 
de destruir aquillo que, pelo testemunho de quem he a 
pura verdade, he indestructivel; e Bonaparte ancioso de 
provar, que naõ foi em vaÕ que elle mereceo a confiança 
daquelle Corpo Oligarchico, reduzio a systema os seus 
projectos. Formou elle o impio plano de destruir a obra 
de Jezus Christo, e escolheo o cidadão Serbelloni, para 
ser o Apóstolo da incredulidade. 

Apresentar dabaixo das cores as mais seductoras as 
duvidas, que os incrédulos tem avançado para atacar as 
verdades da Religião Catholica ; enfraquecer as provas 
que depõem a favor do christianismo, taes como a ad
mirável vida e morte de seu divino author, a sabedoria, e 
sanctidade de seus preceitos, a authoridade e sublimidade 
das sanctas Escrituras, o testemunho dos Apóstolos, o 
sangue de tantos martyres, o preenchimento das pro
fecias, a vóz estrondosa dos milagres, a conversão do 
Mundo inteiro, a duração perpetua, e inalterável da 
Igreja ; e tantas outras provas de um taõ grande pezo 
aos olhos mesmo da razaõ; taes foram os attributos da 
missão sacrilega de Serbelloni; e foi para realizar objectos 
taõ vastos, e taõ ímpios, que elle recebeo de Bonaparte as 
seguintes. 

Instrucçoens remettidas aos 18 Brumaire, anno 5o da 
Republica Franceza, ao Director Serbelloni, pelo ge
neral Bonaparte, que as remetteo ao Directorio aos 
21 do mesmo mez. 
Roma despojada de suas duas espadas, por um povo, 

que nao faz conquistas senaõ em proveito da liberdade e 
da razaõ, nutre um ódio mortal contra nós, que se naÕ 
pôde extinguir por meio algum, e que só o temor poderá 
dobrar. 
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O «eu ódio implacável, setivo mas pm h-ntr em suas 
deiUraçneos, obra com uni selo nifatigrivrl, por iodos, os 
meios que estaõ ao seu alcance, e este* meios estaõ liem 
Ir-nee de »cr desprezíveis. Se elles »»õ terríveis mesmo á 
trança victoriosa da Furopa, deve ser claro que e!i>*> o 
seraõ muito mais á Republica Cisalpiita. 

S rU vaó tentar trausacçoens de boa fé com Roma. 
KM mesn-o a pesar desta certeza, julguei perigoso «les-
truir o seu poder, e suspendi a «na ruína que estas > entaõ 
nas minhas maõ«, pelo temor de augnientar o -eu itodcr 
entre nós, destruindo-o no t>eu berço. Tenho feito as 
refíexocns mais profunda*, v. mais prudentes sobre o 
ciado destes restos de Mipt-rstiçoetis humanas. A < «•n-
ducia, que vás me tendes visto observar a re-peiti do Papa, 
he o resultado disto. 

O» mesmos povos da França, e entre outros os que 
habitam a llclgia, a Bretanha, a Normandia. o l'..it..n, o 
1-angucdoc e a Provença, estaõ, quanto ás luze-, a uma 
grsnde distancia do Governo. Só a plnlosophía dirige a 
t-sle, entretanto que os outros saõ o% escravos do*» pre-
juisos, e sobre tudo dos prejuízo* religiosos. 

Porém como s força do Governo reside na vontade do 
povo, elle naõ pôde sempre fazer o que quer, e he pr.-i i-o 
que deve á altura de seus conhecimento- o povo So
berano, a fim de poder fazer uso de ii*«ías a- sua- forças, 
e de todos os seus meios. 

Se tal he a posição ds França, a vos-a he aimh petor, 
a philosophia do Directorio, e as opinioens d*-x poio cm 
matérias de religião, saõ absolotanifiue «•ppo-.ta*. As 
coesas tem chegado a um tal ponto, que só-, «abeis mui 
•bem as exceilentrs razoens que fazem, que elle ILOUHI se 
oppnnha 4 tolerância publica das diversas religioeii*. A» 
-russa* raxoens eram prudentes, e até ao pre>ente a ex-
perteneta tem provado ao Directorio da Republica Fran-
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ceza, que o espirito publico da Cesalpina, está ainda no 

tempo da infância. 

Ta l he a nossa posição relativamente a França. Ella 

apresenta certamente grandes dimculdades. As Potências 

as augmentaÕ sobrecarregando sem cessar as cadêas do 

erro, a fim de se assegurar melhor da fidelidade de seus 

povos. Elias vaõ até o ponto de incensar este velho idolo 

decrépito, cujo throno, comido do caruncho se desfaria e 

cahiria em pedaços com o seu próprio pezo, se os dif-

ferentes Estados o naõ sustentassem. 

Este velho idolo será destruído dos pés até a cabeça: 

assim o querem a liberdade e a philosopliia : mas quan

do , e como, he somente a política que o deve determinar. 

A este respeito vós sabeis que a sorte de Roma depende de 

consideraçoens demasiado grandes, para que vós possaes 

fazer cousa nenhuma por vós somente : mas a Republica 

Cisalpina deve ajudar-nos, e preparar os seus povos ao 

aviltamento da doutrina catholica, para lhe fazer desejar a 

ruina desta Religião, e unillos à sua destruição pelo seu 

interesse pessoal; e para isto, antes de confiscar os bens do 

clero, os vossos escriptores deverão representállos como 

bens vergonhosamente usurpados pelo charlatanismo. 

Durante este tempo vós tereis cie propagar os princípios 

philosophicos, em todo o Estado Ecclesiastico. A França 

põem em vós a maior confiança para este fim, porque fal-

lando a mesma língua, tendo os mesmos hábitos e o 

mesmo genio, os vossos philosophos devem destruir a 

superstição ; por todos os meios da grande influencia, que 

tem sobre o coração, genio, e espirito dos povos. 

Segundo a mim, nada poderia ser mais desgradavel 

do que um acontecimento que obrigasse o Governo 

Franceis, e os seus aluados na Itália, a saliir dos limites 

da prudência, que a sua política lhe tem prescripto. 

Este acontecimento seria a morte de Pio VI I . H e para 

desejar que elle viva ainda dous annos, para consumar 
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s «os obrs, e deixar este Lama da Europa sem soccessor. 
Mas se elle chegasse a morrer antes, creio que a vontade 
da Directorio seria, que se Ibe desse um soccessor. A 
política, e as obrigaçoen* secretas a que ella algumas 
vetes nos ralos, podem prescrever-lhe é»ta medida, 
sobretudo antes da dieta epocha, em que ella seria apoiada 

, por uma grande força da opinião publica ; mas antes que 
cila chegasse ao seu mais alto ponto, o Papa pode mor
rer : e nesse caso, eu o repito, tenho razoens para crer 
que o directorio consentirá em que se Ibe dê um s u o 
cessor. A cleiçaõ deste suecessor será um negocio da 
mais sita importância, pelos mesmos motivos que faraõ, 
i-uc as Potências se interessem nesta eleição o mais que 
for possível. 

Este acontecimento, que pode realizar-se a cada in
stante, tem exigido da previdência do Directorio, que 
elle tomasse anticipidamente as suas medidas. Se isto 
acontecer tem prevenido o general das tropas Francesas 
na Lombardia, para que se transporte, com todas as suas 
força*, 4 Romauia, havendo deixado 3.000 homens no 
castello de Mdaõ, e 3.000 homens em Mantua, võs en-
*» tarei» a legiaõ Polaca, para que esteja ás suas ordens, e 
nesta situação se esperarão ás do Directorio. O ministro 
ds Republica Francesa se entenderá com o Directorio 
Cesslpino para a apresentação de um candidato para a 
dignidade Pontificai, e este ministro dirigirá ao Cooclave 
um formal requirimento para que a eleição se termine em 
oito dias. 

As tropas marcharão sobre Roma, em quanto houver 
necessidade dellas psrs apoiar o requirimento do Di-
rectorio. Este intimará á corte de Nápoles, que lhe 
be expressa mente prohibido ingerir-se nos negócios de 
Rotas, durante a Sé vscante. E se Nápoles enviar 
tropas sobre o território de Roma, teraõ os Franceses 
ordem de repellir a força com a força. 

s s 
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Eu sei que se tem lisongeado o Directorio da Republica 

Franccza, com a esperança, de que no meio destes acon

tecimentos os Romanos se levantarão pela liberdade. Eu 

creio, que he uma cousa facilima de effectuar, e eu assim 

o disse ao Directorio ; porque os Romanos de Roma saó 

mais esclarecidos doque os dos Estados Romanos. 

De resto a extirpaçaõ do Papato nao he somente um 

negocio de Roma, he sim o de todos os paizes envene

nados pelo Catliolicismo. Porfim, he a estes mesmos 

paizes que pertence o julgar do que elles podem fazer sem 

perigo a este respeito. H e possivel que a extincçaõ do 

Papato naõ seja practicavel daqui a dous annos : talvez 

sejam necessários quatro : mas o que seria soberanamente 

impolitico, era, como propõem alguns imbecis, o deixar 

subsistir um papa, despojado de seus Estados temporaes. 

Em tal caso achar-se-hia monarcha que se fizesse senhor 

do idolo, pa ra o fazer adorar, e têllo em escravidão em 

seu paiz. Por este meio obteria as homenagens de todos 

os catholicos, e em vez de destruir o poder Pontificai, se 

augmentaria a força deste monarcha com as ruínas deste 

poder, que elle estabeleceria depois, paia fazer o seu mais 

firme, e seguro. 

O Directorio quer, que o Papa desappareça totalmente, 

quando for tempo, e que com elle se enterre a sua reli

gião. Mas em quanto se deixar subsistir esta emanaça5 

da ignorância humana, elle quer que conserve uma Sobe

rania própria, mas sempre submettida á discrição França; 

a fim de minar a sua força real , e aque elle deve con

servar ainda entre os povos, que estaõ sempre encadeados 

pela superstição. 

A sabia memória apresentada ao Directorio pelo cidadão 

Sieyes, aos 30 Nivose, anno 5 o . , he e será a base da po

lítica, que deve regular a este respeito. Eu entreguei uma 

copia delia ao cidadaÕ Moscati. As forças do papa naó 

saõ temíveis á republica Cisalpina. Entretanto elle podia 
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facilmente por etn campo 24.000 homens. O nosso nu-
natro em Ruma teve ordem de se oppor a que se façam 
levas, e que se exercitem, l.ogo pois, que a republica 
('«•alpina naõ tem qoe temer por esta parte, importa muito 
de estar apreçatado, no meio de um povo supersticioso, 
contra a» suas surdas, e numerosas intrigis. l ie por esta 

•rssaõ que eu me oppus muitas rezes ás instâncias qne vós 
me físentrs de csstigsr alguns indivíduos, os quaes por 
mais culpados que fossem a certos respeitos, saõ entre
tanto otilissimos em destruir a religião, pois tendo sido 
padre*, o seu exemplo fax mais efhcaz a sua influencia 
sobre o povo. 

Para snnihilar a Religião he preciso que sós imiteis a 
França, ma* portanto com prudência; semeai a discórdia 
entre os padres; procurai entre elles o* mais inimigos da 
religião; c vos arbitreis nelles os apóstolo* da philosophia. 
Ponham-se estes novos apóstolos da parte do povo, e as 
suas predicas fa ..ó mais efleito doque mil jornaes. He 
preciso castigar os bispos, que se atreverem a inquietar 
e»tcs missionários da liberdade, c reprimir os fanáticos que 
os naõ quitei cm auxil:..r. 

Tenho-me estendido um pouco sobre este objectot 
porque be ds maior importância para vós. 

Tal he o plano de violência, e de seducçaõ, imaginado 
pelo Directorio, commcntado, e reduzido a systema por 
Napoleaõ, psra destruir em dous ou quatro snnos, o que 
elle chsms a obra da velhacaria e dos prejuízos. (- Até 
quando seraõ inúteis as liçoens da historia! Ella nos diz, 
qoe em vsô se tem conjorsdo os homens contra a obra de 
Deas; qoe todos os seus esforços tem sido inúteis ; que 
todos sqoclles que tem atacado s religião tem perecido que 
eUs subsistirá eternamente, tendo sido fundada sobre bases 
indestfactiveis; e que quando a barca de S. Pedro parecia 
fstsr prestes a submergir-te, pela violência das mais fun-
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osas tempestades, aquelle, cuja palavra commanda os ven

tos, ordenou ás ondas que se acalmassem, e com uma so 

palavra pos freio ao furor das águas. Ella nos ensina que 

o Arianismo deo origem a uma guerra de mais de 60annos, 

durante os quaes naó houve gênero algum de seducçaõ, e 

de violência, que se naõ puzesse em practica, para fazer 

derribar o edeficio da Religião ; e que esta heresia se ex

tinguisse pouco a pouco, similhante a uma nuvem espessa, 

que se dissipa e se evapora, ante os rayos do sol. 

A nova seita de impiedade dos pretensos philosophos, 

que se creou em nossos dias, terá a mesma sorte de todas 

aquellas, que a precederam: ella accrescentará um novo 

testemunho aos de nossa sancta religião : ella será enca

deada ao seu carro do triumpho, e Bonaparte verá desva

necer-se, com o obsurdo systetna da incredulidade, os arti

fícios que tem postoem uso para o propagar. 

J a se tem passado os dous annos de que Bonaparte dizia 

ter necessidade, para derribar de todo em todo o majestoso 

edifício da religião. J a desappareceo este Serbelloni, o 

digno cooperador de uma em preza taó sacrilega: ja os 

apóstatas da Religião, os que se intitulam a si mesmos phi

losophos, que vinham de semear entre os povos, a incre

dulidade, e a ineligiaõ, tem também perecido no esqueci

m e n t o ; e a tocha da fe naõ se extinguio, a pezar do des

pojo, e da pobreza dos templos, aonde ardia d'antes com 

pompa, e majestade. J a o Papa perdeo o gozo de sua 

Soberania temporal, nao tem armas nem vassallos que o 

defendam. Os Soberanos de Itália que o veneravam e 

protegiam, tem sido involvidos na subversão universal; 

os reys de França, que se honravam de ser os filhos mais 

velhos da Igreja, tem suecombido aos attentados da mais 

horrível facçaõ : a casa d'Austria, que , pela sua dignidade 

de rey dos Romanos, era o primeiro baluarte da see Apos

tólica, geme em seus laços vergonhosos : a mediação con

stante e activa, que a piedade do Governo Hespanhol 
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eotretioba em Paris, a favor de S. Santidade, tem to
talmente cessado : o sacro collegio ; cujos conselhos con-
tributam psra a força moral dos Pontiticcs Romano*, e 
roja sabedoria, e experiência, guiavam e dirigiam em 
grande parte as medidas do chefe da Igreja Universal, erra 
disperso á vontade da impulsaõ do poder, sem outro azylo 

• mais que o das cidades, e dos casteJIos, em que está re
stringido : o mesmo Pontífice Romano, srrancado de sua 
Sée sustentado pela única generosidade dos fieis, cercado 
de bsyonetas, conduzido de fortaleza cm fortaleza, á dis
crição de uma política, tenebrosa e suspeita, privado de 
penna e papel, que os maiores tyratinos entre os gentios 
concediam em suas prizõens aos Apóstolos, que se serviam 
destes aoecorros, para esclarecer as duvidas dos fieis, e 
confirmados na fé ; privado do poder, que dá a dispensa-
çsõ das graças ; destituído de todos os soecorros humanos; 
•cm alguma esperança de os obter; fraco, enfermo, e sep
tuagenário : este mesmo Pontífice Romano, se apresenta 
ua Ares para lutar contra todo o poder Colossal de Bona
parte, sem outras armas mais do que a sua constância, e 
a sus fé nas promessas de Jezus Christo, e está seguro de 
tnumpbsr deste segundo Juliauo. O primeiro convidou 
os Judeus a que treedificassem o celebre templo de Jeru-
talem : deo* lhe para cs>c efleito som mas immensas, aju
dou-os com todss as forças do Império; mas o resultado 
naõ serviu senso de punir o orgulho deste Príncipe 
soberbo. 

A tempo que Alipio, ministro, c emissário zeloso de 
JttUano Apóstata, ap* iado pelo Governador da Província, 
animara a obra com o maior ardor, vio-se que sahiam dos 
alicerces, por verias vezes, os mais terriveis vórtices de 
fogo, qoe queimaram uma parte dos trabalhadores.— 
Aqudles que se obstinaram nesta empresa foram igual
mente consuiumidos pelas chamas; e o lugar veio a ser 
de tal maooeira inaccessivd, que foi preciso abandonar a 
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obra, e renunciar a empreza. Foi assim que Juliano, que
rendo desmentir a predicçaõ de Jezus Christo, que naõ 
ficaria pedra sobre pedra do templo de Jerusalém, foi o 
primeiro que a confirmou. 

Os críticos incrédulos, que recusam crer o testemunho 
conforme de S. Joaõ Chrisostomo, S. Gregorio Nanzia-
zeno, e Saneto Ambrosio, naõ devem ter nenhum motivo 
de duvidar da authoridade de Amiano Marcellino, au-
thor a quem se naó pôde fazer o reproche da mais leve 
mancha de parcialidade. 

Bonaparte, segundo Juliano, em sua lucta com um ve-
neravel velho cançado, com o digno successor de S. Pe
dro ; que nao tem outras armas, senaõ as que trazia este 
primeiro Vigário de Jesus Christo, será o instrumento de 
que se servirá a Providencia, para accrescentar novo teste
munho á perpetuidade da Igreja. Tal he o estado das 
couzas: Bonaparte se acha na mais terrível alternativa: 
ou elle levará a atrocidade ao ponto de martyrizar o Papa; 
e neste caso obrará segundo o sentir dos votos deste gene
roso defensor da Religião Cathoiica; ou bem, elle o 
deixará viver ; e entaõ como poderá o seu orgulho sofTrer, 
e ouvir dizerem as nacçoens altamente, que toda a sua 
soberba, e todo o seu poder, se tem esbarrado contra esta 
Igreja, que elle se lisongeava de poder derribar á sua 
vontade ? 

Quando Napoleaõ naõ éra senaÕ um simples General, 
ás ordens do Directorio, se glorificava ja te ter entre as 
suas maõs a Religião Cathoiica. Agora que he Impera
dor; a sua impiedade naõ tem diminuído; mas estes 
meios de o propagar, tem crescido de uma manneira ex
traordinária. As imprensas estaõ encadeadas por seu des
potismo; as pennas as mais brilhantes, e as mais seduc-
toras, naõ esperam senaÕ as suas ordens para se mover na 
direcçaõ, que lhe aprouver dar-lhe; os exércitos levantam 
o estandarte da irreligiaó ao menor sigual de sua vontade. 
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Mas he em circumstancias, que parecem de um taõ raao 
agouro para a Religião Cathoiica, que Deus he servido 
confundir os desígnios de seus inimigos; e que se tem 
vitto o maior e o mais encarniçado de seus inimigos, for
çado a implorar os seus soecorros, para completar os 
vastos planos de sua insaciável ambição. He asúm que 
Bonaparte, com a mau negra hypocrísia, e com uma fé de 
tbeatro, se conta em um instante no numero dos crentes 
desta mesma religião, que ha pouco elle mesmo tornava 
em ridículo, a fim de se pôr á frente do Govcmo ; c que 
a pczar de todas as repugnancias de seu coração lhe he 
preciso pagar este tributo, e accrescenUr assim mais um 
tnumpho á verdade. 

Ne e*.tc reconhecimento do teu erro naó tem sufTocado 
ot desígnios de Bonaparte, ao menos o tem obrigado a 
mudar o seu plano de ataque. A religião de Jezus Christo, 
igualmente destinada a Mtbmetter o nosso entendimento, 
e a reformar o nosso coração, nos propõem mystcríos pro
fundos a crer, e virtudes sublimes a observar. Quando os 
Iwmrn* se deixam dominar pelo orgulho, e pela sensuali
dade, naõ conhecem outra felicidade senaõ o gozo dos 
pr-utrrct, c tem o maior interesse em destruir uma religião, 
que o* envenena. Files põem em acçaó todas as suas luzes, 
e lodot os seus talentos, para a fazer passar por falsa; e 
naõ be de admirar que elles acabem por persuadir-se de 
tua falsidade. 11c com este conhecimento que Bonaparte 
tcsii dirigido todas as suas medidas de maneira que possa 
J- unoralizar os homens, como o melhor meio de os fazer 
incrédulos. Nos K-aados de Bonaparte os mulheres aban
donadas naõ somente saõ obrigadas a ter cartas de segu
rança ou passaportes para exercitar a prostituição : cilas 
uó de mau a mai* empregadas pelo Governo, para a 
espionagem da policia. O» jogos de ha/ar, que cm todos 
tn países tem solíndo s indignação, e os castigos dos Go-
rrina*, saõ authoritadot p»r Napoleaõ, c formam um 
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ramo das rendas publicas. A incorruptibilidade dos Mi« 
nistros de Justiça, que tem sempre sido um objecto de 
veneração; e o azylo da segurança dos cidadãos, he aos 
olhos de Bonaparte uma prova da estupidez daquelles que 
se submettem a todas as privaçoens, antes do que attentar 
contra esta virtude. O luxo, que arruina as famílias, he 
para Bonaparte a cousa mais. agradável; porque elle sabe 
bem que he em vaõ, que se procurará moralidade e vir
tudes em uma naçaõ que está infestada delles; e que a 
beneficência e a compaixão nao habitaõ em coraçoens, 
que naõ tem jamais assas de riquezas para si mesmos. 

Bonaparte tem aprendido de Machiavel, que um Prín
cipe nao deve ter outro objecto mais do que a guerra, 
outro pensamento nem outro estudo senaõ a guerra. A 
guerra estabelece o despotismo, e este em seu turno sus
tem a guerra. Bonaparte traz um e outra perpetuamente 
em seu coração; he o seu grande pensamento, elle se serve 
d*um e d'outra como dos instrumentos mais activos para 
dar o último golpe aos bons custumes. Aonde reyna o 
despotismo, em vaõ se esperará ver renascer os Aristides, 
os Címons, os Miltiades, os Sócrates, os Phocions. Nin
guém se occupará do bem publico, e até esta palavra será 
banida do paiz aonde reyna o poder arbitrário. NaÕ ex
istirá amor da pátria, aonde os subditos, para imitar o 
Soberano que os opprime, se prescrevem como um dever 
o annihilallo. O déspota tem interesse em corromper a 
moral dos subditos, e nunca está em maior segurança do 
que quando reyna sobre homens, entregues ao vicio, à 
moleza, e a todas as outras desordens que os aviltam. A 
virtude eleva, e o vicio os degradua. O homem de me
recimento tem grandeza d'alma, e zela a estimação pu
blica; aquelle que o naÕ tem he baixo, servil, e procura 
pm excesso comprazer; vê-se obrigado a desprezar-se a 
si mesmo. Em fim aonde reyna o despotismo, naÕ rey-
narà esta moral? que, como diz o author do Espirito das 
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Zry i , parecendo naõ ter outro ob jec to senaõ a vida futura, 

fax a felicidade nesta vida, v indo a ser a base da ver

dadeira, e sa i política dos particulares, assim c o m o do 

Ksiado. 

A guerra he outro instrumento d e que Bonaparte d is 

põem para desmoralizar os homens . A l i cença , o d e s 

prezo das l eys , a corrupção dos eu st u m e s , saõ c o n s e 

qüências a que estaó expostas as n a ç o e n s bellico&as. O s 

grandes exércitos tem sempre sido funestos á l iberdade 

prudente, e aos cu&tumcs dos c idadãos . B o n a p a r t e e n c h e 

a» teus exercito* a custa das profissoent pacif icas , e virtu

osas. Com cllc* destroc as sementes da moral, arruina 

o* templos, faz-se senhor das suas d o a ç o e u s , priva os mi

nistros da religião das q u e lhes saõ necessárias para c o n 

tinuar o exerc íc io de seu ministério : o culto publ i co j a 

naõ tem igrejas para ser nclla** celebrado ; as cadeiras do 

Espirito Sancto estaó m u d a s ; o s directores das c o n s c i ê n 

cias, encanecidos debaixo das persegu içoens de todo o 

gênero, que lhes fazem solTrer, desapparccc in dYntre os 

povos : c estes padecem sem poder-se consolar c o m o s s o c -

corro» da re l ig ião: todos os e x c e s s o s , todos os males da 

licença desenfreada, d'uma soldadescn, q u e toma por gu ia 

o espirito desmoraUzador, e irrel igioso do che fe supremo 

que a com manda. 

Os castigos e as recompensa", saõ as m o l a s q u e todo o 

governo deve empregar para reprimir o v ic io e estimular a 

virtude. Bonaparte naõ c o n h e c e outras virtudes senaõ as 

da guerra ; nem outros talentos senaõ os que aperfe içoam 

SMicncia de destruir os h o m e n s , ou q u e contr ibuem a 

sustentar o seu despot i smo. H e a es tes talentos unica

mente que elle sacrifica as recompensas , q u e e m outro 

tempo eram conferidas á propagação das ^ciências, e á 

det-truiçaõ da ignorância , q u e he taõ perniciosa à 

moral. 

A A 2 
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A beneficiencia, a humanidade, a generosidade, a pro
bidade, o disinteresse, naõ conduzem ja , hoje em dia, ás 
remuneraçoens, nem á estimação do conquistador, feito 
soberano. Os professores das sciencias sagradas, privados 
de recompensas, e perseguidos pelo ódio de seus detrac-
tores, saõ desanimados de todas as partes. Os vicios mais 
hediondos, a impudicia, a fraude, a rapacidade, ficam 
impunes, quando se exercitam á sombra do valor militar. 
Os prelados instituídos canonicamente saõ expulsos de 
suas igrejas, e deploram os perigos de suas ovelhas, nutri
das entretanto com a doutrina impura dos bispos intru
sos, que ao mesmo tempo que naÕ cuidam de religião, 
imputando-lhe as superstiçoens que ella mesma condemna, 
excitam o orgulho, alimentam a ambição, e augmentam a 
authoridade de Bonaparte. Elles persuadem os povos, 
que o poder do Imperador he uma emanação pura do po
der supremo que governa o Universo: que os seus direi
tos saõ divinos, a sua authoridade irrevogável, e as suas 
acçoens independentes de todo o tribunal humano ; Elles 
o appellidam o Todo-Poderoso, o desejado das naçoens, a 
obra mais perfeita que sahio das mãos do Creador, e vám 
até o ponto de dizer, que Deus descançou depois de o ter 
creado. Taes blasphemias, similhantes sacrilégios, saõ o 
incenso mais agradável, que se pôde offerecer a Bona
parte, e ainda que ninguém os acredite, naõ he justo im
putar á religião as opinioens sórdidas e venaes deste? 
màos ministros, pois longe de occullar o odioso de sua* 
opinioens debaixo do véo sagrado, como pretende a ma-
lignidade, a mesma religião persegue com seus anathemas 
a impiedade dps ecclesiasticos depravados. 

Sim ; a religião detesta a doutrina destes bispos creados 
pelo poder dcsiRoralizador de Bonaparte: que tem a au
dácia de representar os Soberanos como entes privilegiados, 
a quem tudo he permiti ido ; que persuadem aos povos, 
que elles se devem subinetter cegamente a todos OB capri-
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chos, icm usar do direito de representação ; que ensinam 
aos reys, qae elles ssõ formados de um barro particular, 
r qoe as suas vontades saõ feitas para naõ encontrar ob
stáculo algum. 

Bonaparte sabe bem que similhante» doutrinas naõ tem 
apoio na saneia religião, e he por isto que cllc a procura 
extirpar. Elle sabe que segundo a moral do Evangelho, 
todo o poder he essencialmente limitado, pelo firo de sua 
instituição, que lie n conservação da felicidade dos povos ; 
que em quanto o Soberano governa segundo as suas 
vontades, c acm ourlm fim mais do que a saúde 
publica, tuas leys saõ sagradas; que quaesquer que 
sejam at condiçoens primitivas a que uma naçaõ está 
submettida, qtiarsqucr que sejam os obstáculos que a 
tenham impedido de as estipular cm sua origem; qual
quer que seja u violência que tenha suffocado ao depois 
a tua vos, nada pode fazer-llie perder o direito de manifes
tar ot açus votos e desejos: a saúde publica lie sempre a 
suprema ley para com o Soberano, assim como para com 
o tubdito: c a medula immutavel do poder de um, c da 
obediência do outro : he o laço «oinmtim que une a naçaõ 
a seus chefes, c estes ti naçnõ. Qualquer que tenha sido 
a authoridade a que a Sociedade se tenha querido livre
mente sugeitar. cila jamais pensou em se submetler a unia 
vontade injusta, desarrazouda, c caprichosa, cila tem sem
pre querido ter feliz. Se ella se tem privado do exercictto 
de teus direitos, isto foi para os depositar nas maõs que us 
podem exercer por ella com mais segurança e habilidade; 
ÍMO foi para simplificar uma machina, que, sendo muito 
complicada pelo attrito das rodas, e molas, que se movem 
diversamente, cada unia da suas partes, naõ parasse na 
*ia marcha, e rompesse o> seus movimentos. A felicidade 
a segurança, a conservaçsó, taes tem sido em todos o*-" 
tempos os objectos de seus despejos. Tem cila quer ide* 
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pôr os indivíduos ao abrigo de suas paixoens reciprocas; 
e jamais poderia ter o desejo de os submetter a um poder 
terrível, a um poder que abusa de todas as forças confia
das á sua anthoridadc. Tem-se ella obrigado a obedecer, 
mas he para sua utilidade ; he a vontades justas, he a leys 
fundadas sobre a natureza, e conformes á sua prosperi
dade. Taes saõ as bases invariáveis, sobre que se tem 
estabelecido todas as sociedades. Que a lisonja naõ 
chame a estas condiçoens tácitas, a natureza, e a religião 
as condemnam de uma voz bem intelligivel. Que a 
tyrannia naÕ tracte de chimerico este titulo primordial 
das naçoens, elle está gravado no coração de todos os ho
mens. Estes archivos sagrados ao abrigo dos tempos, da 
violência, e da períidia, se conservarão eternamente. 

A bondade e a justiça divina, saõ os laços que unem o 
homem ao seu Deus; mas se he permittido aos Soberanos 
apartar-se destas qualidades, se elles as naÕ devem a seus 
subditos, se elles se dispensam das leys de equidade, da ra
zaõ, e da beneficência i naõ pretendem elles ser superiores 
á Divinidade, que se honram de representar ? 

O soberano author da natureza ornado de bondade, con
cede ás naçoens o direito de exigir estas virtudes, daquel-
les que se honram da prerogativa de ter recebido o poder 
de o representar. Dir-se-ha que um Deus de bondade, 
que tem tanta ternura pelos homens, queira ser representa
do debaixo do character de um tyranno, e de um usurpa
dor ? i Poderá a divindade approvar que um homem, 
mudado pelas suas paixoens em animal feroz, tenha o di
reito exclusivo de devorar os seus similhantes? Este 
Deus, que he a pura bondade, consentirá que um mortal, 
que naÕ differe essencialmente em nada de seus similhantes, 
viole ao arbítrio de seu capricho as leys que conservam a 
existência de suas creaturas? Tem elle resolvido em 
seus decretos eternos, que um só membro de cada socie-
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dade se aproveite do trabalho de todos os outros, c senaõ 
occupe senaõ de sua prosperidade, esquecendo-se absolu
tamente de teu* povos ? 

Ot que procuram augmcnlar a sua authoridade, fazen
do-a derivar itnroediatamentc de Deus, engânam-sc ver
gonhosamente : c te. elles pretendem dar-lhe o exercício 
despotico, de teu poder, comracttem o aUentado mais sa-
crilego, e cabem na contradicçaõ mais evidente. Tal he 
s linguagem chamctcrútlca da religião ; tal he o seu tora 
majestoso, com que cila falta á's Potências ; tal he a dou
trina que põem um freio á sua authoridade, que escuda os 
direitas dos povos; que naõ pôde ser do gosto de Bona
parte, aceustumado nos louvores nauseos os dos bispos de 
suscre-içaô, e que excita a um tal ponto a sua indignação, 
c a sua raiva. Daqui vem estes esforços, c a conspiração 
odiosa que elle tem formado para destruir esta religião 
saneia, que conserva os laços da sociedade, e que man
tém a ordem publica, c a probidade entre os homens. 
Que viria a ser do* bons custumes, da bon-fe, da segurança 
dot Estados, c dos particulares, se o mundo inteiro, viesse 
a persuadir-se, que naõ hn Deus ? ou que Deus olha com 
indiferença as acçoens dos homens, e que tudo acaba com 
o corpo, c qne o nada he o fim comtnum do vicio e da 
virtade ? E de que serve cuV na existência de um Deus, 
te ot homens virtuosos ntiõ tem nada que esperar de sua 
bondade, e os máos nada a temer de sua justiça.' Se 
as barreiras sagradas da religião se quebram, vô-se desap-
pareeer em um instante este temor saudável, que com
prime o fogo das paixoens, e se abre a porta a todas as 
paixoens. 

Hesultados taõ terríveis entram nos desígnios de Bona
parte • ms» • de que servirão todos os seus esforços contra 
a firmrra inconeussa da religião, te naõ he para a fazer 
raats invencível t Klla tem sido atacada por todas as 
potências da tetra e do inferno: os Imperadores naõ omiu 
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tiram meio algum para suífocar o seu nascimento : muitos 
outros príncipes tem perseguido os papas; e differentes 
seitas tem atacado a Igreja cathoiica Romana ; mas tudo 
tem sido em vaõ. j He possivel, que liçoens tao convin
centes, que verdades tao claras, naÕ tenham outro effeito 
sobre o entendimento de Bonaparte senaÕ augmentar o 
o seu crime, e fazer reapparecei* a sua demência? Eis-
aqui, portanto, este Bonaparte, este Soberano, cujos elo
gios profanam os púlpitos, e mancham as imprensas em 
França! He preciso ter perdido todas as noçoens de Go
verno, para nao saber que á religião he a mola mais pode
rosa dapolitica, e a barreira mais forte, que se pode oppor 
ás paixoens. A idea de uma Providencia que governa o 
Universo, que peneira os recondictos mais íntimos do co
ração humano, que pune o vicio, e recompensa a virtude, 
he fundada sobre a justiça de Deus : ella he conforme á 
razaõ, ella convém ás nossas necessidades; mas ella com
bate sem piedade as nossas paixoens. 

Os homens naó se entranham logo de uma vez, e sem 
(emor, na primeira injustiça. O crime tem seus gráos. 
O culpado começa por se familiarizar com a sua ima
gem , elle procura depois os meios de enganar a vigilância 
dos magistrados e de evitar o rigor das leys; mas elle sabe 
que ha um juiz a quem nada pôde enganar, e que um 
castigo inevitável o espera; este temor produzirá o 
effeito mais saudável, sobre o seu coração, e reprimira as 
suas paixoens, ao mesmo tempo que elle sentirá o freio da 
ley. Tire-se o temor do castigo, e a esperança de uma rt> 
compensa eterna,: que vir ? a ser do Mundo; ou para me
lhor dizer, que theatro de horrores nao será? Aonde 
acharemos a probidade ? Qne sustentará o homem no 
combate entre os seus desejos, e os seus deveres ? j Será o 
interesse pessoal ? porque este he o grande movei da con
ducta dos homens ; mas i naõ he este mesmo interesse a 
origem dos crimes ? { naÕ he elle que faz os culpados, 
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naõ olá subrocttido ás leys da consciência e da 
religisó! He verdade que o interesse pode fazer guar
dar certas appatreoctas de probidade porque de outro 
Modo a fortuna, e a reputação corriam riscos , mas be fa
ca de comprebender que a probidade, despida do apoio 
da religião, he uma probidade exterior, incerta, e vaci-

Psnegiristss, vilmente prazenteiros! te sobre este 
capitulo Bonspsrte naõ merece os vossos elogios, dizei-me 
l em que be digno do sobre nome d". Grande, que vôs lhe 
dais? t He porque poem as suas paixoens no lugar das 
leys ds nsturezs, e da sociedade? ; He porque tem 
subjugado a França, com as mesmas forças, que ella lhe 
confiou para sua segurança ? i lie porque a despeito de 
todas as leys; elle se tem feito o arbitro da vida, da 
liberdade, e dos bens de seus subditos? <* He porquo 
elle prodigaliza, sem necessidade, o sangue, e os the-
souros de seus povos ? 4 He porque elle desconhece o 
merecimento das virtudes pseificiss, e que naõ recom
pensa senso os serviços dos cumlpiccs de suas usurpa-
çoens ? i He porque elle tem cingido a coroa contra o 
voto da maior e da mais saa psrte da naçaõ ? < He por
que elle desconhece os direitos de que uma naçaõ nem 
pede, nem quis jamais privar-se? * He porque naõ 

* Bonaparte, desejando cubrir cora o vco dst formalMaH.-s as 
trama*crímliosa* da tua insaciável ambição, ft-rçou b* Hespanhoes 
qae se achavam em Bayonna, e qoe pertenciam a «Jüiurente* 
Sorpftt, a cumprimentar José Bonspsrte, quando elle chegou a 
•Ma ridas*. Todo* os papei*, que li, naõ continham sensã esc-
prnnmca* ordinárias de podides, e por uma habilidade extrema, 
acnbam tiaka panado alem disto. O* Grande** dctej&nun ouvir o 
soem paiwer «obre a ma folia, e achando-* conforme a seus desejos 
imartun setia o pai-at**f*pbo seguinte. 

« Cia Ona-kH m limitara a estas «xpnmocsN naõ podendo ex-
primlíH*» per outra», de que aUes naõ posem íazer uso sem estar 
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renunciou a nenhuma de suas emprezas, ainda que ellas 
ferissem a equidade e a j.ustiça ; e que ellas puzessem em 
perigo a salvação publica ? ^ He porque destituido de 
humanidade, elle esmaga os povos debaixo do pezo de 
sua ambição? \ He porque pouco lhe importa que os 
seus vassallos oodiem, com tanto que o temam ? * He 
porque elle naõ faz caso algum da opinião publica? ;* He 

autherizados pela naçaõ, que he só quem tem o direito de as pro
nunciar." 

He impossível o pintar a irritação, que esta cláusula produzio, 
no espirito orgulhoso de Bonaparte, nem descrever, sem faltar 
a meus leitores, toda a espécie de insultos, que os grandes experi-
nientáram r por esta honrosa cláusula. Entretanto referirei uma 
expressão de que elle fez uso, como de um axioma, para sustentar 
que o povo naõ deve influir, sobre nenhuma espécie de Governo^ 
Tout polir k peup/e, rkn par le peuple. Como se com isto quizesse 
dizer, tudo pelo povo, mas nada por seu meio. 

O Imperador se admirou de ver, que os defensores de Caragoça, 
sem outras fortificaçociis mais da que os seus peitos, defendiam 
esta cidade, c derrotavam exércitos, ac.nstumadus a tomar de 
passagem praças da primeira ordem. Cubrio-se com o manto da 
compaixão *, e chamou em seu auxilio a humanidade, e a prudência; 

quiz que os Hespanhoes (a quem a força somente, em geral, 
reunira em Bayonna) se servissem destas virtudes para persuadir 
aos heroes de Caragoça, que deviam desistir de uma empreza, que 
a historia está encarregada de transmitiu- á posteridade; para ex-
empIo r e admiração dos séculos futuros; e para este lim ordenou 
que elles- se reunissem na hospedaria, que elle chamava Palácio 
do Governo, que estava don:iiado por um casteilo, e j.uncto ao 
qual se achava uma força de nao menos de 6.000 homens. Tal lie o 
aparato com que o despotismo consulta, o que se attreve a chamar 
manifestação livre da vontade dos povos*, e he desta maneira, que 
elle quiz que os Hespanhoes do Bayonna escrevessem aos in
trépidos guerreiros de Caragoça, e que os convidassem -

de9viar.se da carreira do heroísmo, a abandonar o thesouro da 
liberdade ; e a trocar a gloria da independência, pela vantagem de 
ser vassallos de Napoleaõ, cujas resoluçoen» eram irrevogáveis, e 
a quem naõ era permittido que nenhuma pessoa resistisse. Que
ria elle que os Hespanhoes de Bayonna se deshonrassem assim í* 

http://de9viar.se
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porque, reduzindo a sua tyrannia a systema, fax in
felizes aos seus vsssallo*, a fim de que sejam submissos ? 
í He porque compra os <-*ut prazeres a preço de seu 
sangue, f taõ vil a seus ollios ? i He porque elle con-
deams os srtistss, que vestem o* seus concidadãos, a des
pojar s« outra* naçoens ? * He cm fim porque elle tem 

•reduzido á ínscçaõ o commercio, que dava a -vida, e o 

ma* achou entre elle* muitos, que, desprezando a* ameaças de 
poder, aa8 escutaram senaõ a vós da honra. Bu dei a minha 
epiauS para que se consultasse o voto da naçaS t e que Bonaparte 
•stasdeta-*-, que te a sua perfidia o tinba desembaraçado do Augusta 
nprmoatante da Hespanha, nada poderia ter feito perder â naçaõ 
ot trat direitos á independência i e que, ainda quando toda a 
djrasatis do* Bourbon* tivesse deaspparerido, nada poderia tocar 
s he «Idade que a naçaJ tem de escolher para si uma dynastia, 
qnsade a outra se estiogue, e estabelecer entaõ o governo, que a 
prudência Ibe dieta. Alem disto, ninguém duvida que, desde o 
momento em que uma província, ou um reyno, se amoefa cora 
outro, pira formar um sò Estado, he elle quem tem o maior 
iatemwo em qoe nenhuma de suas partes *e separe do corpo geral, 
s quem pertence exclusivamente, e particularmente de diasohrer 
«ma associação, que se naõ tem podido estabelecer tem «eu cootea-
limeuio. 

• t-rancete* que contraste* Bonaparte por uma polegada de 
terra, pradigalita o votso mnguei e Luís XVI. esposa *ua vida, 
psra evitar o (azer correr o de teu* vassallos. Bonaparte despreza 
• voam amor i e Lula \ \ I. disia qoe o* rey* naõ deviam am-
biriooar ostra couta ncnsõ o amor de teu* povoa. Bonaparte 
•adaga o estado de vosso* beo* para vo« oppriiníri Luiz XVL 
sjuf><-[» o* notáveis para procurar meio* de indborar a voa» 
«slnaçaft, Bonaparte dissipa ot vo**o* tbosourot* para coroar 
at srut parente*; Luís XVI. extendia o teu amor até ao* pobres, 
tó rmrdo ás nxlamaçocu* d» fcudalitnuu e kveu as sua* vistas 
«br* esta torrente de males que a influencia desmedida do* Baroens, 
e s fraqueza dos rey* Irans-nittiram * posteridade, e reeolveo abolir 
•Nas monumento* da fraqueza, s da faba de poder dos povos t 

fã» qss S%UIBSS pettots ibe deram o sobrenome de Rey Demo* 
«rata. 

BB a 
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movimento á agricultura, e á industria? Vos me cu
reis que he um conquistador feliz, que tem dilatado os 

limites de seu Império : mas i em que consiste a felicidade 
do estado, se naÕ he na somma da dos indivíduos que o 
compõem ? ; Saõ elles mais felizes porque elle tem 
levado a outros paizes a dessolaçaõ e a morte»1

 ;* SaÕ 
elles mais felizes, porque á custa da porção mais preciosa 
de seu sangue, tem adquirido uma gloria inhutnana 
contra a qual a eloqüência, e a sátira deveriam 
lançar todos os seus traçai ? Longe de nós o criminoso 
emprego de louvar estes monstros ferozes, estes flagellos 
da humanidade! Pereça para sempre a memória destes 
conquistadores, que mofam das amicçoens do gênero 
humano ! Historiadores, naõ avilteis as letras, naó en
veneneis as geraçoens futuras, fallando com tantos elogios 
de um Soberano, que naÕ he famoso senaõ por suas em-
prezas guerreiras. Considerai o estado da França op-
primida debaixo do pezo da gloria militar. Fazei ob
servar, que toda a guerra emprehendida por pura ambição, 
destroe os fundamentos da prosperidade publica ; que toda 
a conquista, que se naõ funda sobre a utilidade do paiz 
conquistado, he funesta ao mesmo conquistador; e que 
nenhum estado composto de provincias, cujos habitantes 
differem totalmente em custumes, opinioens, e lingua
gem, naÕ chegará jamais a possuir um poder propor
cionado á extencaõ de suas possessoens. Dissensoens 
intestinas, ódios oceultos entre o opprimindo e o op-
pressor, se oppoem a uma reunião verdadeira de forças. 
Nem o Soberano será poderoso, nem os subditos seraõ 
felizes, se os habitantes de todas as provincias naÕ for
marem entre si uma só, e mesma naçaõ, cujos indiví
duos se unam peia similhauça de character e de custumes. 
Consequentemente a gloria fundada sobre a prosperi
dade das armas, bem longe de contribuir á felicidade de 
uma naçaõ, deve fazer a sua infelicidade. 
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Hespanhoes, a itm miís snncrn, «• a mais nobre* se após-
tno de vossas almas, dmlr* qne visteis o vosso Ucy Fcr-
nsndo, atraiçoda, c vergonhosamente feito prisioneiro 
por flonaparti*; a* vossas leys fundammtnes violadas por 
aqurlle, que se dizia o amigo da Hespanha : as vossas 
propriedades servindo de preza á rapacidade de seus exer-

jfilfn; e as vossas mulheres, e vossas filhas á lascivi*t de 
atai soklsdesca desenfreada ; quando visteis os ministros 
do Todo-Podcro«o perseguidos, estes amigos fieis, aqur-nt 
vai drpositaveis, debaixo do avllo do segredo mais invio
lável, o de vomas consciências inquietas, para receber del
ir* os conselhos necessários á vossa tranquillidade pre-
mtMle, com todos o* signa*» da charidade mais setiva, e 
mais (ema. Um fira as casos de adoração, qoe retum-
bnvam até agora em doces cânticos de louvores do 
tcnbor, <- que naõ ressoam hoje cm dia senaõ os trinchos 
dos cavallos, c na orgias da impureza. Assim como a 
vossa cólera nnõ pôde senaõ crescer 4 vista de atrocidades 
taõ repetidas; assim deve cessar toda a ndmiraç-tõ desde 
qoe se aouber que o autbor de tantos males naõ conhece 
outro interesse mais do que o do momento, e que elle nega 
o dogma saudável da immortalidade da alma. Bona
parte, que, como general do exercito de Itália, com-
meatoti, amplificou, c reduzio a systema, o projecto de 
tlrsinitr a religaõ cathoiica, hc ainda hoje o mesmo, quanto 
£s opinioens religiosas. 

Se se procura persuadir o contrario por provas tiradas 
da conservação de alguns prelados, curas, e conego* ; 
saiba se que isto VJÕ deinonstraçocns enganosas, do novo 
Juliano. Eu romperei o véo que cobre a sua execrável 
faypocrisia, c se cohccerâ a pretendida sinceridade cora 
que dle falia. Os planos que Bonaparte tem realizado 
e* França, relativamente h religião cathoiica, servira-5 
de guia psra descubrir o* desígnio-*, que cllc encerra 110 
fado de seu corsçnõ rclalivantcnte ú Hespanha. 

Napoleaõ liiih*** nccessUbdc de nu instrumento pode-
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roso para estabelecer a sua dignidade imperial, e a re
ligião teve de ser este instrumento. Aquellcs mesmos qne 
estavam encarregados de apoiar as suas iníençoens, naõ 
occultárarn nem a causa, nem o objecto de seus cuidados. 
Os dous oradores que falláram a favor da concordata, 
quando ella se apresentou para ser aceita pelo corpo legis
lativo, revelaram o motivo secreto que o fazia obrar. Os 
discursos pronunciados nesta oceasiaõ por Luciano Bona
parte, e Portalis, saõ monumentos curiosos, versando-se 
sobre o principio, de que a religião que se hia a restabe
lecer, naÕ devia ser outra cousa mais do que um instru
mento nas maÕs do Governo, para chegar ao fim a que elle 
se propunha. « Espíritos fortes," dizia Portalis," ne
nhum obstáculo se opporá á expressão de vossos sentimeu-
tos; almas fracas, consciências timoratas, vós achareis 
apoio e soecorro no culto, que se restabelece." 

Luciano desenvolveo todos os meios oratórios, para 
preencher a commissaÕ, de que seu irmaõ o tinha encar
regado. Algumas pessoas o cumprimentavam sobre a 
energia, e beleza do discurso, que tinha pronunciado no 
corpo legislativo a favor da religião; " teria sido mais 
bclla," respondeo elle, " se tivesse fallado contra." 

[Continuar-se-ha^] 

NOTICIAS OFFICrAES DO EXERCITO DE PORTUGAL. 

Extracto de um Oficio de S. E. o Marechal General 
Conde do Vimeiro, dirigido ao Exmo'• Sr. D. Miguel 
Pereira Forjaz, d) seu Quartel General de Gattegos a 
9 de Janeiro, de 1812. 

Segundo a intenção que ultimamente manifestei a V E. 
qoe tinha, investi hontem Ciudad-Rodrigo: Depois queo 
inimigo se apoderou desta Praça tem construído algumas 
obras de campanha com paliçadas, na altura de S. Fran
cisco, tendo fortificado tres Conventos, cuja defesa estava 
ligada com as obras daquella altura, e com as antigas 
Unhas com que os arrabaldes eraõ circumdados, o queíor-
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•. i mai** diflicil a apmxirnaç-iõ àqurlla Praça, e por con-
ríüinlr sr frz preciso oblcr s posse das obras ds dita alta-
*a antes que podessemos fazer prosrresí-o alirum no ataque. 
Vrtta conformidade o Major fít-ncral Crauford ordenou 
)0C um destaramento da Divisão ligeira, debaixo do com-
r.amlo do Tenente Coronel Cockbum do Regimento 52 
Uara*M i viva força aquellas Obras, pouco depois do 
principio da noite. Este ataque foi mui habilmente con. 
durido pelo referido Tenente Coronel, e tomadas por as-
»allo rsias forlificaçiVs'; ficaram cm nosso poder prisio-
viro* 2 Capitães c 47 Soldados, e 3 peças de artilheria, 
ir-mlo o resto da -jtinriiiçnõ passado Aespad.i. 

Naõ posto tuflicicníeineiitc npplatidir a conducta do 
l>n<nle Coronel Cockburn, c do Destacamento do seu 
t''minando: c MUI mui feliz em poder expressar que a 
ruma perda nesta cinptezn naõ foi grande ; tivemos C lio-
n-cit» rnortot, o Capita» Mnync do Regimento 52, os Te-
i'-ire* llntie-.lv do Regimento 95. c Woodgatc do Urgi-
i f-Hto 32, e 14 Soldados feridos. 

O MU K-SO deslnopcraçnó non habilitou immediotnmcnlr-
B abrir a trincheira na distancia de 300 tootus da Praça, o 
apeur de que o inimigo ainda retem a posse dos Conven
to fortificado», as obra» tomadas se converteram cm um* 
ptrtc tia no»*.' primeira parallHi, com as quaes temos for-
nudi* boa cotnmunicaçnõ. 

Tenho .manjado a nossa presente operação de tal ma
neira que espero que as tro-vts naõ solfram pela inclcmencia 
l!j r.st:ir.iõ. 

O Tenente (íeneral Hill chegou a Merida no dia S0 de 
Ursrmbro: tinha a esperança de stirpr* nder alli o (íeneral 
Dumbroutki, o qual por indicio» que se me manifestaram, 
eu suppuz que havia sido morto no anterior combate, que 
o inimigo teve com o (tcner-il Hill: p-orrm havendo no 
dia 29 sido descoberta a sua guarda avançada por uma 
prquens patrulha inimiga, pertencente a um Destacamento, 

http://llntie-.lv
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que acontecêo achar-se em La Nava, e que effectuou a 
sua retirada para Merida, a pezar dos esforços feitos por 
um Destacamento de cavallaria do General Hill para im-
pedillo, o General Dunbrouski em conseqüência retirou-
se de Merida naqueila noite abandonando alli um deposito 
de paõ, e 16Í.00O arrateis de trigo, e muitas obras incom
pletas de FortifiçaÕ, que o inimigo alli construía. 

No 1°. do corrente o General Hill avançou com a in
tenção de atacar o General Drouet, o qual se achava com-
mandando o 5o . Corpo, em Almcndralejo : este General 
comtudo se retirou sobre Zafra, deixando naqueila Vil
la ura Deposito, que continha 450.000 arrateis de trigo, e 
alguma cevada. 

No dia 3, o General Hill mandou um Destacamento 
consistindo do Regimento de infantaria N p 28, de dois 
Esquadrões do Regimento de Hussares N " . 2, e um do 
Regimento de cavallaria Portugueza N*\ 10; a Fuente dei 
Maestro, debaixo do commando do Honorable Tenente 
Coronel Abercrombie. A nossa cavallaria derrotou um Cor
po da inimiga que alíi se adiava, e aprisionou-lhe 2 Offi
ciaes, e 30 Soldados.—O General Hill havendo sabido 
que o General Drouet se havia retirado sobre Lerena, e 
que lhe ficava impossível o seguillo para maior distancia, 
voltou no dia 5 para Merida em ordem a collocar as 
suas tropas em melhores acantonamentos, durante o máo 
tempo. 

Por partes que tenho recebido de Cadis, cujas datas 
chegaõ até 27 de Dezembro sei que o inimigo investio Tari
fa a 20 daquelle mez com uma força de perto de 5.000 
homens, cobrindo as suas operações contra aquelle ponto, 
com outro Corpo de tropas destacado em Yeger, debaixo 
do commando do Marechal Victor. A artilheria inimiga 
para o ataque de Tarifa ainda naó tinha chegado a 24 de 
Dezembro: o Coronel Skerret com os piquetes de infante
ría Britannica, e Hcspanhola, com os da guarniçaõ, e ura 
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Dolacamenlo do Ucgimeuto °5 tinha combatido com o 
ioimigo no dia 20.—A 21 o Capitão Weeu com a sua 
Companhia do Regimento >". 11 dcstruio um dos Piquetes 
inimigos. A 22 o Coronel Skerret fez uma aortida de 
Tarifa, eu cooperação com as tropas Hespanholas do 
commando do General Coppons, cm ordem a obrigar o ini
migo a mostrar a sua força. Nesta oceasiaõ soffreo o mi -
mtgo considerável perda. 

1'ttrocto de um Oficio de S. E. o Marechal General 
Conde do Vimeiro, dirigido ao Ex™* Sr. D. Miguel 
Pereira Forjas, do seu Quartel-Gcncral de Gallegot, 
fm data de 15 de Janeiro, de 1812. 

Depois que dirigi a V £ . 0 meu anterior olhei-** em 
data de 9 do corrente, temos continuado com as operações 
do assedio contra Cidade-Rodrigo: na tarde de hontem 
rompemos o fogo de 22 peças de artilheria, collocadas na 
1* parallcla cm ') Baterias, c á noite começamos um 
•quorlic, c nm estabelecemos na 2*. parallcla ua distancia 
de lú toesas da Praça. 

Ktta medida havia sido facilitada pelo Tenente General 
Graham haver sorprcheudido na noite de 13 um Destaca» 
mento inimigo, que oecupava o Convento da Santa Cruz, 
junto ao corpo da Praça: com esta operação ficou prote
gida c segura a direita dos nossos aprocbes. O Major 
General Honorablc C. Colvillc, que commaml iva a 4*-
Divisa5 na ausência do Honorablc Tenente General Cotle, 
igualmente atacou hontem i noite o posto que o inimigo 
mantinha no Convento de S. Francisco, e obteve posse 
de lie, assim como dos outros pontos fortificados nos arra
baldes da Praça, e nos quaes se postaram as nossas tropas. 
A nona esquerda ficou igualmente protegida, e segura 
com esta operação, tomando-se duas peças de artilheria 
ao Convento de S. Francisco. 

Vot. VIU. No. 45. c c 
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Parece que os Governos de Valbadolid e Salanoanca, 
chamados 6*»., e 7°. tem sido postos debaixo das direcções 
do Marechal Marmont, e que tudo quanto poder ser rou
bado destas Provincias lhe he destinado para manter as 
tropas do seu commando; ficando a manutenção das do 
Exercito do Norte limitada ás Provincias do Norte. 

Fazem-se em Salamanca preparativos até certa extensão 
para o movimento de tropas nesta direcçao, e tenho com-
municações, que me noticiaõ que neste dia se reunirão 
alli. 

Temos tido até aqui excellente tempo, e as tropas tem 
soffrido mui pouco por lhe serem esta do expostas. 

Transmitto inclusos a V. Exa. os mappas das casuali-
dades acontecidas até o dia 14 do corrente. 

NaÕ tenho recebido communicações authenticas do es
tado dos negócios em Valencia; porém tenho motivos 
para crer, que até á data de 24 do passado o inimigo naõ 
tinha podido fazer progressos no seu ataque contra aquella 
Cidade. 

Pelas ultimas noticias de Cadis, cujas datas chegaÕ a 29 
do passado, parece que se supunha que o inimigo naõ 
tinha podido conduzir para bater Tarifa a sua artilheria 
grossa, em razaõ de haver sido impedido pelo máo tempo, 
que continuava a prevalecer geralmente por toda a penín
sula atê 5 e 6 do corrente. 

Mappa dos mortos, feridos, e extraviados do Exercito 
commandado por S. E. o General Lord Visconde Wel-
lington, C. do B., no cerco de Cidade-Rodrigo, entre 
os dias 9, e 14 de Janeiro, de 1812. 
Quartel- General de Gallegos, 15 de Janeiro, de 1812: 
9 de Janeiro. 3°. de Caçadores Port.: 3 Cabos e Sol

dados, mortos; 6 dictos feridos. 
Perda Ingleza : 1 Sargento, 4 Cabos e Soldados, mor

tos j 1 Capitão, 2 Tenentes, 12 Cabos e Soldados referidos. 
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10 dicto. Perda Inglesa : 1 Cap., G Cabos e Soldados 
mortos ; 1 Sargentos, 31 Cabos e Soldados feridos. 

11 dicto. Perda Portugueza: 4 Cabos e Soldados, 
mortos ; 17 dictos feridos. 

Perds Inglesa: 3 Cabos e Soldados, mortos ; 3 Sargen
tos, 30 Cabos c Soldados, feridos. 

Pcnla total no dia 11: 7 Cabos e Soldados, mortos ; 3 
Sargentos, 47 Cabos e Soldados, feridos. 

12dicto. Perda Portugueza: 1 Tenente, 10 Cabos e 
SoUados, feridos. 

Perda Inglesa : I Sargento, 3 Cabos e Soldados, mor
to* ; I Major, 2 Tenentes, 33 Cabos e Soldados, feridos. 

Perda total no dia 12 : 1 Sargento, 3 Cabos e Soldados 
mortos , 1 Major, 3 Tenentes, 43 Cabos e Soldados, feri
do*. 

13 dicto. Perda Portugueza: 1 Soldado morto; 8Ca-
bot e Soldados, referidos. 

Perds Inglesa : 3 Cabos e Soldados mortos *, 2 Sargentos, 
19 Cabos c Soldados, feridos. 

Perds total do dia 13 : 4 Cabos e Soldados, mortos; 2 
Sargentos, 27 Cabos e Soldados, feridos. 

14 dicto. Perda Inglesa: 1 Sargento, 6 Cabos e Sol
dados, mortos; 1 Tenente, 1 Alferes, 67 Cabos e Soldados, 
feridos. 

Total da perda Portuguesa, desde 9 até 14 de Janeiro, 
i!e 1812: 8 Cabos c Soldados, mortos; 1 Tenente, 41 Ca
bo* e Soldados, feridos. 

Total da perda Inglesa, no mesmo tempo: 1 Capitão, 
3 Sargentos, 2íi Cabos, e Soldados, mortos: 1 Major, 1 
Captlaó, 5 Tenentes, 1 Alferes, 6 Sargentos, 192 Cabos e 
Soldados, feridos. 

Total Gera): 1 Cap. 3 Sargentos, 33 Cabos e Soldados 
mortos; 1 Major, 1 Cap. 6 Tcn. 1 Alferes, 6 Sargentos, 
233 Cabos e Soldados feridos. 

t C 2 
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Nomes dos officiaes mortos, ou feridos entre 9 e 14 de 
Janeiro, de 1812. 

9 de Janeiro. Inglezes : o Cap. Mien, do 1<>. Bat. do 
Reg. 52 de Inf. grave, mas nao perigosamente; os Tenen
tes Woodgate, do 1°. Bat. do Reg. dicto, dicto, dicto. 
Hawksley do 1». Bat. do 95 dicto, dicto, dicto feridos. 

10 dicto. O Cap. Koss, dos Reaes Engenheiros, morto, 
12 dicto. Portug. o Tenente J . P . Benicio do Reo*. 

Portug. 19 de Inf., levemente: Ing., o Major Guey, do 
2°. Bat. do 5°. de Inf., levemente: os Tenentes Matlie-,vs 
do 2o. Bat. do Reg. 83, gravemente, e Bqgue do 2°. Bat. 
do 64 de Inf. levemente. 

14 dicto. Inglezes: o Tenente Hunecken le . Bat. de 
linha da L . L . G. (perdeo ambas as pernas.) o Alferes 
Wií te , dicto, áicto levemente. 

Extraclo de dois Ofícios de S. E. Lord Wellington Conde 
do Vimeiro, dirigidos ao Exmo. Sr. D. Miguel Pereira 
Forjas, do seu Quartel-General de Gallegos, de 20 e2í 
de Janeiro, de 1812. 

IUm°. e Exmo. Sr—Informei a V. Ex a . no meu officiode 
9 do corrente que havia atacado a Praça de Cidade-Rodri-
go, e no de quinze annunciei o progresso das operações 
até a esta data, agora tenho o prazer de expressar a V. 
Exa . que temos tomado a Praça por assalto na tarde de 
hontem ao principio da noite. 

Continuamos tlesde o dia 15 até 19 em completar a 
segunda parallcla, as communicações com ella, e no pro
gresso da sapa até perto da Crista do Glacis. Na noite 
de 15 adiantamos igualmente um ramal desde a esquerda 
da I a . parallela até ao declive da altura na direcçaÕdo 
Convento de S. Francisco, tomando uma posição da qual 
se descobriaÕ as muralhas da Falsabraga da Praça, e cm 
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-ato pont*-» M* coostruío e aperfeiçoou uma bateria de 7 
peças, cm termos de romper o fogo na manhaã de 18. 

At baleriai' da 1*. parallcla continuando ao mesmo tem-
•si o sen fogo havia5 conseguido naõ só causar grande 
[iasnno na* defesas, mas também abriram brechas nas mu
ralhas da Falsabraga, e Corpo da Praça, as quaes se con
sideraram practicaveis; c a bateria do declive da altura, 
r-foe te começou no dia 15, c rompeo o seu fogo na manhaã 
de 18, conseguio igualmente abrir outra brecha mais á 
nquerds, c na frente do arrabalde de S. Francisco. Coo-
srquentemente determinei assaltar a Praça, nao obstante 
que ot aprocbes naõ chegavaõ ainda á crista do Glacis, e 
rjue a contra-escarpa do (osso te achava intacta. 

Em conformidade d minha determinação se fez o ataque 
na urde de hontem em 5 difrerentes columnas, compostas 
Ja* tropas da 3».,c ligeira Divisões, e da Brigada do com
mando do Brigadeiro General Pack. As duas columnns 
da direita furam conduzidas pelo Tenente Coronel do 2*. 
ile Caçadores Portugueses O-Toole, c do Major Kigc do 
Keçimenlo 5o.; sendo o objecto destas duas columnas de 
proteger a marcha do Major General Mackinnon, cuja 
Brigada formava a 3». columna, c **••• dirigia á brecha fei
ta na muralha da Falsabraga: estas tres columnas se 
compunbaõ das tropas da 3*>. Divisão, c todas ellas com-
mandadas pelo Tenente General Picton. 

A 4*. columna, composta dos Kegimentos 43, e 52, 
e psrte do 95, todos da Divrsaõ ligeira ás ordens do Ma
jor General Crawford, atacou pela esquerda em frente do 
arrabalde de S. Francisco, cobrindo ao mesmo temp> a 
esquerda do ataque, que fazia a 3* Divisão pela brecha 
principal. 

A 5*. columna composta da Brigada do General Pack 
fes um ataque falso sobre a frente do Sul da Praça. Alem 
destas 5 columnas o Regimento 91, pertencente k 3*. Di
visão baixou ao fosso cm dua* columnas sobre a direita 
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da Brigada do General Mackinnon, com o fira de prote
ger a descida deste corpo ao fosso, seu ataque á brecha da 
Falsabraga ; e falicitar a destruição dos obstáculos, que 
se suppunha o inimigo poderia oppôr ao sen progresso. 

Todos estes ataques se fizeraõ com suecesso, e o Briga
deiro General Pack excedeo as minhas esperanças, con
vertendo o seu falso ataque em um ataque verdadeiro; e 
a sua guarda avançada, debaixo do commando do Major 
lãnch, tendo seguida as tropas inimigas que guarneciaÕ as 
obras exteriores até á Falsabraga, fizeraõ prisioneiros a 
quantos se lhes oppunhaõ. 

O Major Rige do 2o. Batalhão de 5o. Regimento depois 
de escalar a muralha da Falsabraga, assaltou a do Corpo 
da Praça pela brecha principal, em união com o Regimen
to 94, commandado pelo Tenente Coronel Campbell, que 
tinha marchado pelo fosso ao mesmo tempo, e havia subido 
pela brecha da falsabraga, entrando ambos adiante da 
Brigada do Major General Mackinnon. Estes 2 Regi
mentos naÕ só cobriram effectivamente a marcha da Bri
gada do Major General Maekinnon desde as trincheiras 
com os seus primeiros movimentos e operações, mas tam
bém a precederam no ataque. 

O Major General Cravvford, e o Major General Vande-
lenr com as tropas da Divisão ligeira pela esquerda se 
achavaÕ igualmente muito adiantados, e em menos de 
meia hora, depois que começou a acçaõ, as nossas tropas 
se haviaõ apoderado das muralhas da Praça, e formado na 
Plata-fónna uris Corpos contíguos aos outros, o que 
obrigou o inimigo a render-se, havendo experimentado 
grande perda durante o conflicto. 

He-me muito sensível ter que acerescentar que a nossa 
perda ha sido grande, particularmente em officiaes de 
maior graduação, opinião, e estimação no Exercito. O 
Major General Mackinnon, depois de haver montado valo
rosamente a brecha, desgraçadamente voou, pela explosão 
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d'am deposito de pólvora, que o inimigo tinha perto delia, 
r depois de haver conduzido com a maior pericia as tropas 
do teu rommando. O Major General Crawford recrbeo 
lambem uma grave ferida, quando contluzia ao assalto a 
Divisão' ligeira, temo que me verei privado por algum 
tempo dos seus serviços. O Major General Vandelcur foi 
igualmente ferido, mas naõ taõ gravemente, e pôde con
tinuar no Campo até Analisar a acçaõ. 

Tenho mais que juntar o Tenente Coronel Cockburn do 
Kegimcfllo 52, e o Major Gcorgo Napicr, que dirigioo 
destacamento da Divisão ligeira destinado a montar pri
meiro a brecha, c foi ferido no cume delia. 

Tenho muita satisfação em noticiar a V. II. qna6 
geral ha sido a boa conducta, valor, soffrimento, c perse
verança nos grandes trabalhos, que haõ manifestado os 
Generaes, Officiaes, c tropas das Divisões I*., 3»., 4*., c 
Ligeira, e a Brigada do General Pnck, que fizeraõ o asse
dio, dittinguindo-se nas operações delle. 

O Tenente (íeneral Grabnm me ha ajudado em a rcnlisa-
çaõ dos detalhes concernentes ao sitio, nlôm de fazer o 
serviço de General Commandantc da segunda Divisão, e 
lhe sou mui devedor pelos conselhos, c cooperação em 
conseguir o bom csito desta emprezn. 

A conducta de quantos compunhaõ a 3*. Divisão na* 
operações, que executaram com (anta bizarrin, e exaclidaõ 
na tarde de 19 depois de noite, visivelmente manifestaõ os 
talentos, e conhecimentos do Tenente General Picton, e 
do Major General Mackinuon, os quaes dirigiram as indi
cadas operações conduzindo as tropas a ellas; porem pe
ço a V E. me permitia chamar particularmente à sua 
sUençaó a conducta do Tenente Coronel O-Toole do 2o. 
Regimento do Caçadores, a do Major Kige do 2°. Bata
lhão do 5o. Regimento, a do Tenente Coronel Campbel do 
Regimento 94, a do Major Mawncrs do 74, c a do Ma-



205 MisceUanea. 

jor Grey do 2°. Batalhão do 5o. Regimento de infantaria» 
que foi ferido duas vezes durante o assedio. 

Faria injustiça à 3^. Divisão, se deixasse de expressar 
que os Soldados, que aperfeiçoarão a sapa, pertencentes 
aos Regimentos 45, 74, e 88, que foraó mandados pelo 
Capitão de Engenheiros Maclene, e o Capitão Thompson 
do 14, e os Tenentes Beresford do 88, e Macleod do 45 
se distinguiram igualmente no assalto da Praça, como em 
os penosos trabalhos que executaram em todo o tempo do 
sitio. 

J á expressei a V E. no meu officio de 9 do corrente o 
apreço, que me mereceo a conducta do Major General 
Crawford, a do Tenente Coronel Cockburn, e a das tropas 
da Divisão Ligeira no assalto do Reducto de S. Fran
cisco, que eíFecíuáram na tarde de 1 deste mez. A con
ducta destas tropas ha sido uniformemente distinguida, 
tanto na citada occasiaÕ, como no assalto da Praça, e de
curso do sitio. A nada posso comparar a bizarria com 
que os bravos Officiaes e tropas da Divisão Ligeira, mar
charam, e executaram as dificultosas operações, que se 
lhes destinaram, sem embargo de serem todos os seus Chefes 
ou conduetores, mortos, ou feridos. 

Permmitía-me V- E. que particularmente chame a sua 
attençaõ para a conducta do Major General Crawford, a 
do Major General Vandeleur, a do Tenente Coronel Bar-
nard do Regimento 95, a do Tenente Coronel Cockburn, 
a dos Majores Napier, e Gibblcs do 52, e a do Ten. Coro-
ronel Maclene do 43. 

A conducta do Capitão Dussey do 43, e do Tenente 
Curwood do 52, que foi ferido, me haõ sido igualmente 
com particularidade recommendadas. 

O tenente Coronel Elder, e o 3o. de Caçadores também 

se distinguiraõ nesta oceasiaõ. 
Os Regimentos Portuguezes 1, e 16 commandados pe-
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hN Senhoras Coronéis Hill, e Campbell, qoe compõem a 
Brigada do General P*ck, se distinguiraõ igualmente, e 
este General particularmente rccommcnda ao Major 
Lwch. 

No meu Despacho de 15 dei parte a V. E. do ataque 
contra o Convento da Santa Cruz pelas tropas da I,. Di-

' viwS, debaixo do commando do Tenente General Gra
nam J e do ataque contra o Convento de S. Francisco no 
dia 14 do corrente, qoe dirigio o Major General o Honora-
ble C. ColviUe. 

A primeira empresa foi executada pelo Capitão Lar-
roche, Slakenficlds do 10. Batalhão de Linha da Real 
Legiaõ Alentai, e a ultima pelo Tenente Coronel üarcourt 
com o Regimento 40: este Regimento permaneceo desde 
entaõ no arrabalde de S. Francisco, c contribuio efficaz-
meote para o assalto, que por aquelle lado se deo 4 Praça. 

Aainda que naõ coube a sorte de Analisar estas opera
ções á 1*., e 4*. Divisões, com tudo se haÓ distinguido 
durante o progresso do sitio, pelo sofirimento e perseve
rança com que executaram os trabalhos do assedio. A 
Brigada da Guarda Real, commandada pelo Major Ge
neral H. Campbell nesta parle se tem particularmente 
distinguido. 

Igualmente te haõ distinguido o Engenheiro em Chefe 
o Tenente Coronel Fletcher, e o Major de Brigada Tones, 
e os officiaes e Soldados do Real Corpo de Engenheiros: 
o conhecimento com qne estes Officiaes dirigirem as ope-
rações do sitio, excedem a todo o elogio, e rogo a V. E. 
me permitia que também chame a sua attençaõ para com 
elles. 

O Major Dickson do Real Corpo de artilheria Britan
nica, e sctualmente addido à Portuguesa, de algum tem
po a esla parte se acha encarregado do trem de artilheria 
de bater pertencente a este Exercito, ha dirigido os in
trincados detalhes das ultimas operações, com tanto co-
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nhecimento e perícia, como fez nos dous sítios de Bachyoz, 
merecendo em alto gráo a minha approvaçaÕ. Os rápidos 
effeitos, que causaram os fogos das nossas baterias, fazem 
suficientemente os elogios dos officiaes, tanto da artilheria 
Britannica como da Portugueza empregados nesta occa-
siaõ. Naõ obstante devo fazer particular menção do 
Major de Brigada May, Laktem, Holcombe, Dynely, Dun-
das da artilheria Britannica; e os Capitães Costa, Cunha, 
e o Tenente Silva de I o Regimento da Portugueza. 

Também devo chamar muito particularmente a attençaÕ 
de V. E. para a conducta do Major Stingeon, do corpo de 
artífices : este official construio e lançou sobre o Agueda 
uma ponte, sem a qual se naÕ poderia intentar a realisa-
çaõ da mencionada empresa : alem do dicto auxilio efi
cazmente ajudou ao Tenente General Graham, e a mim 
nos reconhecimentos que fizemos da Praça, sobre os quaes 
se formou o plano do ataque ; e por ultimo guiou ao 2o. 
batalhão do 5 o regimento, e ao regimento 2°. de caçadores 
Portuguez, ao ponto do ataque para o assalto. 

O Adjutante General, e o Deputado Quartel Mestre Ge
neral com os officiaes de todos os seus respectivos departa
mentos me haõ dado toda a sorte de co-operaçaÕ neste ser
viço, e o mesmo tem feito os officiaes do meu Estado 
Maior; e tenho muita satisfacçaõ de acerescentar, que sem 
embargo da Estação do anno, e o augmento das dificul
dades em prover as tropas de viveres, todo o Exercito 
tem sido bem provido, e todos os ramos deste Serviço bem 
attendidos, pelos infatigaveis esforços do Commissario 
Geral Bísset; e os Officiaes do seu Departamento. 

O Marechal de Campo D. Carlos d'Hespanha, e D. Ju-
liaÕ Sanches, observaram os movimentos do inimigo sobre 
o Tormes, durante as operações do sitio, e eu sou muito 
obrigado a estes officiaes, e em geral aos habitantes da 
Castella, pelos auxílios que me haõ facilitado. Os referi
dos habitantes tem invariavelmente manifestado o seu ódio 
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á tirannia Francesa, e os seus desejos de contribuir por 
quantos mck» possaó a destruída. 

Em outra occaÁaõ transmitttrei a V. E. uma relação de
talhada dos effeitos que tivermos achado na praça; porem 
creio qoe se encontrarão 153 peças incluso o trem de bater 
do exercito Francês, c grande quantidade de munições, e 
effeitot de parque. 

Temos prisioneiros ao Governador, o General Barrier, 
codsa de 13 Officiaes, e 1.700 soldados. 

Deos guarde a V. E. muitos annos. Quartel General 
deGallegos, 20 de Janeiro, de 1SI2. Ill«*>» e Ex"»- Sr. 
D.# Miguel Pereira Forjas—O Marechal General—Lord 
Wellington, Conde do Vimeiro. 

P. 8. Transmitto a V. E. este despacho por maõ do 
Major D. José Luís Maria de Sousa, Adjutante d'Ordem 
do Marechal Conde de Trancoso, e o qual tendo-se achado 
presente nos últimos dias do assedio, e na oceasiaõ do as
salto, poderá dar aos Srs. Governadores do Reino todas as 
demais informações, que desejarem saber a respeito desta 
Empresa. 

Retnetto inclusos os mappas dos mortos, feridos, pri
sioneiros, e da anilharia e munições de guerra achadas em 
Cinsde-Rodrigo. 

Segunda Ofjkio de 2t. 

Tenho recebido participações, que mencionam, qoe o 
Marechal Maruiont, havendo chegado a Valhadolid, no dia 
II, tinha no dia 15 sabido das nossas operações contra 
Cwdsde-Rodrigo; c vqjo por uma carta interceptada, que 
elle designava estar neste dia cm Salamanca, e ao mesmo 
tempo se me informou que o referido Marechal dera or-
dent para ser reunido no Tormes o exercito do seu com-
•Modo, e se proponha soecorrer a praça: o General Dor-
tonos devia acompanhar Marmont a Salamanca» onde se 
tsparavnõ boje, porém naõ tenho ouvido que fosse prova-

D O 2 
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vel, que algumas das tropas do Exercito do Norte bai

xassem ao Tormes, excepto a Divisão do General Thie-

bault. 
A divisão de infantaria inimiga do commando do Ge

neral Bonnet, tem sido retirada das Asturias, e tem sido 
reunida ao exercito denominado de Portugal; estas tropas 
se acham agora marchando em direcçaÕ ao Tormes, e ti
nham j á passado por Benavente, quando ultimamente recebi 
noticias daquellas paragens. A divisão o commando do 
General Souham, e que tem sempre permanecido na Cas-
tella, entre os rios Tormes, e Douro, desde que o inimigo 
soccorreo a Ciudade-Rodrigo, em o mez de Septembro 
passado, tem-se igualmente unido ao referido Exercito. 

Sinto de ter a informar a V E. que o Marechal Suchet, 
atacou no dia 26 de Dezembro a posição que o General 
Blake, occupava em frente de Valencia: as divisões de 
Villacampa, Mahy, e a cavallaria do General Freire, fica
ram cortadas de Valencia, e do General Blake, retirando-
se o General Mahy pata a posição de Alcira a traves do 
Xucar, tendo soffrido consideravelmente estas tropas na 
acçaõ que tiveram, e perdido toda a sua artilheria. Por 
noticias de Alicante datadas no primeiro do corrente, pa
rece que o General Mahy se achava em retirada sobre 
aquella Cidade. 

Naõ se sabe por hora o que havia occorido no dia 26 na 
direita do exercito, ou mesmo em Valencia; mas ouvio-se 
naquelle dia fogo na Cidade, assim como no dia 27. Diz-
se que Suchet havia sido reforçado com tropas vindas de 
Madrid ; e em uma parte do General Mahy, datada em 
Alcira, a 27 de Dezembro, e publicada em Cadis, no dia 
11 do corrente, vejo que elle relata, que Suchet havia 
sido reforçado com tropas do exercito do commando do 
Marechal Marmont, mas o que eu tenho acima referido 
concernente ao exercito denominado de Portugal mostrará 
a V. E. que ainda que uma parte do dicto exercito mar-
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tboo para Valencia, voltou depois -.cm entrar naquellc 
Kcino, e lodo cllc se dirigio para a (a-.tell.-i. 

PcUt ultima* noticias de Cadis, de 10 do corrente tenho 
tabulo que o inimigo investio formalmente Tarifa, abrindo 
trincheiras cm frente de_sta xilla; c havendo conduzido 
psra ellas o trem de bater, começaram a fazer fogo no dia 
de 21 de Dezembro, conseguindo immediatamente abrir 
brocha cin Mias muralhas. No dia 31 intentaram apoderar-
pe da brecha por assalto; mas foram repcllidos pelas bi
zarra* tropas do commando do General ( opons, e do Co-
mnel Skerret, que compõe a guarniçaõ, c a pezar de quo 
-• inimigo tinha conseguido abrir completamente a mais 
fácil entrada na dita vUla com a continuação do seu fogo 
desde o referido dia atr á tarde de * do corrente, naõ se 
sirevío a intentar segundo assalto, longe disto se retirou 
na mesma noite; abandonando sclte peças de artilheria, dous 
obuzes de grande calibre, todas as carretas, e effeitos do 
parque, que haviaõ juntado para o assedio. 

Naó posto deixar de expressar a admiração, que me 
tem ca-.ivado abi/urra conducta do Coronel Skerret, e das 
islorosos tropas do seu commando. 

Deus guarde a V. E. por muitos annos. Quartel Gene-
r-1 de Gsllegos, cm 21 do Janeiro, de 1812. 

Mappa dos mortos, feridos, c extraviados. 

Perda dos Francc.es. 

Ofhcisct 79, c soldados 1630, prisoneiros. 

Total, Hus». 

Per do do Exercito AUiado desde 15 até 19, dia em que foi 
tomada a Praça por assalto. 

Perda Portuguesa. 
Mortos: I Sargento, e 18 cabos e soldados, 
lendo*: 1 Capitão, 3 Tenentes, 2 Sargentos, 91 sol-

lados. 
Total: l l l 

http://a-.tell.-i
http://Francc.es
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Perda Ingleza. 

Mortos: 1 do Estado Maior, 5 Capitães, 2 Tenentes, 8 
Sargentos, 1 Tambor, 113 cabos e soldados. 

Feridos: 3 do Est. Maior, 1 Ten. Cor., 2 Majores, 19 
Capitães, 28 Tenentes, 5 Porta-Bandeiras, 2 do pequeno 
Est Major, 28 Sargentos, 5 Tambores, 403 soldados.* 

Extraviados 5 soldados. 
Tota l : 4 do Estado Maior, 1 Ten . Coronel, 2 Maiores, 

24 Capitães, 20 Tenentes, 5 Porta-Bandeiras, 2 do pe
queno Estado Maior, 36 Sargentos, 6 Tambores, 521 sol
dados. 

Total da perda Portugueza, 118. 
Dieta Ingleza, 681. 
Total geral, 749, 

Peças de Artilheria tomadas de Calibres desde 24 de até 3, 
Morteiros e Obuzes a maior parte de bronze. 

Montadas 109. 
Desmontadas 44. 
Total, 153. 

Balas de differentes calibres, bombas, e granadas de 
maó - 79.064 

Metralha de vários calibres - - 20.194 
Barris de Pólvora - - 5.100 
Cartuchos de Espingarda - - 600.000 
Carretas de reserva para vários calibres - 107 
Espingardas com baionetas Francezas, Inglezas, 

e Hespanhollas - 8.355 
Pederneiras - - 361.760 
Uma grande quantidade de materiaes para carretas de 

artilheria e 58 peças de bater. 
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y.-nti dos Oficiais mortos, c feridos, desde 15 ali 19 deJa-
tíftrfl, de I s 11, «o assalto, e tomada de Cidade Rodrigo. 
"Morto*.—Maj. General Mackinnon, M. Dotigal, capi-

laô Jn regimento. Ardisman, dito do 45 dito. Persse, 
Intente dito dito. Bell, dito dito dito. Douhbs, capi
tão do 52 regimento. Andcrsoo, dito do 94 dito. Wil-
liamson, dito dito. 

Feridos.—Alberto, 2o tenente da artilheria Portugueza, 
lerido levemonte. Mulcaster, capitoõ dos reaes engenhei
ro*, dito. Skelton, tenente dito, perigosamente ferido, 
Jepoi* morto. M. Cullocb, capitão dito, gravemente fe-
rklo. Manha), tenente dito, levemente dito. Ashfotd, 
Porta-Bandeira do 2 o Batalhão do 5 o . Begiraento de 
nímtari.1, gravemente dito. llamage. tenente do 74 re-
:uiienln, levemente ferido. Armslrong, dito do 88 dito, 
Jito, l Lm k, dito dito, gravemente dito. Antônio da 
1'otta r Silva, tenente de artilheria Portnguzea, levemente 
Ferido. Dynely, capitão de artilheria real dito. Power, 
liio dito, dito. Guilherme Queado, dito do l*. regi-
rneiiiode linha, dito. Antônio Corta Lcitaõ, tenente do 3o. 
regimento do caçadores, dito. Maj. General Crawford, 
perigosamente dito Maj. General Vnndclcur, levemente 
lito. B. Major Poder, do 88 regimento dito, dito. 
fompton, tenente dos reaes engenheiros, gravemente dito. 
üeid, dito dito, levemente li mio. Stnvly, dito dos reaes 
•-KOCCK*-*-, dito. («rey, Maj. do 5o regimento, grave-
wrnte dito. Doubousdicti, capitão dito, dito. Maken-
tio, tenente dito, gravemente dito. Wyldc, dito dito 
lito. Pairttoitth, tenente dito, levemente ferido. Fitz-
jeraUl, dito dilo, dito. Canch, Porta-Bandeira, dito, 
lno. Idtnson, adjutante, dito. Fergusou, capitão do 43 
rgimento, gravemente ferido. Paterson, tenente, dito, 
lito. Brumwcll, dito, dito. Mine, capitão do 45 dito, 
•••semente dito. Dartin, dito dito, gravemente, ferido, 
lunfhracjr, tenente dilo, dilo. Philips, dito dito, dito. 



214 MisceUanea. 

Colbourne, ten. coronel do 52, dito, dito. Napier, Maj, 
dito, gravemente ferido, e com o braço direito cortado. 
Curwood, tenente dito, levemente ferido. Levingston, 
capitão do GO regimento, gravemente dito. Lamglands, 
dito do 74 dito, levemente dito. Colins, dito dito, dito. 
Fcw, ten. dito, gravemente dito. Atkisn, porta-bandeira 
do 74, levemente dito, M'Lean, capitão do 77, grave
mente dito. Baird, dito dito, dito. M'Laughlra, dito, 
dito, levemente dito. Smith, ten. dito, perigosamente 
dito. Fitzgerald, porta-bandeira dito, levemente dito. 
Jones, ajudante dito, dito. Johnson, tenente do 88 
dito, gravemente ferido. Fairres, dito dito, dito. Be-
resford, dito dito, dito. Guilherme Kingsmill, dito dito, 
dito. Laying, capitão do 9o regimento gravememente 
ferido. Cairncroffs, dito dito, levemente dito. Kyle, 
dito dito, dito. Taylor, tenente dito, perigosamente 
dito. Cannon, dito dito, dito. Scoll, porta-bandeira 
dito, levemente dito. Uniacke, capitão do 95 dito, 
gravemente ferido. Cox, tenente dito, dito. Hamilton, 
dito dito, dito. Mitcbcll, capitão dito, dito. Beddell, 
tenente dito, dito. 

Portaria. 
Para a requisição de graõs a bem do exercito. 

Exigindo o sustento dos Ekercitos, que taõ heroica
mente se empregaõ na defensa, e conservação destes rei
nos, que se appliquem á sua manutenção as quartas, ou 
sextas partes dos graõs de todos os Celleiros, assim da 
coroa, como dos particulares, determinadas nas portarias 
do Io de Septembro, de 1810, e 16 de Agosto, de 1811, 
naõ só para a boa ordem da distribuição e pagamento 
dos ditos fruetos, mas também para se evitar o vexame 
dos embargos, feitos com acceleraçaõ: manda o Príncipe 
Regente Mosso Senhor que se procedera na conformidade 
da sobredita Portaria de 17 de Agosto a respeito do resto 
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ds colheita do anno fossado, com a diferença unicamente 
de ficarem as ditas quartas, ou sextas partes á disposição 
do desembargador comrnissario cm chefe das rouoiçoens 
de boca para o exercito, o qual pelos fundos, qoe 
ibe forem aságnados, fica encarregado de pagar aos 
proprietários o valor dos seus gêneros nos prazos ira-
preteri veis de 2, 4, e 6 mesa, contados da data da entrega 
dos mesmos gêneros. As authoridade*, a quem toca, as
am o tenbaõ entendido, e façaõ executar. Palácio do 
Governo em 25 de Janeiro, 1812. Com cinco rubricas dos 
Senhores Governadores do reino. 

Suartd-General de Coimbra, 11 de Janeiro, de 1811. 
OIDKU no ma. 

Havendo S. A. K. o Príncipe Regente Nosso Senhor 
impetrado novo Indulto, para que os seus Reaes exércitos, 
empregados na defesa destes reinos de Portugal, c .VI-
garve, poasaõ comer carne em dias de abstinência, neste 
presente anno de 1812; e sendo este indulto transmittido 
a tua exce-llencia o Senhor Marechal Beresford, Coode de 
Trancoso, sua exceltencia o fas publico aos exércitos na 
copia seguinte. MOZINHO, Ajudante-General. 

Copia. 
D. Vicente Macchi, Camarista Intimo do Santíssimo 

Padre Pio Vil. Nosso Senhor, Protonotario, e Delegado 
Apostólico nestes Reinos de Portugal, e Algarve, &c. 8cc. 
kc. Estando a findar o tempo da prorogaçaõ, qoe 
coacedemos em data de 12 de Janeiro do corrente anno 
do nono indulto, expedido rro o dia 24 de Janeiro do an
uo próximo passado de 1810, para que os exércitos de 
»as Altan Real o Sereníssimo senhor Príncipe Regente de 
Portugal, e dos Algarvcs, empregados na justa defesa 
destes reinos podessein comer licitamente carne em os dias 

VSL. VIU. No. 45. EX 
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de abstinência; os lllustrissimos e ExcellentíssimosGover. 
nadores levados assim do zelo pela observância das Leis 
ecclesiasticas, como do seu bem conhecido amor para com 
os soldados, nos expozeram, que subsistindo ainda as mes
mas fortes razoens, que deraõ motivo á primeira concessão 
da dispensa, e á sua' prorogaçaõ, summamente desejavaõ, 
que fosse por nós novamente prorogado a favor dos Reaes 
exércitos o mencionado indulto, cuja continuação as cir
cumstancias actuaes tornaram indispensável. Por tanto 
annuindo nós as pias, e justas instâncias dos mesmos Illmos. 
e Ex1»»-5* Governadores do Reino, e desejando similhante-
mente acodir aos solda dos neste caso de urgente necessidade, 
usando da authoridade a nós delegada, prorogamos, e 
ampliamos por todo o anno próximo futuro de 1812 a 
favor dos exércitos, que militiaÕ debaixo das bandeiras de 
-S. A. R. o Sereníssimo Senhor Príncipe Regente, o sobre-
dito indulto, e dispensa para poderem continuar pelo de
curso do dito anno de 1812 a usar licitamente de carne 
nas» sextas feiras, e sabbados, e nas vigílias, e tempo da 
quaresma á excepçao da quarta feira de cinza, e sexta 
feira da semana saneta, tudo do mesmo modo, e forma, 
que se acha expressado no nosso antecedente indulto, de-
yendo-se fazer scientes desta nova prorogaçaõ os officiaes, 
e soldados dos mesmos Reaes exércitos; niÕ obstante qual
quer couza em contrario. Dado em Lisboa, nas casas da 
nossa residência, sob nosso sjgnal, e sello de nossas armas, 
aos 24 do mez de Dezembro do anno de 1811, e do ponti
ficado de sua santidade o Papa Pio VII. Anno 12. Vin-
cente Macchi, Delegado Apostólico. José Manoel Gon
çalves Anjo, Secretario. Francisco Lupi, Official Depu
tado. Registado no livro quarto ordinário a folhas oiten
ta. Joaquim José Cezar Manitte, Regedor Apostólico. 
Pagou mil e seíscentos reis de sello. Lisboa, 30 de De
zembro, de 1811, Siqueira Couto. 

O Príncipe Regente Nosso Senhor ha por bem açor-
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dar o ara Real beneplácito, para que qoe se possa executar 
rs-te breve de prorogaçaõ da concessão, para qne os seus 
Kcars exércitos empregados na defesa destes reinos possaÕ 
licitamente convr carne nos dias de abstinência, até o fim 
do corrente anno. Palácio do Governo, cm 4 de Janeiro, 
de 1812. Ai.rxAxnnr JoSsV FERREIRA CASTELLO. 

Qaartei-General de Coimbra, 11 de Janeiro, de 1812. 
Jota' VITAL GOMES OE SOUSA, Secretario. 

Portaria. 
Regulando os 4judanles o Ordens. 

Sendo necessário regular, em attençaõ ás actuaes circum-
uancias, o número dos ajudantes de ordens, e de campo 
competentes sos officiaes generaes, governos dns nrmns 
das províncias, commandos, e inspecçoens geraes das 
diflereutes Armas; como também a graduação*, e número 
dos officiaes das suas respectivas secretarias. Manda o 
o Príncipe Regente nosso Senhor, que interinamente se ob
servem tu regulaçoens junetas, assignadas por D. Miguel 
Pereira Forjas, do conselho do mesmo senhor, c secretario 
do governo, encarregado das secretarias de Estado dos 
negócios estrangeiros, da guerra, e da marinha. Palácio 
do Governo, en 9 de Janeiro, de 1SI2. 

Csm seis Rubricas dos Senhores Governadores do Reino. 
Regulação do número de ajudantes de ordens, e de campo 

dos officiaes generaes empregados em serviço activo de 
campanha, governo das armas das províncias, comman
do das praças de guerra em estado de defeza, ou inspec-
çsõ dss diferentes armas. 

Tenente general em serviço activo de campanha, um 
•jodaale de campo. 

Tenente general empregado no governo de Província, 
os de praça de guerra, em estado de defeza, ura ajudante 
de ordens, e um ajudante de campo. 

r. S 2 
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Marechal de campo empregado cm serviço activo ds 
campanha, um ajudante de ordens, e um ajudante de 
campo. 

Marechal de campo empregado no governo de provín
cia, ou de praça de guerra, em estado de defeza, um aju
dante de ordens. 

Brigadeiro empregado em serviço activo de campanha 
no governo de província, ou praça de guerra, em estado 
de defeza, um ajudante de campo. 

Em cada província haverá dois ajudantes de ordens an-
nexos á província, e naÕ ao general. 

Em cada uma das inspecçoens, oa commandos das 
armas, haverá um ajudante de ordens annexo á inspecçaõ, 
ou commando. 

Em cada brigada haverá um major de brigada annexo 
a ella, e naÕ ao brigadeiro. Palácio do Governo, em 9 de 
Janeiro, de 1812. D. M I G U E L PEREIRA FORJAZ. 

Regulação das Secretarias das Províncias, Inspecçoens, e 
Commando das Armas. 

Em cada secretaria de província haverá um secretario 
com gríiduaçaõ de capitão, e dous officiaes de secretaria 
com graduaçoens de tenentes. Em cada inspecçaõ, ou 
commando haverá um secretario com graduação de te
nente, e um oílícial de secretaria com a graduação de al
feres : bem entendido que a presente regulação se deverá 
entender para o futuro pelo que respeita ás graduaçoens, 
que existem. Quando pela affluencia dos negócios os 
generaes de provincias, ou inspectores precisem mais 
gente para o expediente, nunca se poderá auginenlar o nú
mero de officiaes das respectivas secretarias; porém de-
vello-haõ representar pela secretaria d'estado dos negócios 
da guerra, declarando a necessidade, e indicando o nu
mero, e vencimento competente, para qne approvad.i a 
proposta, os comprehendaÕ só pelo tempo, que for preci-
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se, aas despesas da secretaria, Palácio do Governo, em 
9 df Janeiro, de 1812. 

D. MiauEL PEREIRA FORJAI . 

Estado da Hospital Real de S. José, no segando Semestre 
de í.sii. 

Do primeiro de Julho ate o ultimo de Dezembro de 
1811, enlrirsm s curar-se 6.495 doentes; sahiram curados 
4.752; tsllecérsõ 1.167, em cujo número se incluem 1G0, 
qae morrêrsõ dentro das primeiras 48 horas da sun en
trada, 5 qne chegarão mortos, e 269 de moléstias incurá
veis: ficaõ-se curando 576. 

Dinheiro recebido. 

Fieoa existindo em cofre no ultimo de Junho de 
1811 - - - 2:81.0.417 

Cobrou-te de juros reaes, tenças, e ordinárias 5:220.7."]r> 
Do terreiro publico desta cidade, pela qiinrla 

parte da vendagem que houve 110 mesmo ter
reiro ; a saber, 12:601.426 reis de todo o -gê
nero dcgrsO, c 17:622.720 rti*. da furinba 50:221.14<"# 

De foras de casas, c fazendas • 973.984 
De legados nsõ cumpridos • .1:592.33*j 
De rendas de casas, e fuzeudas 9:616.554 
De alguns enfermo!, que pagaram as suas curas 506.880 
De Al vara» de Fianças - 105.880 
Dinheiro achado a alguns enfermos depois de 

íallrcidos - - 40.1000 
Do producto de umas receitas aviados na botei 

do hospital 1.180 
De tua laudetnio 25.000 
De esmolas spplicadas para o curativo dos 

doentes . 316.740 
De juro* particulares . * £10.000 
Do producto dos fatos dos doentes, que fallece raõ 

oeste hospital - 1:203.000 
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De uma restituição - - 102.660 
Da parte dos lucros da 2a* loteria feita na san

ta casa da misericórdia, no anno passado de 
1811, que vieraõ a pertencer a este hospital 2:600.000 

Do rendimento das cadeirinhas - 59.940 
Do producto da arremataçaõ da roupa, que ex

istia nas enfermarias, do tempo da antiga ad-
ministracçaõ - - 27.3000 

Somma o dinheiro recebido Rs. 57:710.546 

Dinheiro despendido. 
Com os ordenados, c comedorias das pessoas 

occupadas no serviço do hospital, as quaes 
se achaÕ pagas, naõ só pelo que respeita ao 
tempo atrazado, como ao que tem decorrido 
até o ultimo de Dezembro, de 1811. reis llt205.707 

Com capellas, tenças, e legados, incluídos 
563.000, que já se deviaõ antes da adminis
tração do actual enfermeiro mór - 870.248 

Com o expediente das causas, contadoria, e co
brança das rendas - 882.700 

Com uma reposição - - 201.500 
Com as roupas, e móveis das enfermarias 7:330.444 
Com as obras das propriedades, e enfermarias, 

incluídos 50.510 reis, que já se deviaõ antes 
da adsinislraçao do actual enfermeiro mór 4.470.315 

Com a compra de vários gêneros feita para o 
sortimento da botica, incluídos 120.000 reis, 
que ja se deviaõ como acima 4;044.110 

Com a igreja, e gnizamentos - - 639.360 
Com a abegoria - - 143.600 
Com o pagamento de liuns foros - 39.725 
Com as carnes precisas para os Enfermos, e fa

mília - - - 5:400.000 
Com o sortimento da dispensa, e cozinha 9:006.128 
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l* «tn as galinhas precisas para os enfermos 423.340 
Com o pagamento de alguma» loiças - 260.650 

Simnu a despeza. na qual se incluem 773.510 
de dividas contrahidas antes da administra-
çaô do actual enfermeiro mór, como se diz 
acima Rs. 44:917.853 

Saldo do dinheiro, que ficou exittindo cm 
cofre - Rs. 15.792.693 

N. B. Na quantia de 30:224.146 réis, que na receita se 
dizem recebidos do terreiro publico, se naó inclue o que 
rrtideo a quarta parte da vendagem do mez de Dezembro 
ultimo, por se naõ ter npromptado no mesmo terreiro a 
portaria para n recepção do liquido delia. 

Hospital Real tlc S. José, 7 de Janeiro, de 1SI2. 
I). 1'aANtisco OEAI.MF.IIIA ÜF. MELLO v. CASTBO. 

EXERCITO» FRANIEZEÍ NA HESPANHA. 

Jornal do cerco de Falência. 
Al-juns dias depois da tomada de Sa^unto, passou o 

esercito o Guadalavinr, c tomou posse do Grão de Va-
trnria, e pntrtc de Scrnno, um subúrbio de Valencia, no 
lado esquerdo; o outro lado foi disputado pelo inimigo 
palmo a palmo, e nós tomos obrigados a penetrar até as 
ultimas casas, snpaiido, ou minando. Os Hc*>panhoes 
defenderam obstinadamente o convento de Saneia Clara. 
A explosão produzio uma brecha considerável, pi Ia qunl 
cnti.iram os tropas. O. Valcnciunos tinham cortado duas 
bcllas pontes sobre o Guadulnviar; as outras três foram 
cubertaa com babeças de ponte. Pura estreitar o inimigo 
dentro destas cabeças de ponte, o repulsar ai suas soi tidas, 
te formou uma linha de contruvalaçaõ, de três fortes rc-
iluclot- tendo scllc pés d'ngua nos seus fo.s-.os, dous con
tentos l.-rtiiicado», e as casas dos subúrbios. O inimigo 
•ütotmcntou muito os nossos pioneiros, por um continuo to-

http://oeAi.mf.iiia
http://fo.s-.os
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go cruzado de toda a sorte de bala. Perdemos aqui vários 
mineiros, e um tenente de engenheiros. O inimigo se 
fortificou na esquerda, a "fim de disputar a passagem do 
rio. Tinha elle um eutrincheiramento, que se extendia 
das obras da praça até o mar. Tinham os inimigos forti
ficado as aldeas de Mislata, Quarte, e Manisses, nas mar
gens do rio, e que estavam unidas entre si por linhas com 
artilheria, todo este espaço de terreno desde o mar até 
Manisses he nma planície baixa, cuberta d'agoa, e inter-
sectada por numerosos canaes. Acima de Manisses, he o 
terreno mais elevado, e ja se naÕ encontram pântanos, até 
Torrente, e Cartaroja, na estrada de Murcia. 

O General Blake tinha postado a sua infantería desde o 
mar até Manisses, e a sua avaliaria cacima de Manisses, 
para cubrir a sua esquerda. Tendo recebido, o esperado 
reforço, se poz o nosso exercito em movimento. Na noite 
entre 25 c26 de Dezembro, o capitão de engenheiros, Du-
pon, construio rapidamente, a uma légua de distancia de 
Manisses, duas pontes, acima de todas as vertentes das dif-
ferentes águas, para que as nossas tropas pudessem estar 
livres de um iabyrinto de canaes. Ao romper do dia, 
três divisoens de infantería, e toda a cavallaria passou por 
estas pontes, e repulsou a cavallaria inimiga, em quanto a 
divisão de Palombino occupava os Hespanhoes em frente 
passando o rio entre Quarte, c Mislata. O capitão de en
genheiros Ordenaria, íbi morto, estando construindo uma 
ponte. A esquerda do inimigo, penetrando o desígnio de 
nosso movimento sobre Torrente, abandonou precipita
damente a posição de Manisses, para evitar ser rodeada, 
e se retirou para Carta Roja, aonde a nossa columna che
gou demasiado tarde, para se lhe oppor. Alguns milhares 
de Hespanhoes, tiveram tempo de se escapar pela estrada 
de Murcia abandonando a sua artilheria. O resto do ex
ercito do inimigo ficou fechado naquelle lugar. 

A divisão de Hubert, havendo passado o rio, juncto á 
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toa, e tomado os entricheírameatos na margem direita, 
desde a cidade ate o mar; se completou no mesmo dia, 
o úmncaaso iovestimeoto de Valencia. Nos dias seguintes 
te trouxeram para mais perto as posiçoens do campo. 
No» podemos deixar mui poucas tropas na margem es
querda ; as fortificaçoens de nossas linhas suppriram o 
numero. Oi Valencianoa etperançávam-sc muito em 
•eus canaes, psra cubrir os spproches com innndaçoens, e 
encher d'agus os fossos de seus campos entrincheirados, 
mat naõ tiveram tempo para preparar estes meios. Quando 
at nossas tropas passaram para a margem esquerda, o 
chefe de Nfal*»#fft Pinot, se apossou das vertentes, e vol
tou at águas dos canaes para o rio. Os officiaes engenhei» 
roí construíram redutos, em distancia de 400 toesaa da 
praça sobre a estradas de Quarte, e Murcia, e o convento 
de Jesus, a estrada de Madrid foi barricada, e oceopada 
por um batalhão. Por todaa as mais partes os canaes, e 
k-stot nos seguravam contra as sortidas. A cidade está 
cercada por uma boa muralha, de 30 pés de alto, e des 
de largo. Os valencianoa tinham acerescentado um pe-
qseno forno, cheio d'agua, ao pé da muralha, coro uma, 
estrada cuberta, e formado ripados do lado do de flozafa, 
e algumas pequenas obras para defender as portas. A 
MIS defensa fundava-se principalmente, no seu vasto cam
po entrincheirado, que continha dentro em si a cidade e 
os três subúrbios na margem direita. Era este fortificado 
com bsttioens, e em grande parte à prova de bomba. Esta 
linha se estendia desde o mar ate Oli vete, aonde ternimava 
em «ms ponta que era fraca, porque podia ser atacada pela 
retaguarda, pela margem esquerda. Este veio a ser o ponto 
de ataque; mas eomo o inimigo podia o durante cerco, for
mar entrincheiramentos inteirorea entre o Rio e Rozafa; 
a liaha começado algumas obras a fim de separar estes do 
resto da liaha; determinou-se segundo ataque sobre S. 
Vicente, sobre a estrada de Murcia. O campo cntrinchci-

Vok. VIII. No. 45. r r 
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radoera defendido por 20.000 homens de linha, 6.000 mi
licianos, e cem peças d'artilheria. 

Primeira noite, entre 1 e 2 de Janeiro: Apenas tinha o 
coronel Henrique começado a marcar a primeira parallela, 
a 60 toesas de S. Vicente, quando foi morto; a sua perca 
foi mui sensível a todo o exercito. Era um abilissimo offi-
cial, na arte dos assédios. Os chefes de batalhão Thie-
tault, e Penot, substituíram o coronel Henrique; abrio-se 
a parallela a 60 toesas das obras. O chefe de batalhão 
Plagneol erigio uma parallela a 90 toesas, diante de Oli-
vete. Pela manhaã estavam completas estas obras. 

Segunda noite. Acabou-se a parallela, e a communi-
caçaõ de S. Vicente; e se principiou a segunda commtini-
caçaó juncto á entrada de Murcia. A esquerda da pa
rallela de Olivete foi muito incommodada pelo inimigo, 
de uma casa 100 toesas em avançada. 

O capitão Boucher a atacou com uma partida de ati
radores, ferio, e aprisionou os officiaes Hespanhoes e vá
rios soldados; extendeo-se entaõ a parallela a esta casa, 
que servio como ponto de apoio. Plageneol, chefe de 
batalhão, abrio parte de uma parallela sobre a margem es
querda, para facilitar a artilheria a jogar sobre o campo 
entrincheirado, juncto a Olivete. 

Terceira Noite. Pelo ataque sobre S. Vicente, acaba
mos a communicaçaÕ sobre a direita, o tempo estava mui
to máo ; a terra ensopada com as chuvas ao ponto de ler 
perdido toda a solidez. 

Quarta Noite. Estendeo-se a parallela de S. Vicente 
a 100 toesas, sobre a direita, até uma casa queimada, que 
servia com de ponto de apoio. No angulo saliente da 
praça atacada, formamos duas aberturas. Os trabalhadores 
foram postados, debaixo de um vivo fogo de metralha ; 
porém mantiveram-se pela firmeza dos capitaens Berthois 
e Guillemain. Perdemos alguns homens, mas obtivemos 
approximarnos a 30 toesas da contraescarpa.—Os cami-
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abot mraOlivcic foram levados, na noite precedente, ate a 
distancia de 40 toesas da contraescarpa O inimigo-, 
limitado át suai obras pela primeira parallela a 90 toesas, 
naõ pôde fazer sorridas ; porque naõ tinha praça d'armas 
nrtn ettrada coberta, aonde se pudessem ajunclar para des-
rmbocar de uma ves. Julgou-se portanto que éra inútil 
estabelecer segunda parallela contra taes obras. Proce
demos em nossa estradado duas minas, e clirgamos a nove 
toesas da contraescarpa. O inimigo aterrado, pela rapi
dez, e proximidade de nossas obras, c temendo ser tomado 
per assalto, abandonou o seu campo entrincheirado, c bus
cou abrigo, deixando a sua artilheria, c muniçnens em 
nosso poder. Nos estobclecctno-nos em todos os pontos, 
no interior do campo entrincheirado, c fizemos communi-
caçõens. Desde este momento foi u cidade nossa : o inimi
go naõ pôde pensar de defeuderse dentro delia, naõ es
tando preparado para a guerra de casas, em conseqüência 
de naõ ter demolido as casas do subúrbio de S. Vicente, e 
Quarte, que se avançaram a dez ou quinze toesas da mu
ralha. 

Quinta noite. A artilheria começou o bombardeamen
to, com oito morteiros, estabelecidos no convento dos 
capuchinhos, sobre a margem esquerda. Pinot chefe de 
batalhão, fez communicaçõcns para as casas nos subúr
bios de 8. Vicente, c depressa chegou á distancia de dez 
toesas da cidade, nos cstabcleccmo-nos em algumas casas 
de Quarte. 

Sexta, septima, e oitava noites. Trabalhamos para 
desembocar de uma casa, para o subúrbio de S. Vicente ; 
porem o inimigo nos percebeo, e dirigio a sua artilheria 
«obre esta desembocadura. Perdemos J mineiros, e i.i-
Ibou-oot esta tentativa. Fomos entaõ obrigados a desem
bocar de uma casa tit» pcz distante da cidade, e formar 
uma galeria subterrânea, que se concluiu em 00 horas, de-
bst&o do alicerce da muralha. 

r r s 
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O inimigo defendeo a parte esquerda dos subúrbios d« 
Quarte, e particularmente o convento das Urselinas. Mi-
chaud, chefe de batalhão, e Vacani, capitão de engenhei, 
ros, perforou, successivaraente, todas as casas no subúrbio, 
desalojou o inimigo, e estabeleceo-se ali. Agora o Ge
neral Blake negociou para render a cidade e o exercito. 
A capitulação foi assignada aos 9. 

(Assignado) REGNEAT. 

Valencia, 11 de Janeiro, de 1812. 

Relatório de marechal Suchet a S: A. R. o príncipe de 
Neufchatel e Wagram, major-general. 

Quartel-general de Valencia, 
12 de Janeiro, de 1812. 

MONSEICNEUR !—Rego a V. A. Sereníssima de annun-
ciar a S. M. o Imperador, que as suas ordens estaõ exe
cutadas, Valencia está submettida ás suas armas.—Os 
movimentos rápidos de 26 de Dezembro, forçaram o ini
migo a retirar-se para as suas linhas fortificadas; o perse-
guimento das tropas que se tinham oecupado de Valencia, 
até S. Philipe, tirou a Blake toda a esperança de soecorro 
completou-se a investida. O exercito, ávido de gloria, 
procurava os perigos, e repellio três sorridas com alto va
lor.—O denodo dos trabalhos dos engenheiros, que, na 
noite de ] para 2 de Janeiro, abriram a trincheira a 10, ou 
SO toesas das obras do inimigo, e que em quatro dias, e 
quatro noites, tem levado as suas sapas, ate a 15 toesas do 
fosso; os esforços admiráveis da artilheria, que elevou a 
suas baterias a 60 toesas; e que chegou a armallas a pezar 
das chuvas, e dos caminhos horrorosos; a constância da 
infantería a participar de todos estes trabalhos, produzi
ram o abandono das linhas inimigas, armadas de 81 peças 
de artilheria.—Estas linhas se desenvolvem por 6.000 toe
sas. Valencia tem gasto 12:000.000 de reales, para as 
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construir, e empregado milhares de braços durante dous 
aaaos.—-Eu tinha feito começar o bombardeamento aos 5 » 
odcreci uma capitulação aos 6, que foi regeitada ; fiz redo
brar o fogo; e, cm três dias e três noites, 2.7O0 homens 
pereceram na cidade, causaram explosoens, e muitos 
vattot incêndios; a artilheria, por uma louvável emulação 
tinha chegado a elevar duas baterias de dez peças de 24 
cada uma; promptat a abrir brecha, sobre o ultimo re
cinto. A engenharia, com a sua actividade ordinária, tinha 
chegado a alojar-se nas ultimas casas dos arrabaldes, c a 
apegar os mineiros debaixo das duas portas principaes da 
cidade, quando o general cm chefe Blake, temendo as 
conseqüências terríveis, c próximas, de um assalto, aceitou 
s capitulação seguinte, que põem no poder do Imperador 
a cidade de Valencia, 374 bocas de fogo, 113 milhares de 
pólvora, 3 milhoens de cartucho*», 16.000 prisioneiros tro
pa de linas, segundos relação aqui juncta, re meu ida pelo 
general, chefe do Kstado Major Hespanhol ; e t.950 en
fermos, noshospitaesde Valencia, e Valdigno: l.-^oocaval-
lot, de cavallaria e artilheria; . l bandeiras, 893 officiaes, 2f 
grneraes ou brigadeiros, entre os quaes taõ Zayas, « Lar-
ditshal, com mandando divisoena expedicionárias; Miran
da, Marco ei Polle, commandante do exercito de Valencia; 
Ses, oommandante da cavallaria, o marques de Rocca; áte. 
4 tenentes-generaes, seis marechaes de campo, c uma 
grande quantidade de coronéis, o general em chefe O' 
Do-nocl, e o capitão general Blake. 

Nata occsstsõ fi sé rara os insurgentes uma perca irre
parável, perderam 50 bons officiaes de artilheria, tirados 
ds eschols de Scgovia, S83 minérios e sapadores, e 1.400 
••ftdbauas velhos, entre os quaes se contam quatro bellas 
mmpsahms de artilheria de cavallo, que guarnecíam 
trmts peças de batalha prestes. Continua-se o desarma» 

> das auueua, e bem depressa se concluirrá.—V. A. 
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Sereníssima perceberá, da leitura do artigo 4 da capitula
ção, que eu me aproveitei da occasiaS de preencher as vis
tas benéficas do Imperador, obtendo a mui próxima en
trada para o exercito de 2.000 Francezes ou aluados prisio
neiros, e a esperança de uma troca, ainda mais considerá
vel.—Os generaes de artilheria e engenharia, Valée e 
Regniat, dirigiram as suas armas com o seu accustumado 
talento.—O general conde Reille, á frente de seu corpo 
desenvolveo a maior actividade; os generaes Palombini, é 
Severoli, a mais inteira devoção á causa.—Os generaes 
Harispe, Hubert, Musnier, e Saint-Cyr-Hugues chefe 
do estado-major, tem servido com o zelo sustentado, que 
naó tem cessado de os animar desde que entraram em Hes
panha.—Terei a honra de dirigir mui brevemente a V. A. 
S. a relação das mercês, que solicito da bondade do Im
perador, para o exercito; atrevo-me a rogar-vos, Mon-
seigneur,que a submetais a S. M. 

Sou com respeito, &c. &c. 

O marechal do Império commandante em chefe do 
exercito de Aragaó. SUCHET. 

Capitulação, concluída entre M. o Marechal do Império 
Conde Suchet, commandante em chefe do exercito Im
perial de ArragaÕ; e S. Exa. o general em chefe Blake, 
commandante do 2° e 3° exercito Hespanhol, para a oc-
cupaçaó da cidade de Valencia. 

Artigo I o . A cidade de Valencia será entregue ao ex
ercito Imperial, a religião será respeitada, os habitantes, 
e as propriedades seraõ protegidos. 

2. Naõ se fará nenhuma indagação, pelo que ha passado, 
contra os que houverem tomado uma parte activa na guerra, 
ou na revolução ; será permittido aos que quizerem sahir, 
daqui a 3 mezes, ir, com a authoridade do commandante 
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sjnlitsr, para transportar a outra parte as suas famílias, e 
»ass fortunas. 

S. O exercüo sahtri, com as honras ds guerra, pela 
porta Semaos, e deporá ss armas alem da ponte, sobre a 
margem esquerda do Guadalaviar. Os Officiaes couser-
varão a sua «spada, assim como os seus cavallos, e cqui-

i; os soldados ss suas muchilas. 
4. O SAr. general em chefe Blake, offerecendo entre-

gar os prisioneiros Frsncezes ou aluados dos Franceses, 
qae se acham em Mallorca, Alicante, e Cartbagens, um 
igual numero de prisioneiros Hespanhoes ficará nas praças 
sm poder doa Francezes, até que a troca se possa concluir, 
homem por homem, grsdusçsõ por graduação. Esta dis-
pottçaõ será applicsvel aos commisssrios, e outros empre
gados militares, prisioneiros de smbas ss partes.—A troca 
te fará succcssivsmente, e começará da chegada das pri
mara* columnas dos prisioneiros Francezes. 

5. No dia de hoje, 9 de Janeiro, logo que a capitula
ção estiver sawgnada, a porta do mar, e a cidadella seraõ 
entregues a compsnhíss de granadeirosdo exercito Imperial 
commaadsdas por coronéis.—Amanhai, ás oito horas, da 
manhas, tahirá a guarniçaô da praça, pela porta Seranos, 
ao mesmo tempo que 2.000 homens sahlraõ pela porta de 
8. Vicente, para trem ter a Alcira. 

6. Os officiaes em retirada» que se acuarem neste mo
mento em Valencia, terafi authoridade de ficar ali se assim 
o quiserem fsser, e se providenciará aos meios de sua 
subsistência. 

í . Os generaes, commsndantes da artilheria e enge
nheiros, e o commistario-general do exercito, remetteraó 
MI generaes, e commimsrioa Franceses, cada um em 
ma repartição, o inventario de tudo o que pertence a seu 
serviço. 

Feito em Valencia, soo 9 de Janeiro, de 1818. 
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O general de brigada chefe do Estado**** 
maior do exercito Imperial de Aragaô | O general de d 
SAINT-CYR-HUOUES, encarregado de y visaÕ JOSÉ'D 

poderes pelo Senhor Marechal Conde I ZAYAS. 

Suchet. j 

Convenho na Capitulação, JOACHIM BLAKE. 

Approvo a presente Capitulação, 
O Marechal do Império Conde SUCHET. 

Relatório do Senhor Marechal Conde Suchet, a S. A. S. 
Príncipe de JVagram e Neufchatel, Major-general. 

Quartel-general de Valencia 
13 de Janeiro, de 1812. 

MONSEIGNEUR !—Aos 10, pela manhaã, o exercito in
surgente encerrado em Valencia, desfilou ante as aguiai 
Francezas, a sua marcha durou até a noite. O general 
Blake, chefe da insurrecçaÕ, e 6 dos seus ajudantes de 
campo, partiram debaixo da escolta do coronel Pech; eu 
os dirigi a Pau. O general conde Pannetier partio com a 
primeira columna de 7.000 prisioneiros, pela estrada de 
Terruel, uma igual columna tomou o caminhos de Tortosa, 
fiz partir por S. Philippe uma columna de 2.000 prisio
neiros, a fim de trocar todos os prisioneiros Francezes, que 
se achavam em Majorca e Cadiz. As milícias se desarmam 
com a maior actividade, e ja a tranqüilidade está restabe
lecida nesta bella provincia. Tenho nomeado comman
dante da cidade o general Robert, de quem faço particu
lar caso. O general Harispe occupa S. Philippe com a 
sua divisão, e manda as suas partidas até Alicante.—Des
cobrimos todos os dias armazéns de exercito e uniformes, 
fornecidos pelos Inglezes. O seu chamado Cônsul Tup-
per, éra o bota-fogo da insurreição; elle nao poupava 
nem dinheiro, nem promessas, nem libellos, para irritar 
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t*-fspiritos. Os Hespsnhoes se queixam vivamente de 
, r enganados; e sem cessar impellidos a medidas deses
peradas, pelos Ingleses, e de se se!-ar ao depois abando
nados. O que be para mim objecto particular de bem 
«na tstisfsvcçad, he que um resultado taõ considerável, na6 
c ostou nenhuma perca. 

O marechal do Império, Conde SUCHET. 

Rtlaçai aproximada dos principaes objectos de artilheria, 
existentes na praça de Valencia, na epocha de seu 
rendimento. 

fde 24 41 
Ifi 4 

s 
Csnhoeot de bronze j 12 9 

I 8 21 
(_ 4 54 
fde 24 23 

Caahoeos de ferro < 

18-

16-

12-

8-
6-
4-

Obutes de bronze 

Morteiros de bronze 

Pedreiros 

— l i 
—21 
—54 
—30 
—19 
—33 

3 4 
de 8 polegadas 9 

G ditto 17 
12 polegados 5 

ditto l 
ditto 1 

1 
{;i 

374 

Vot. VIU. No. l i . O Q 



232 MisceUanea. 

Balas de todo o calibre 
Bombas e obuzes •> 
Pólvora, libras 
Cartuchos de infantería 
Fusis 

26.000 

800 

180.000 

- 3:000.000 

12.000 

Relação dos Officiaes do Estado Maior tomados em 
Valencia. 

Cap. General do exercito, 
Marechaes de Campo, 

Brigadeiros, 

S. Ex». D. Joachim Blake. 
D, Carlos 0'Donnell 
D. José Zayas 
D. José Lardizábal 
D. José Miranda 
D. Francisco Marco dei Ponte 
D. Ramon Pirez 
Conde de Rouve. 

D. Manuel Velasco 
D. Jos. Casimir Lavalle 
D. Joachim Zea 
D. Antônio Burriel 
3>. Vinceslas Prieto 
D. Ramon Polo 
D. Sebastião Lerea 
D. Francisco Bano 
D. Francisco Munos 
1). Ignacio Balanzat 
D. Francisco Detregait 
I) . Francisco Ustavir 
Marquez de Ia Rocca 
D. Francis Arce 
D. Juan Zapero. 
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Maçai ias generaes aposentados que se achavam em 
Valencia. 

O Duque de Catro Pi gr Uno 
D. Salvador Perellos 
D. Pedro Roca 

» D. Francisco Revira. 
Marechal de Campo, O Conde Aimidas de Toledo. 

Brigadeiros, D. Pedro Vicente 
O Conde Penaslote 
O Marquez de Cruillss 
D. Henrique Matalinancs. 

Coronéis 11 
Ten. Coronéis 14 
Msjores 1 
Capitacns 29 
Tenentes 6 
Sub-tenentes 4 

« 0 8 
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Btlatorio 4o duque de Raguso, ao príncipe de Neufchatd 
c Hagram, Major-gentral. 

Valladolid, 16 de Janeiro. 
MOMEIGNEOB! Tenho a honra de informar a V. Ex'. 

qne hontem pela tarde recebi noticias de que os Ingleses 
se tinham repentinamente reunido, e aos 8 passaram o 

* Agueds, depois de ter formado uma ponte de barcas 
dussleguas acima da praça, com artilheria de cerco. Aos 
10 Investiram a praça, e começou o cerco immcdiata* 
nenfe. Nad perdi um momento cm marchar a soecom-r 
a praça. Tinha ajunetado quatro divisoens, para o fim 
de tomar a prover a praça de mantimentos; mas r*stas 
forças naô eram agora sutücientr-**: fui portanto obrigado 
a chamar duas divisoens do exercito do Norte, e a divisad 
Boonet, que ordenei deixasse as Asturias. Todas estas 
juoctss chegavam a quasi 60.000 homens, com os quaes 
aarcho contra o inimigo. Vos podereis esperar felites e 
glorioioa acontecimentos para as armas Francesas. O 
ncu exercito se reunirá aos SI. Como tenho ordenado 
ao general Montbrun, qne volte pelos fins de Janeiro, 
mõ espero que elle se me una antes de Fevereiro. Elle 
trai és suas ordens três divisoens c parte da minha cavai» 
laria. (Assignado.) O Marechal Duque de RAUCSA. 

Segundo Relatório. 
Salamanca, 18 de Janeiro. 

IfoNtiiGNcrat Tenho a honra de informar-vos, ao 
moneoto que aqui chego, que, segundo as noticias que 
neebi, ot subúrbios deCiudad Rodrigo, assim como o 
redocto que mandei construir, fdram aos 10 tomados por 
íuqirrxa. He isto uma circurostanda infeliz, |iorquc 
sempre considerei que estas obras requeriam um cerco, c 
nos dai iam oito ou des dias. Por outra parte, rac infor
mas, de que as primeiras peças de artilheria de cerco 
-à-mOm-kt (Sasáram o Agueda ao» 14. Esperando a juneçaô 
ds« tropa*, que estad em marcha de difTcrcntrs partes 
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tenho puchado adiante uma forte guarda avançada, o 
mais próximo que he possivel da cidade, a fim de dar a 
entender, que estamos marchando em seu soecorro. 

Terceiro Relatório. 

Aos 10, pela noite, appareceo o inimigo ante Ciudatl 
Rodrigo, e tomou posse dos conventos nos subúrbios. 
Aos 16 abriram as baterias Inglezas o seu fogo, a grande 
distancia ; e aos 19 foi a praça tomada por assalto, e cahio 
no poder do inimigo. Ha neste acontecimento alguma 
cousa tao incomprehensivel, que me naõ permitto fazer al
guma observação sobre elle. Ainda nao recebi as infbr-
inaçoens necessárias. 

Quarto Relatório. 
Salamanca, 24 de Janeiro* 

Tinha eu concertado com o general Dorsenne ajunc-
çaodas nossas tropas; mas as esperanças que tinha conce
bido de ver o exercito do inimigo, orgulhoso de seu pri
meiro suecesso, em breve se desvaneceram ficando elle alem 
do Agucda. As partidas de reconhecimento, que eu tinha 
despachado me informaram, de que os corpos do inimigo, 
que tinham marchado sobre Tamanes, e que elles consi
deravam como o exercito unido, retrocederam sobre o 
Agueda, cruzaram este rio, e tornaram a entrar em Por
tugal, depois de removerem as pontes. Os Inglezes tem 
tirado parta da artilheria pezada da praça, e a transporta
ram para Almeida. Mas naÕ se deixaram tropas Inglezas 
em Ciudad Rodrigo. 

Exercito de Portugal. 
Aos 13 de Dezembro, o duque de Ragusa julgou con

veniente despachar o general Montbrun, com três divi
soens de infantería, uma divísaõ de cavallaria, e 30 peças 
de artilheria, para marchar por Alicante sobre Valencia, 
e reforçar o marechal Suchet. A marcha do general 
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Mootbrun foi infelizmente retardada, por contra ordens, e 
este general sô pôde portanto chegar a Almanza aos 11 
ds Janeiro. Valencia estava tomada. O general Mont-
hrun continuou a sua marcha para Alicante, derrotando 
«arras corpos insurgentes. Aos 25 chegou ao Tejo, 
psra se reunir ao exercito. O duque de Ragusa, de» 
•fjando render a guarniçaõ de Ciudad Rodrigo, e tor
nar a munir de mantimentos aquella fortaleza, partio 
de Toledo no principio de Janeiro, com quatro di-
v.socns do seu exercito, tomando a direcçaõ de Vallado-
Itd; mas Ciudad Rodrigo tinha sido investida pelos Ingle
ses aos 9. Lord Wellington, desejando fazer uma di-
trrtiô a favor de Valencia, passou o Agueda. O redueto 
e convento, qoe defendiam os approches para a cidade 
finam tomados aos 19, tendo-se feito n brecha practícavel. 
Por uma culpavd negligencia do governador de Sala-
flMncs, tinhs a guarniçaõ de Ciudad Rodrigo estado sem 
enmmunicaçaó por dous mezes. Originalmente constava 
de 1.400 homens, e foi reduzida pelas doençss, e surpresa 
do convento s 900 homens. O general de brigada Barrio 
éra o governador. Naõ estamos ainda aufiicientemente 
informados das circumstancias por miúdo deste aconteci
mento, para formar uma opinião sobre elle. O duque de 
Ragusa, tendo chegado a Salamanca, com quatro divi
soens do seu exercito do Norte, e a divisão Rotinct, que 
tirara das Atturias, independentemente da divisão que 
tinha deixado sobre o Tejo, marchou para os Inglezes 
para lhe dar baulhs; porém Lord Wellington tinha ja 
tornado a cruzar o Agueda, destruído as p.-ntt**», e torna
do s entrar em Portugal, depois de concluir -ote golpe de 

Exercito de Falência. 

0 desarmamento das milícias de Valencis continua ra
pidamente. Pela attençaõ do duque de Albufera, 10.000 
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espingardas Inglezas, uma enorme quantidade de bayo-
netas, pistolas, &c. se tem entregue á artilheria Franceza. 
Muitos armazéns, e uniformes de pano vermelho, destina
dos ao uso de um corpo do exercito. Uma contribuição 
de 200 milhoens de reales se tem imposto sobre a província 
de A^alencia. Alem disto a cidade nos supprio com 400 
mulas, completamente esquipadas para o serviço da arti
lheria. O Arcebispo de Valencia, um homen mui respei
tável, que, junctamente com a principal nobreza do paiz, 
e magistrados, tinham por longo tempo tremido da atro
cidades e abusos de todo o gênero, commettidos por uma 
Juncta emotica, voltaram para a cidade, aonde naõ temem 
ja o jugo de uma guerra inevitável, 1.500 furiosos frades 
foram prezos, e mandados para França. Os chefes dos 
insurgentes, que freqüentavam a casa do Cônsul Inglez, 
assim como os assassinos addidos a este desprezível ente, 
foram executados na praça publica, com grande satisfac-
çao de todos os bons habitantes, que naõ tinham sido 
participes no assassinio dos Francezes. As cidades de 
Alcira, Saint Philippe, Gandia, e Denia, se nos submet-
teram ; neste ultimo lugar achamos 60 peças de artilheria; 
he uma praça mui forte na costa do mar, na distancia de 
40 léguas de Alicante, e juncto ao cabo Martin, 

Relatório do Duque de Albufera. 

Valencia, 24 de Janeiro. 
MONSEIGNEUR!—Mr. Meckinem, chegou aqui, entre

gou-me os vossos officios de 28, em que vossa Exa. me 
informa de que S. M. notou com prazer as medidas to
madas, que occasionáram a infalível queda de Valencia, 
O general Conde Reille chegou a tempo ; mas o general 
Montbrun com a divisão do exercito de Portugal, foi re
tardado demasiado em sua marcha ; se elle tivesse chegado 
ao tempo determinado, tudo quanto se escapou do exer-
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cito de Valencia teria sido tomado. Na tarde de 11, dous 
das depois da tomada de Valencia, recebi uma cana do 
gmrral Montbrun, datada de Almanca, em que me infor
mais de sus chegaria ali, e me pedia ordens ulteriores ; 
eu lhe respondi, tnandando-lhe a capitulação de Valencia, 
c ordenando lhe que voltasse para o exercito de Portugal, 
(Éra o que elle manifestava desejos. Elle me tinha com-
mumeado o seu projecto de marchar para Alicante ; ao 
qae eu respondi, que naõ concebia o presente momento 
como favorável para uma operação contra uma cidade bem 
í -rtiliraila. e contra quem seria necessário trazer art-lheria 
pecada, com tudo elle quiz fazer a experiência, e fez inti
mar i cidade que se rendesse, e attirou algumas balas i 
cidade, depois de ter derrotado os insurgentes em campo 
aberto, fez alguns prisioneiros; mas, como eu tinha 
previsto, o (inverriador recusou render-se. O general 
Montl-run, sentindo o inconveniente, qne a sua ausência 
cau-av», tornou a seguir a sua derrota para o Tejo, o que 
• 'I' podia ter f• it«> alguns dias ante*.. E*.t-ni mui satis-
f« no com o jHivo dWragaõ. A minha ronimumcaçaô 
com C-ra^ora naõ tem sido interrompida por um só 
du, pelos ire*» uiesr.es passados; o povo tem resistido a 
tolas as insinuaçoens, c se tem sinceramente submettido. 
In lenho intimado a Peniscola que se renda, e dentro em 
poucos dias começarei o bombardeamento. Sc a praça 
recusar render-se, faço tençaõ de abrir trincheiras. A 
situação uesta pequena praça, sobre um rochedo, na costa 
d» rnnr, be tal, que fará este um brilhante feito para os 
«•-igcnlieiroi. Toda « província de Valencia, alem do 
cabo Murtin e-iá consequentemente subjugada. Alcira, 
S. Philippe, Gandta, e Denta, estaõ no poücr de S. M. 
Denia he uma praça forte, aonde os in>urgentes tem feito 
muitas obras, que lhe lent custado muito dinheiro. O* 
habitantes destes lugares se tem subuietiklo ao exercito. 

O general CDonncll, es governador de Valencia, me 
VOL. VIII. No. 45. li H 
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transmittio, no tempo de sua partida, um plano do eordaÕ 
estabelecido para impedir o contagio da febre amarella • 
elle. chega até Xucar. A mortandade causada por esta 
horrorosa enfermidade, tem sido realmente terrive), nesta 
desgraçada parte da Hespanha : 45.000 pessoas tem pere
cido nas cidades de Elche, Oritruela, e Murcia somente* 
felizmente tem agora abatido. A minha communicaçaÕ 
com Madrid, está perfeitamente estabelecida pela via de 
Requena, e Cnenca.—O general Hubert achou em Denia. 
artilheria, e morteiros, e grande quantidade de cartuchos. 
Esta praça he pequena, mas forte, e em excellente con« 
dicção. Tenho a honra de incluir aqui uma relação da 
artilheria, que achei ali. Havia também no porto 5o va
sos. O exercito de Valencia goza da mais perfeita saúde ; 
naÕ ha moléstias que rey nem em alguma extençaó. Eu 
conservo uma estricta disciplina. A artilheria e engenha
ria estaõ empregadas em porem ordem assuasequipagens. 

Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) O marechal SUCHET. 

Catalunha. 

O assedio de Valencia fixou a attençaõ dos Inglezes, e 
dos exércitos insurgentes na Península. Para o fim de 
soeconer esta praça, se reuniram osÃnsurgentes da Cata-
lunha, debaixo das ordens do general Lacy, e do BaraÕ 
de Eroles, e marcharam contra Tarragona, com um ex
ercito de 10.000 homens. Dous vasos estavam ancho-
rados em frente da praça, e lhe lançaram bombas. Os 
generaes Hespanhoes mostraram a maior actividade em 
ajunetar as armas e niuniçoens, e formar um armazém de 
provisoens, que a esquadra Ingleza ajudou a obter.—0 
general Dccaen, sendo informado da empreza do inimigo 
contra Tarragona, despachou immediatamente para ali a 
divisão Lamarque, a quem se ajunetou unia parte da 
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raarmç*>õ de Barcelona, debaixo <la« ordens do general 
Msuriru- Yalhicu, a»* 2* de Janeiro, atacou o exercito 
insurgente, sobre a» alturas de Altnfoti-lla. N"e*.tc bri
lhante combate perdeo o inimigo 2.000 liunens cm mor
tos, c feridos, e prisioneiro-. ; e todo o seu exercito foi 
disperso por tal forma, que será impossível reorgani/ar-se. 
!*>-.!• 'i quasi ».-<!.» o seu armamento toda a sua artilheria c 
bagagem. D'Ero!c* foi perigosamente ferido. 

/.' rercito do Sul. 

O general Snu't ot-copnu com o stu corpo de observa
ção as fronteiras de Murcia. A sua guarda luauç.. !a, aos 
12 de Dezeiiibrn, adiantou uma forte partida '.nine o canq-o 
de borra, oecupado por dous regimentos insurgentes. 
Depois tle um vivo fn^o, fugiram, v foram prrxyuidos 
para ;>lc*ni de Totua, perdendo um numero cousulcrivel 
d'homem. O general Lallemaud tem penetrado, deste 
lado, para Murcia, por Vens, e Zegura. Tem derrotado 
\(m\m\ x\ partidas de insurgentes, que encontrou. Aos 15 
de Drr.ruiliio, dirigio u sua mar*, ha sobre Morasctta e 
t aravaca, c perseguio uma divisão do inimigo, que se re
tirou apressadamente pura alicante : tomou um numero de 
prisiom iros, c se lhe unham vario-; desertores. Chuvas 
continuadas, <• tempestades violentas, inundaram o paiz 
entre Tarifa c "*». Roque, demancira que o marechal duque 
de Ik-iluno, foi obr^ado a demorar o investimento de 
Tarifa. A» tropas do general Ilarrois se postaram por 
detrás de **v Koque. Porém aos |5 de Dezembro, pare-
cmdo cessar o máo tempo, principiou " corpo a mover-se 
para cercar Tanta. Hallasteros, engatiando-se nas in-
tetr-toens deste mo*, intento, sábio de seu campo, e se apre-
tentou cm Puerto de Ajeii, m n !e achou um batalhão do 
S regimento de linha, que o recebeu vigorosamente, e 
deo tempo ao general Barrois para \ir ter com o 43 de 
'••*••». e um batalhão do 7. tio ( . iam Ducado de Warso-

M it 2 
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via. Os insurgentes foram em seu turno atacados taõ vi
gorosamente, que foram completamente derrotados: a sua 
perca foi considerável, em mortos e feridos. Ballesteros, 
fugindo á frente de sua guarda avançada, achou a estrada 
real occupada pela nossa cavallaria, que o carregou forte
mente ; deveo o poder escapar-se, inteiramente á veloci
dade de seu cavallo, e com muita difficuldade chegon ao 
seu campo á frente dos fugitivos. Aos 20 de Dezembro, 
o general Lavai formou o investimento de Tarifa, aonde 
estavam fechados 1.500 Inglezes e 3.000 Hespanhoes. 
Aos 21 tentaram os Inglezes uma sortida, mas foram re
pulsados ; elles renovaram o seu ataque aos 22esofTréram 
considerevel perca. O regimento 16 de infantería, se 
conduzio com distincçaÕ; teve elle um official, e dous 
voltigeurs mortos, e sette feridos. Aos 23 se abrio a brecha, 
em distancia de 120 toesas da praça. A artilheria de 
cerco, consistindo de sette peças de um grande calibre, 
chegou, ainda que tinha sido necessário para a sua pas
sagem abrir uma estrada sobre a declividade de um ro
chedo, exposto ao fogo de duas fragatas, e varias barcas 
canhoneiras Inglezas : mas nada pôde impedir o ardor das 
tropas, ainda que ellas tinham também de contender contra 
a inclemencia da estação. Aos 23 começou o fogo da 
bateria em brecha ; e aos 30 se effectuou a brecha, que 
pareceo practicavel; e havendo o Governador recusado 
capitular, tentaram o assalto duas companhias de volti
geurs ; mas tinha esquecido sondar a lama dos fossos, que 
cobriam a frente do ataque, e as continuadas chuvas ti
nham por tal maneira humedecido a terra, que foi impos
sível superar este obstáculo eas tropas se retiraram em boa 
ordem. Foi resolvido alargar mais a brecha e a nova 
bateria, que se construio promettia fazella practicavel 
em breve tempo; porém continuaram as chuvas por ma
neira espantosa, desapparecêram as estradas, e se fez 
impossível o transporte dos mantimentos ; foi portanto ne-
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cessario retirar para alem das torrentes, e procurar provi-
sorns de que havia uma absoluta necessidade. 

O general Hill deixou por um momento as fronteiras 
de Ponogsl, para produzir uma diversão, marchando 
sobre Merida.—O Cap. Neveu, do regimento 88 de Imba, 
estava reconhecendo cm La Rou, com três companhias 
de Vohigeurs. Aos 21 de Dezembro, ás 11 horas da 
minhal, foi atacado em La Nava pela guarda avançada 
Inglesa com SOO cavallos, e 4 peças de artilheria ; elle 
porém manteve boa face, c formou immediatamente o 
quadrado, pondo no centro alguns hussares, que o acom
panhavam ; o inimigo nunca o rompeo ; naó obstante a 
sua superioridade. Elle sustentou valorosamente cinco 
cargas da cavallaria, e o fogo da artilheria inimiga, sem 
vsclar; e ao depois «se retirou sobre Merida, sem per-
mittir que o inimigo se lhe aproximasse. Ouvio-se o 
fogo em Merida, e o gcnetal Dombrousky, trouxe a 
campo a cavallaria para receber o Capitão Neveu.—O 
inimigo fez halto immediatamente, e cessou de incom-
modar os nossos valorosos soldados, que entraram em 
Merida entre os applansos da guarniçaõ. O intrépido 
Neveu trouxe comigo os seus feridos; e perdeo somente 
trri homens. A cavallaria Ingleza sorTrco consideravel
mente pelo fogo do quadrado, que elles varrias vezes 
receberam em distancia de menos de 15 passos, 15 In
glezes foram tomados pns oneiros, c dous feridos havendo 
perdido os seus cavados.—O general commandante de 
Metida, naõ tendo forças sufficieutes á sua disposição, 
determinou immediatamente evacuar a cidade, que naõ 
Unha d*"f. nsa, com a intenção de tirar para a margem 
esquerda do Guidiana a dtvisaõ do inimigo, reforçada 
por 4.000 Hespanhoes. O general Drouet se apressou, 
no entanto, cm formar as tropas do 5" Corpo, acanto-
nadas ii. s viziuliauças, e fez dis-iosiçoens para cahir 
•otirc o liutui-jo cm >iu turno porém o o general Hill oa£ 
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julgou próprio esperar por elle, e se contentou, com 
adiantar uma partida de reconhecimento para Almen-
dralejo aonde se deram fogo a algumas espingardas. 
Tornou entaõ a tomar a estrada de Portugal. As nossas 
tropas passaram Merida, e o perseguiram. 

Exerctio do Centro. 
Em conseqüência do mesmo systema de diversão do 

general Hill sobre Merida; Morillo, o chefe Hespanhol, 
á frente de 2.000 homens, avançou rapidamente cruzando 
o Serena para La Mancha, para impor contribuiçoens. 
Aos 16 de Janeiro appareceo ás portas de Almagro, aonde 
a guarniçaÕ o recebeo, com fogo de musqueteria. O 
general Treelpai", informado de sua marcha, chegou 
alguns minutos antes com 400 homens, e 2 peças de 
campanha. Morillo foi atacado com extraordinária in-
trepidez, completamente derrotado, e perseguido de mui 
perto, por vários dias. Elle deixou apressadamente 
Serena, e se retirou para Portugal. 

RIO-DA-PRATA. 

Carta do Conde de Linhares á Juncta de Buenos-Ayres. 

Palácio do Rio de Janeiro, 30 de Mayo, 1811. 

EXCELLENTISSIMOS SENHORES! Tive a honra de re
ceber a sua carta e tendo-a poste na presença do prín
cipe Regente meu amo, elle me encarregou de vos se* 
gurar que he com real sensibilidade, que vos escreve 
relativamente aos infelizes acontecimentos, que estaõ 
dessolando o vice-reynato de Buenos-Ayres particular
mente o Paraguay, e agora mesmo o território do Ura-
guay; e tem também sabido a aceitação da vossa me
diação relativamente a Monte-Video, com quem vos 
propondes abrir alguma acominodaçaó deferindo as dis-
cussoenscom a Pátria mãy até que se ajunete o Congresso 
gvral de varias piovincas. 
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Ainda qoe S. A. R. estima, que vói tenbaes aceitado 
a merllf̂ *"» que elle vos orTcreceo, com todo achando as 
suas fronteiras expostas á horrível anarclna revnluc.o-
naria, qoe infesta a província do Ursguay, e tendo o 
Viee-Rcjr Elio pedido aquetle soecorru, que o Prtnci->a 
Regente deve so seu olhado, S. M. Cathoiica, S. A. R. 
mô pôUe negar o seu auxilio, a menos que vós vos mos
treis inclinados ao rc-sLilieiuímento da pas, e á cessação 
do todas ss bostilidailes; suspciidcudo-se ao mesmo tempo 
o bloqueio de Buenos-Ayres. lato conduziria sem du
vida a uma accomoioJaçad pacifica das colônias Hespa-
obolas com a Metrópole, e consequeute.i ente com S. M. 
Cathoiica. A fim de adoptar estes princípios que pelos 
amos da liberdade do commercio, e boa administração 
pôde constituir a felicidade reciproca de ambos os paizes, 
S. A. R. naõ pode deixar de instar com V. Ex". sob.c a 
neceastdade do iminediato restabelecimento da pa?, c a 
oomcsça-3 de Couintissarius para abrir ticgociaçocns com 
Hespanha. Assim todas as calamidades da guerra civil 
cessarão, e S. A. R. uad será mais desinquietado pelos 
movimentos anarch.cos, que prevalecem nas fronteiras de 
teus Estados. Em quanto ao mesmo tempo, por taes 
meios se restabelecori ultimamente a boa intelligencia, 
entre todas ss par*:s da monarebia Hespanbola. 

3. A. R. desejando f«tser saber a justiça e moderação 
porque elle obra, propõem de novo a sua mediação, com 
estas simples condtçõens—Que o território do Uragu-y 
s4|*a restabelecido á paz, ficando sugetto ao Vtce-Rey 
EJ.o: que se levante o bloqueio de Buenos-Ayres, e se 
reconheça a liberdade do commercio; que o Paraguay 
fique sogeito ao Governador Velasco, e o resto do vice-
«vynsto 4 Juncta de Buenos-Ayres ; e finalmente, que se 
ftomecm commissartos com plenos poderes para tractar 
«*» Heapsuha, a cuja approvaçaó, se deve sugeitar este a-
jtWej declarando S. A* R. ao mesmo tempo, que se 
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a Juncta acceder a estes termos, as suas tropas nao auxi
liarão o Vice-Rey Elio, e que tal auxilio somente se dará 
no caso de recusarem acceder a elle. 

Taes saõ os justos, e moderados princípios, sobre que 
S. A. R. julga ser do seu dever obrar, e elle espera que 
V Ex-". tomarão esta proposição em sua séria considera
ção, e que naõ desprezarão estas ofFertas, que saõ dic-
tadas, pela amizade e alliança, que une S. A. li. e S. 
M. Cathoiica, e que saõ a maior prova que S. A. R. pode 
dar de seus sinceros desejos pela prosperidade dos vassallos 
de seu alliado, cuja harmonia, e boa intelligencia, elle 
promoverá sempre, o mais que puder. 

Tenho a honra de ser, &c. 
CONDE DE LINHARES, 

Carta de Conde de Linhares ao Vice- Rey Elio. 
Exmo. Snr! Havendo o Governador do Rio Grande 

communicado ao Príncipe Regente meu Amo, que uma 
terrível insurrecçaÕ de banditos havia começado no Rio 
Uraguay, protegida pela Juncta de Buenos-Ayres, e 
extendendo as suas incursoens até ás fronteiras de S. A. R.; 
e que tinha, para assim dizer, cercado a V. Exa. no 
posto de Monte-Video, e Colônia; e sendo S. A. R. 
também informado, de que V. Exa. tinha pedido soc-
corros ao Governador do Rio Grande; ordenou-me de
clarar-lhe, que ainda que elle deseja dar todas as provas de 
amizade a S. M. C , com tudo no estado actual das 
cousas, elle nao ju-lga conveniente aos interesses de S. 
M. C. dar V. Ex. soecorros na forma que os pede. 
S. A. R. he de parecer que he mais próprio propor a sua 
mediação entre V. Ex. e a Juncta, a fim de que daqui 
em diante cessem todas ás hostilidades no ^ice-
Reynato de Ruenos-Ayres, se levante o bloqueio da-
quella cidade; se estabeleça um commercio livre tanto 
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cosi MootsvVtdeo como com Buenos-Ayres; fique sogeito 
i V. Es*, o território do Ursgoay, e o do Paraguay ao 
Governador Velaaco, e o resto á Juncta de Boenos-
Ayres; qne, slem dino, se nomeem commissarios, para 
o um de ir ter à Hespanha, e tractar com a Regência e 
Cortes de om -nystema de pacificação, que, sem violar os 
éirettoa de 8. M. C Fernando VII possa restabelecer, em 
•ms base segura, a prosperidade dos habitantes do Vice-
lejnsto. Psra estes fins S. A. R. orTerece a sua amigável 
medttçso, declarando ao mesmo tempo, que se a Juncta 
de Bomoa-Ayres, julgar conveniente recusar esta media
ção, elle se julgará obrigado a auxiliar a V. Es* . ; ao 
mesmo tempo que se V. Ex*. a regeitar, 8. A. R. se con-
rõderari desobrigado de toda a obrigação de o soecorrer 
e communicsrá immediatamente o mesmo i Regência, e 
isCortes de Hespanha. 

H. A. R. me tem ordenado transmittir a V. Es*, esta 
Soa Rtml resolução, por um official com uma bandeira 
parlsinentaria, do Capitão General do Rio Grande, o qual 
tem ordem de propor um srmísticio interino aos com man
dantes ds insurrecçao, debaixo das ordens da Juneu de 
Boeaos-Ayret, e do Uraguay, raxendo-os responsáveis 
por todas as coosequencias que possam resultar da conti
nuação das hostilidades, até qae cheguem ss respostas dss 
cansa dirigidas por 8. A. R. a V. Ex«. e à Juncta. O 
Governador e Capitão* General do Rio-Grandc, está au-
ihoriiado a pôr fim a estas hostilidades, ainda pelo meio 
ds força; e ao mesmo tempo de faser saber, mui especial
mente, áquelles Portugueses que servem na dieta insor-
recçsfi, qoe elle tem ordenado que sejam prezos e casti
gados com toda a severidade dss leys, que elles tem viola
do, tonando armas sem permissão* de seu Soberano, contra 
wn Soberano seu atilado e amigo. 

Por este modo concebe S. A. R., que elle obterá o 
grande objecto de restabelecer aptx immedistsmente, no 

Vot. VIU. No. «S. r i 
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Vice Reynato de Buenos-Ayres; e V. Exa. terá a gloria 
de assegurar a felicidade do povo encarregado ao seu cui
dado; fazendo cessar o horrível flagello da guerra civil; que 
no presente momento se mostra com um aspecto desfa
vorável a V Exa . e ao Governo. 

V- Exa- naõ deixará de fazer justiça aos sentimentos de 
amizade, e aos princípios de alliança, que S. A. R. man
tém em circumstancias taõ criticas; e eu me lisongeo de 
que V- Ex». m e dará resposta o mais breve possivel, sobre 
este interessante objecto, a quai eu immediatamente sub-
mctterei a S. A. It. Sou, &c. 

CONDE DE LINHARES. 

Reficxoens sobre as novidades deste mez. 

' BR AZ I*G. 

Relaçoens do Brazil com as Colônias Hespanholas. 

Contam as velhas ás crianças no Brazil, que estando uma vez um 

cahocolo trepado em uma arvore para lhe cortar um ramo, sobre o 

qual estava montado; passara um Europeo por juncto da arvore, e 

vendo que o cabocolo cortava o ramo entre si e o tronco, disse-lhe, 

que mudasse de posição se naõ que havia de cahir abaixo com o 

ramo aque estava pegado, logo que o acabasse de cortar. Rio-se o 

cabocolo naõ esteve por isso, passou a diante o Europeo; mas em 

poucos mkiutos veio o cabocolo a terra juncto como ramo que 

tinha cortado. A isto fez logo o cabocolo uma reflexão. " Ora lie 

certo que o tal homem, que por aqui passou he adivinhador." 

Ta! he o grande talento que nós suppomos nas pessoas que des-

cubrírain que o Conde de Linhares (na sua carta ao Governador do 

Rio Grande, e que nós publicamos no nosso N°. 43 p. 709) naõ diz, 

que vai tomar o território de Montevideo. Sim! {Naõ diz isso! 

Ora exnqui a descuberla, que pôde fazer um rapaz da eschola, que 

ja sabe soletrar • mas homens que se intrometem a fallar de politica, 

he preciso que saibam alguma cousa mais do que soletrar a carta 

deConde de Linhares. 

It p. 246 deste Numero publicamos outra carta do mesmo Conde 
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•V Uaàarrs ao Governador de Mnnle Vídeo, aaqnal o Conde d.i 
nprewniirnlc. que Ibe naõ manda o* soecorros na forma qoe lha 
pedia o nu-a-i-i Vice Rey Elio. 

Kaõ podendo nó* obter os onginaes de«tas cartas, DOS contentamos 
rsxra dar a traducçaõ, tio qae te publicou nas g-tzrtas Ingleras i e jioda 
«a* nesta traducçaõ Se traducçaõ se possa achar alguma falta, quanto 
M palavras, a substancia julgamos que sai correcta. 
" Dnqai pois se vi | primeiro, que as tropas naõ se mandiram como 
»«i lio ao Governador de Monte Vídeo . mas sim psra o obrigar a 
mbsacUer-se às condiçoens que lhe prescreverão ; pois as ordens 
ao Goternador Rio Grande eram de obrigar por meio da força as 
trnpsi de Bucnos-Ay res, aque cedraarm das pretençorns (bons <•< 
más) qne tinham a respeito do território de Monte Vídeo • isto ha 
• Governador do Hio-Grande tese ordem de farer a querra aos 
posos das Colônias Hespanholas, se esses poso* se naõ qnitrssem 
wgertar, quanto ao sru governo interno • fcs condiçoens e rejras 
qne Ibe prescrevia o ministro de uma corte estrangeira i e de uma 
corte que havia acabado de declarar, que naõ tinha direito, nem 
qneria intromrt ter-se com as ditsrnsorns domesticas Jaqucllcs •>.*•*o.; 
e sr contentaria com rogar a Ücus que se terminassem em breve 
•s suas disaencoens domesticas. E»las contradiecoons naj admiram 
s i.n-urm qne conhece o character do Conde de Linhares, que diz 
em ama carta, qne o caso so admitle oraçoens a Deus. e na outra que 
i l Governador do Rio-grande com força armada, para aca
bar o que x» orações* naõ puderam concluir. 

Titulo de Conde do Funchal. 

tale titulo foi conferido a D. Domingos Aotooio de Souza Cout-
tmhoi e S. Ea«. nos perdoará naõ exprimirmos em serio os nossos 
••aumentos a esle respeito • porque infein mente aaõ nos dotou a 
Mlnir» com esse brilhante Uleuto • ui-reinos porem de nossa 
i"'i» Ul qoal. 

«enUmos muito naõ saber os serviços porque se coaferio este 
Wala, para podermos fundamentar nclirs os devidos elogios a S. 
ti*, mas pa/ecruos que podemos alfmtamente asseverar, que se 
aaõ poderá laaçsr em rosto ao Sftr. Conde, qoe elle obtese este 
WaW por pmsacas unicamente i se alguém Ul dtssessr, diria uma 
freude íslssdad* i porque .V E * \ naõ esU de forma aigama na pn-
**m do Príncipe Regente, aatrs julgamos que lhe be suuiwa-
•Míe «diferente- como se pode conjectura/, do longo tempo 

i i -
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que se passou antes que este titulo se conferisse, sendo elle pre
conizado, e pelo que se deve suppor requerido o titulo por mais 
de três annos. 

Dando pois a S. Exa. o louvor de naõ ter obtido a mercê por ser 
valido : e entrando no exame da vida publica de S. Exa. para achar
mos por onde o louvar, e mostrar que bem assenta esta mercê do 
titulo de Conde; confessamos, que estamos em total ignorância; 
e muito mais da razaõ porque fosse chamado Conde do Funchal. 

Seguramente esta honra se naõ concedeo, pelas negociaçoens sobre 
as propriedades Fortuguezas detidas em Inglaterra; porque he a 
opinião geral dos homens, que examinaram esse negocio, que 
S. Ex3. com as ordens em conselho que obteve, com as suas disputas 
e má intelligencia com os commissarios que elle mesmo no. 
meara, e com outras atrapalhaçoens ; occastonou á sua naçaõ percas 
consideráveis. Também não se pôde ter concedido esta honra pela 
sua obedicencia edevoção ás ordens de seu soberano; porque temos 
provado a sua desobediência formai, nos casos dos Administradores 
dos diamantes e cônsules. Logo suppomos, que esses grandes ex
traordinários serviços, que mereceram um titulo, saõ alguma cousa 
fora do commum ; porque taes mercês nunca se concederam a um 
embaixador ou ministro plenipotenciario, pelos commum» e ordi
nários serviços da embaixada; porque esses serviços ordinários 
íicam pagos, e sempre se reputaram bem pagos, com as honras do 
do lugar, e largo salário que lhe anda annexo. 

Desejando nós portanto fundar os elogios de S. Ex». em algum 
facto ; e naõ o tendo; permitia-nos o Levtor que nos fundamentemos 
em alguma conjectura; e assim julgamos; que este titulo fora con
ferido a S. Ex». pelo bem que elle se tem portado, na administração 
dos grandes fundos da coroa, que se tem posto em sua raaõ ; e de que 
elle pôde dispor como quizer. Achamos nisto razaõ de elogiar a 
S. Ex3. e nos parece que seria este o serviço por que se conferio o 
prêmio ; porque he serviço extraordinário, visto que naõ he da 
repartição do embaixador o manejo dos fundos públicos; e porque 
he na verdade extraordinário confiar-se a ninguém, o manejo de 
taõ consideráveis somraas, sem as ordinárias precauçoens das re-
visoens de contas, superintendências, exames, &c. &c. e um ho
mem que em tal caso se porta bem, como suppomos terá feito 
S- Ex»., visto que o premeiam ; merece esse prêmio; pois pondo-se 
em suasmaõs os meios de commetter os maiores abusos; tem resis
tido á tentação, e se tem portado bem. 

Mas este facto se serve de elogio, e de motivo de prêmio ao rc-
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11 be por isso mesmo de grande vilopcrio aos ministros, 
««* sss»m tem irriKsdu s administração da fazenda de wn amo, 
r-strecaodo-a s um indivíduo em eirrumstaocijs. que elle pu-
sV-ise aboMr dessa conbsnça i <* dahi premiado porque oeõ ->l*u»ou. 

|*ars mostrarmos quanto benigno de elogi" S P.svem se ler corn-
portsdo bem. r quam -«-rnic-osos saõ para o Priorrpe m poderei, 
mm tros ministros conferem a este bumem i diremos duas pali-
•f-ss sobre o modo porque este negocio se Iracta. 

Ar bs-se por eicinplo o Conde de Fum bal, coro uma remeasa de dia-
s-saalespaoRr^ril.ékc. vindos do Krazili vende, apura eatedinheiro- e 
para o naõ ler parado, em quanto naõ faz os pagamentos que tem a 
fttet. compra fundos públicos, bilhetes do eirbcqurr, desconta 
letras, Ac. Latas operaçoens pode fazéJlas em seu nome ou em 
Boiar de nutrem i r os lucros destas transacçoens mrnantis entram 
psra o t.rario, ou para a Conta da Fazenda do Príncipe. 

Mi. se n Conde errar era sua especulação, se devendo empregar 
e diaberio em certos fundos que vam a ter mais valor, os emprega* 
em outros que orrasionarriii p< rra ( Como se hadr averiguar no 
Brasil rsta falia de providencia ou de intrlligencia do Ministro t 
Qual be o lonaelbo de finanças, que elle lie obrigado a ouvir .' 
Todo rstá an seu arbítrio. 

Supponhamot também (o que sr diz ter acontecido) que o Conde 
assenta que he melhor ter cslr dinheiro u»s lundus, rm seu nome, do 
qoe no de oulrrm qualquer; CKIIIO nau lenha mstrurçoens positi
vei a <sle respeito i pode fazelln. Forem «amos q;ic morre o 
Conde i be claro qur o Banco d*Ingtatcrra naõ ha de entregados a 
o-.li.. representante do 1'rmcipe Regente do Braril, senaõ aos her
deiros legítimos do l onde i os quaes podiam ficar com elle se qui-
mnem. Kisaqui, que ainda sem o menor abuso, sò por se deixarem 
as coutas a tua diaci içaõ pode o Erário ser deteriorado. 

bnpponbainos por outra parte, que o Conde queria abusar, e que 
comprava uma casa rm Worthing por IH00 -uuicot, da*a 3S > | --l«>s 
Instes hsos, e pagava isto Com parte do produetos deste fundos 
publico*. ' Como podem averiguai isto Ia no Brazil.' M*u a res
posta bei que naõ ha tal, e que o Conde he incapaz de comm<-llcr 
taes abusos, Muito bem ; nós naõ dizemos que o Ia» • ma» se os qui
ne r tosBiiwtln pode fasrUo i r nunca se dc»e, em uma boa adraiais-
traçai, deitar laltiludes dr»sj nalurrra na maõ de ninguém . e de-
P«ss premiar o inditiduo por qur naõ abusou dessas latitudes. 

Agora sobre o titulo ter no Funchal. He publico de que o actual 
Cende do FuashaJ, se opuuarra quanto pôde a que o Marechal Berra-

http://o-.li
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ford fora commaodar as tropas em Portugal 5 e se atíegou como 
razaõ desta oposição, que o marechal tinha sido o officia!, que o 
Governo Inglez mandara tomar posse da Madeira em 1807; quando 
se suppos que o Governo Portuguez tomaria e partido da França. 
Ora deixando de parte a questaõ se o Governo Inglez obrou bem se 
obrou mal, com esta medida de precaução 5 que culpa tem o marechal 
Bercsford de hir como militar executar uma ordem que lhe deram • 
havendo-a executado na melhor forma possivel i O marechal a nezar 
dos pezares foi commandar as tropas em Portugal; a utilidade de 
•eus serviços está conhecida ; e o titulo de conde de Funchal, naõ 
pôde fazer mais do que mostrar os ineficazes esforços que se fizeram, 
para privar a Portugal dos benefícios que tem recebido daquelle of-
ficial, na organização de seus exércitos; e na ressurreição do nome 
Portuguez. 

He natural, que estas personalidades naõ agradem.; mas como 
nós nunca proraettemos de naõ fazer personalidades, naõ dirá S. Exa* 
que somos nisto inconseqüentes: he penoso ser obrigado a fazellas; 
mas sem ellas he impossi vel muitas vezes, provar os principios gené
ricos que se discutem em política. 

Edictalpara a emigração dos artistas de Portugal. 
A. p. 113, publicamos uma ordem, que se diz viera do Rio de Ja

neiro, convidando a que emigrassem para o Brazil os artistas de 
certas classes, que saõ alias de grande necessidade em Portugal; e 
offcrecendo-lhe todas as vantagens, que os podem induzir a fazello. 

As prohibiçocns, e rcslrícçocns, que até agora tem existido, sobre 
o passarem os Portuguezes de Portugal para o Brazil, ou do Brazil 
para Portugal, &c. sempre as suppozemos injustas; porque naõ viamos 
que houvesse alguma necessidade de quartar a liberdade natural 
do cidadão de se mudar de uma província para outra, no mesmo Es
tado, tal qual se devem considerar Portugal, e Brazil; porém passar 
agora ao outro excesso, e fazer effertas para que os artistas úteis era 
Portugal abandonem este paiz, e se vain estabelecer no Brazil; era 
o que os Portugalenses nao tinham razaõ de esperar de seu Gover
no; vistos os grandes sacrifícios que estaõ fazendo, nesta guerra 
taõ desastrosa, para sustentar a integridade da monarchia. 

Quando naõ houvesse muitas razoens para os Ministros do Bra
zil naõ darem similhante passo ; bastava a impolitica da medida, qne 
<íe sua natureza indica um abandono do paiz ? e parece dizer, qus 
" havendo o paiz de perder-se, o melhor hc disíructallo em quando 
se pod?. tirando lhe os artistas úteis." 
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àta-au «ar r *#*if rrs lagieaes, tradunodo do nosso Periódico, a cele
bre ordem so desembargo do Paço, sobre aa licenças das impresso
ras, aotiram, que nas contas publicas do anno de 1810 se acha o se-
f-fasU item. 

aos Mr» Robert Walker e Companhia, pelas de*-
pezas de duas imprensas mandadas de presente á e. ». d. 
Regência de Portugal 106 17 . 

' Diz • • delles engraçadamente, que " lá he um pouco duro, qoe 
m aaõ permitia o louvar a constituição Ingleza, pelos mesmas na-
pteasas, que custaram o dinheiro Inglez. 0 Príncipe Regente, 
porém, pennitte que se imprimam obras sobre as artes e setencias i 
isto br, pede escrever-se sobre o modo de plantar batatas, e cousas ai-
•úlbaaUsi contemle.se com isso, que ja naõ he pouco; e naõ se> 
•Biroinriain com a constituição Ingleza, que faz a noua felicidade, 
• aos põem em estado de lhes fazer presentes.'* 

0 character em uma naçaõ be força real, e estas medidas ten
dentes a deprimir o character da naçaõ, de certo a enfraquecem: 
be a nossa relectida, • meditada opiniaS de muito tempo a esta 
pkrtt, qoe a esta serie de medidas erradas do Governo, be devido o 
estado de abatimento a que chegou a naçaõ ; e para tornar a trazer 
• nome Portuguez ao mesmo estado em que estivéra d'antei, hc rre-
rt*o abandonar o sjstema até aqui seguido, pelos satélites do despo-
IÍMMI • sectários do Godoyanismo. 

fWgantaramos aos Ministros do Brazil <• que direito tem aquclia 
Província sobre Portugal, para a preferencia de possuir artistas * 
Be porque precise mais delles i Naõ» porque o pezo da guerra naõ 
• se flrr o Brasil, ma* sim Portugal, e portanto he neste ulti
me qne se precisam os artilas, e gente útil de todas as classes. 
Bs parque os Brazilienses o mereçam mais do que os Portugalenses ? 
**sJi porque estes e naõ aquelles saõ os que ardem actualmente no 
fcg» da daiolaçaõ, e se acham no centro da miséria. Em fim naõ 
te outra motivo senaõ qoe a Corte reside agora no Brazil .* e nos 
dbnaoa i que esta predilecçaõ do Governo a favor de uma proviucin 
•a éVxsalagem das outras he taõ perniciosa ao Estadoi como a ira-
i*0* predilecçaõ de uma mi/ ou de um pay, para algum dos filhos, 
• qae be causa de zelos, ódios, e disaençoeus na família, que saõ mui
ta» «eaet intermináveis. Eis aqui quando he summamentc útil a li-
krrusda de imprensn para eapõr estes abusos em suu Terdadeir-aa 
*•**•»» P»rqne se obtém a assignatura do Soberaao, repn-scutaudo o 
•feoe M de uma bce que parece vantajosa, e calando, ja por igao-
****•• )a por outros motivo* o resto dos argumentos; de maneira 
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que o Soberano figura nisto como nas graças que concede, e saõ ... 
tidas delle subrepticia ou obrepticiamente. 

As Noticias da Rio do Janeiro referem que a Sfír». Princeza D. Ma

ria Thereza tivera uma filha a 4 de Novembro do anno passado. 

ESTADOS UNIDOS. 

A questão de guerra ou paz com a Inglaterra continua ainda 
com a mesma indecisão em que tem estado ha dous annos; o 
Congresso respira ainda os mesmos sentimentos hostis, que o Exe
cutivo, mas ambos parecem estar plenamente convencidos dos males, 
de que a guerra os ameaça. Com tudo decidio-sc o levautamento 
de mais 25,000 homens para o seu exercito. A indecisão dos Estados 
Unidos, entre França e a Inglaterra he sem duvida o peior partido 
que podia tomar o Governo Americano. Conservar a sua neutra
lidade perfeita, seria o que deveriam primeiro adoptar; mas naõ 
sendo isto possivel; porque nem a França nem a Inglaterra o 
permitiam *. escolher o partido de guerra donde venham menos 
mates, e continuar nelle. A irresolução he sempre ruinosa aos 
Estados. 

Mr. Foster, o Ministro Inglez na America, continua com suas 
negociaçoens, mas longe de fazer progressos nellas, se vê pelas 
ultimas noticias chegadas daquelle paiz, que se deo um passo 
retrogrado. Porque o Ministro Inglez se queixou de que os America
nos, por uma má interpretação, attribuem á Ingleterra o exigir dos 
Americanos que levem os produetos Inglezes à Franca; e o Minis
tro Inglez assevera, que se satisfaz com que os Americanos se ab-
stenham de commerciar em mercadorias Francezas, para assim 
retorquir aos decretos de França que prohibem o commercio em 
mercadorias Inglezas. Isto saõ dificuldades novas, que ainda naõ 
tinham apparecido em scena. 

FRANÇA. 

Diz-se que o Imperador aperta seriamente a Rússia, para que 
extingua de todo o commercio Inglez no Baltioo; e para mostrar 
que falia deveras, tem reforçado o seu exercito da Polônia. 

Mr. Joel Barlow, o Ministro Americano em Paris, tem recebido 
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•B-to* cumprimentos, e civilidade*, maa nada tem podido conseguir 
iat objeete-t de sua missaõ i pois o Governo de Fraoça naõ esta re-
s&ludo a eatregsr nenhui pane da propriedade Amcricaoa con-
-Sarada. 

A posição da França para com a Sucria, be objecto d*- grand-*_t 
rv-XYuUçoent entre os políticos. Napoleaõ apoderou-se da Po-
meracia Sueca i e as gazetas Francezas justificam esta medida com 
eurcrtasdadc de eztinguir o commercio Inglez naquelle paiz. Dizem 
uai our o Príncipe hereditário de Suécia, Bcmadottc, se acha 
•rnameale oflesdidn com esta medida i outros mantém, que itto 
•« fn de perfeita intclligencia com elle i c que as pruposiçoens, 
Mas por parle de Sucria á Inglaterra, a este respeito, oaõ saõ 
senaõ (latas para occultar os verdadeiros drsignios de Bernadotte, 
e ds Napoleaõ. 

Naturalmente a verdade das intençoens destes doas homens, he um 
srgrrdo que naõ passa delles - mas se he prrmitlido o coojecturar, 
aaó achamos incompatibilidade em suppor, que Bcmadottc te ache 
humilhado sendo, como Soberano de Suécia, menos do que era 
quando general. Em tua primeira situação gosavade certa gra
duação no eserrilo i tinha certos poderes que lhe eram inbcrentcs 
4 sua qualidade de general i c agora he obrigado a obedecer em 
lado a o ministro da França. Nem pode admirar que a sua am
bição se inquiete rum estas reslricçoens ao seu poder: viraot qu« 
Imií Booaparlr cm tlotlanda, preferio o deixar de ser Rey, quando 
coabeceo que havendo cingido um diadema, fazia uma figura mais 
uo ;»ifuiutc, do que quando votava cm Paris como um Scoador. 

ItllSPANIIA. 

tetra ss n<>\ idades de Hespanha, achamos a erraçaõ de uma nova 
Nrgrrwu*. cujot membros sa3 ot seguintes. O duqi.c dei lof-ntado, 
-{•*•* se acha arlualmente de embaixador em Londres, r hr t:u -
crd-de pelu conde Feniam Nunrs, duque de Montrllano: Mu*. 

• teta, e Ribas; dous membros Americanos, escolhidos para tlar 
* .Imenra parle no governo das Hespanha»: Villavirenoa. e 
«i iKiaacU, niar.|ues de Labisbal • duu> nomes bem couhecidi •*. no» 
(tsti.t desta gurrra cm Hespanha. Tuuiaram postr J..I *.**.' Ac 
Janeiro i a f.iauí inaugurado* com geral approvaçaõ ; r JK-IO que 
rvtf .Ia a pessoas, dia-se que naõ se podia (azer mrlbor escolha i 
»f#ta »r»is vermos aa medidas. 

Via. VIU. No. «3. K K 
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A tomada de Valencia pelos Francezes, de que se achara a conta 
official a p . 221 heum terrível golpe nos negócios militares da Hes
panha : imputa-se geralmente esta desgraça ao general Blake; 
elle naõ se pôde escusar da parte que lhe toca; mas nós julga
mos que a fonte do mal está na falta de um plano regular para 
conduzir a guerra da Hespanha. He este o primeiro trabalho que 
se deve esperar da nova Regência; e, se os seus membros reflec-
tirem nas desgraças passadas, naõ pôde haver duvida qne conhe
cerão a necessidade de attender a este essencial ponto. 

Valencia he uma das melhores cidades de Hespanha, situada 
em um espaçoso vale, de 90 milhas de comprido; aqui se pro
duzem as mais fortes sedas, os mais saborosos vinhos, excellentes 
amêndoas, os melhores azeites, e as mais lindas mulheres de Hespa
nha. Até os animaes brutos nestas vizinhanças se deitam em camas 
de rosmarinho, e outras flores odoriferas : estando no mar cerca 
das praias se o vento he de terra, o cheiro que se communica ao 
ar, alcança a muitas léguas antes de se avistar terra. O clima 
he naõ só o mais agradável, porém o mais saudável de Hespanha; 
coramumente lhe chamam a segunda Itália ; o que fez comquecertoJ 
Mouros, que aqui habitavam fossem destruídos, e banidos para Áfri
ca por pensarem que aqui éra o Paraizo térrea!. 

A pacificação entre Buenos-Ayres e Monte Video, he um facto 
de grande importância para a Hespanha ; e se o que fez agora de ma 
vontade o Vice Rey Elio, o tivera feito a principio corri boa graça, 
se teria a Hespanha aproveitado dos soecorrosque dali lhe poderiam 
ter vindo; ter-se-hia poupado uma inútil effusaõ de sangae; as 
provincias do rio da Prata naõ estariam desoladas, e por conse
qüência poderiam contribuir melhor para as despezas da guerra 
na Peninsula. Resta que o Vice-Rey Venegas no México s:ga o 
exemplo de Elio ; e senaõ o fizer verá em México o mesmo que 
se observa em Caracas; isto he, por se negar parte do que os 
Americanos pedem, vir a perder e todo. O rifaõ Castelhano he 
bem sabido " Quien todo Io quiere todo Io pierde." 

As Cortes tem acabado as suas discussoens sobre a constituição ; e 
como nos publicamos j a o todo desta obra, daremos, logo que no» 
for possivel, as correcçoens, que se lhe fizeram nas Cortes. 

He notável que, ao mesmo tempo que as Cortes estaõ cuidando 
por este modo de consolidar a monarchia Hespanhola, Bonaparte a 
está dilacerando como se vê do decreto, que publicamos a p. 110 
pelo qual une certas rendas da Hespanha á coroa de França, sem 
fazer a menor lembrança do rey Jozé. que figura simplesmente 
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•i* rey de copas. Re com e»U impotilira conducta da 
qne a guerra se faz cadavez mais popolar em Hes-

FuMkamos a p. ITI a obra de D. Pedro Cevallot, e daremos o 
nato ao nosso, K: aeg-uintei be cate um papel, coja leitura re

miu particularmente a nossos leitores; tem entrar 
JOSÊ-Í- do A. Todos sabem o rilaõ—Bem o prega 

It. 

INOr.ATERRA. 

&, a. R. 0 Príncipe Regente do Rejno Unido da Gram Bre-
taaha, e Irlanda tomou potse da Regência sem as rettrieçoens ale 
aqui fanpostas, aos 18 de Fevereiro, e o primeiro titulo qoe coa-
cedro foi o de Conde, a lord Wellington. Este acto roereceo 
assa approvaçaõ geral ao Psrlamento, e fora delle. 

A casa dos Lords assim como a casa dos Cominuns, votlrara os 
atas sgradecimeutos ao exercito pela tomada de Ciudad Rodrigo. 
Leid Wetlington recebeu os agradecimentos separadamente. Copia» 
•M aqai o da Caca dot Comamos: o da Casa doa Lords he s;in i-

CSM «*M C«*»«MI, 10 «V Fevereiro. 
Resolvido unanimemente, 

Qae se se deta os aggradecimcntos desta Casa, ao Tenente geoe-
tal r.mham, aegaado em commando, e aos outros officiaes generaes 
empregados aa tomada de Ciudad Rodrigo. 

duo se dem os aggradeámetilos desta Caca aos officiaes Brítan-
nams e Portaguexes, qae taõ nobremente capitanearam o at-
taqne da fortrleza de Ciudad Rodrigo, aos 19 de Janeiro próximo 

Qae se dem ot aggiadeciiBwttoa desU Casa aos officiaes dos Eage-
aaesras Beaea, e artilheria, que pelejaram sob Lord Weilin-jton, aos 
It de Janeiro proxime passado, pela eonaiimmada abilidad:, que 
•Miraram aa-tjueüe importante dia. 

<h» a Casa reconhece e approra altamente a distiocta valentia, 
tua a s d i t r n oe officiaes interiores e soldados Inglezes, e Porto-
Vos*** rmpng-adot aa tomada de Ciudad Rodrigo. 

<fce ss dirya orna humilde representação' a S V R. o Priaeipe 
para que elle seja benignamente ser sida maudar erigir um 

pobtiro aa Igr^a Cathedralde 5. Paulo, na «idade de 
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Londre-f, á memória do Major-general Henrique Mackinnon, que 
morreu gloriosamente no assalto de Ciudad Rodrigo, aos 19 de 
Janeiro próximo passado ; assegurando a S. A. R. que a casa fará 
boa esta dcspeza. 

Que o Orador seja requerido a transmittir copias das seguintes 
Resoluçoens, ao Tenente-general Lord Wellington, para serem com-
municadas aos officiaes, e soldados do seu commando. 

A seguinte noticia he official e naõ pôde deixar de ser interes
sante, a quem desejar fazer uma idea exacta do estado publico da 
Inglaterra actualmente. 

Estado actual do Exercito Inglez. 

Mappa da força eíFectiva, das tropas regulares, e milicianas, aos 
25 de Junho de 1811, até os 25 de Dezembro de 1811. 

Secretaria do Ajulandante-general, 11 deFev. 1S12. 

Dentro no reyno aos 2 de Junho 1811. 

CAVALLARIA. INFANTERÍA. 

Estrang, 
Eritan. & Colo

nial. 

13.575 

10.196 

23.771 

12.050 

11.719 

2.3.769 

2.591 

Guar
das da 
lafaat. 

3.344 

Estrang. 
Britan. li Colo

nial. 
Total 
"Reg. 

47.442 2.102 69.Í44 

Milícias. 

77.424 

Total g«-
ral. 

146.569 

j 14T-613 

Fora do reyno aos 25 de Junho, 1811. 
1.140 | 3.350 \ 98.076 34.851 | 147.613 | 

Total. 
3.731 | 6.6g4 1 145.518 37.043 | 216.T57 | 77.424 | S94.181 

Dentro no reyno aos 25 de Dezembro, 1811. 
1.865 | 3.74S | 45.501 2.745 | 65.909 | 77.159 | 143.068 

Fora do reyno aos 25 de Dezembro, 1811. 
2.136 | 3.130 | 99.735 36.320 | 153.040 | | 153.040 

Total. 
4.001 | 6.878 | 145 263 39.005 j 218.949 | 77.159 | 266.108 

Mappa do numero de recrutas, que se levantaram pelo modo 
ordinário, em cada trimestre; e finalmente approvados para o 
exercito regular (exclusivamente de corpos estrangeiros e colônias) 
no anno de 1811. 
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-Por período limitado l.»39i por toda vida 1.*>9- ) Total 
Rs pares—Por prriodo limitado ~fiOi por toda rída 1 5io » 11.472 

0 Numero de desertores, no exercito regular do reyno desde 25 de 
1810 até S4 de Dezembro 1811 i foi de 3.631. 

Stmutíeè it Ctmtt! Imgltt para » forte <lo MaranAaõ. 
lenretaris dos Negócios Estrangeiros 14 de Fevereiro, ISI? 
>. A. R. 0 Príncipe Regente foi servido nomear, abem de *cr*-!;<i 

de a. M , Roberto Heskclh para «*r Cônsul de 5. M. no porto do 
staraabaõ, e nas províncias adjacentes do Para c Ceará. 

•fORTCGAL. 

Copia da Carta «cripta pelo desembargador Vicentr Jozé 
Ferreira Cardozo ao Illmo. v Kx1"". Ayres Pinto de* Souza, 
Cap*M". General das Ilhas dos Açores sobre a participação, 
que lhe fca da Carta do Secretario do Governo de I .t>bk-*.i 
o Dez**. João Antônio Saltcr de Mendonça, datada do 
dia 24 d' Outubro, de 1810, c da liberdade dada ao 
dicto 1 tez '. para bir para a Ilha da S. Miguel, c espe
rar nella solto as ordens de Sua Alteza Kcal. 

*• IB*»». e £«*•"••. f'.—Ainda que ja eipus á V. Ei», pessoalmente, 
sjaaado ti-re a bonra de fallar lhe, quaes rraõ os meus sentimeutos 
reiaiitamenlc 4 liberdade, em que V. Ex'. me punba, era consd.urn-
(,i da Carta do Secretario do Governo de Lisboa o Dex<". Joaõ An
tônio ***Jler de Mendonça, datada de 84 de Outubro passado, com 
lado julguei conveniente escrrscr esta a. V. P.i». para ratificar por 
mas forma mais permanente, o que disse de palavra." 

' P.u r«tua em Lisboa ape-nin de partir para á Ilha de !". .Mi^utl 
•o Bergantim fnncipc, do que tinba fretado meia i iin.ui » Alsaru 
(aliaio Tbomatim por cinroenta moedas, que cllc ja ha» ia rece-
Wo, prometendo se me a partida para o principio d'Agosto, e ten
das» ds GMrta de l.nti<'«, de 6 do dicto me», que ella se a tiu une mu 
r> tò para o dia 15. ü (.mritiu me tia na dado 1'astuporlr», c di-
«r«c* Drspacbns paia esta siagcm, devrodo eu esperar as Ordena do 
frsa*-t*e urgente Nosso S*obor ua dteta Ilha: arado certu, que u 
<.ll# (.otrrno hasu dr *rr dado parir „ >. A. R.. e sabendo lambem, 
•i" rs o ficha frit<>, •cfiirando ao Vrs.uo **>nli<>r O respeito, e ca-
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tisfaçaõ, com que hia esperar na ditta Ilha as Suas Reaes Reso
luções ." 

" Nestas circumstancias fui, como sabe V. Exa., e he notório, in
esperadamente prezo pelo meio de Septembro, tendo o Bergantim 
demorado a sua partida com tanta repugnância minha, que até a 
esse respeito requeri ao Intendente Geral da Policia para o obrigar à 
cumprir o ajuste em quanto ao tempo, eo Governo o sabia; porque 
mandou um Miuistro ao ditto Bergantim examinar a minha mobília, 
que j a lá julgava embarcada, para ver se achava nella, naõ sei o que. 
A dieta prizaõ junetaraõ-se procedimentos infames per si, e nela sua 
publicidade, e taõ grandes, que eu os naõ poderia esperar maiores, 
se tendome S. A. R. dado, e ea aceitado a commissaõ de sustentar 
os Seus Reaes Direitos, lhos abandonasse sem defeza. Fui incluido 
no numero dos outros infelizes, que no ditto Setembro passado foraõ 
embarcados prezos sobre a Fragata Amazona no Tejo, e se mandarão 
para esta Ilha, infamando-os a opinião publica, e as Gazetas de toda 
a Europa, como fautores de uma conspiração descuberta em Lisboa, 
e naõ podendo ninguém cri minar, os que assim julgarão, porque o 
apparatozo procedimento do Governo de Lisboa, indicava nenhuma 
outra coiza." 

*' Chegando a esta Ilha, fiz mostrar a V, Ex". o Passaporte e 
Aviso, em que se dizia, que na Ilha de S. Miguel eu hiria esperar as 
imniediatas Determinações de S. A. R . ; porque pela minha parle, 
naõ queria desviarme da situação, em que lhe tinha reprezentado, 
que as esperava. Mas. V. Exa. havia recebido a mais pozitiva re-
quiziçaõ do Governo de Lisboa, para me ter prezo nesta Ilha, cm 
carta do Secretario do Governo D. Miguel Pereira Forjaz, datada de 
17 de Setembro, e como ella era posterior aos papeis, que eu lhe 
mostrava, fez o que devia, que foi remeterrae prezo para o Convento 
de S. Francisco." 

" Escrevi eu entaõ para a Corte do Brazil pelas Repartições dos 
Ex1""*0*'. Senhores Conde d'Aguiar, e de Linhares, por quem me tinha 
também dirigido de Lisboa aos Pes do Príncipe Regente Nosso Se
nhor, e contando esta nova scena da miuha historia, disse no mesmo 
espirito, que da primeira vez.— Eu aqui prezo espero cem respeito as 
Ordens de S. A. R., ja que me privarão de estar à ellas na Ilha de S, 
Miguel em minha liberdade.—As cartas foraõ pelas maõs de V. Ex». e 
abertas, e V. Ex». veria isto mesmo." 

" Ninguém acereditaria que deixasse de ter havido um novo mo
t ivo , qualquer que elle fosse, para o procedimento praticado com-
migo em Setembro, c que me desviava do destino, em que eu havia 
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ispirsr a Resolução" de 5. A. R., como se lhe tinha segurado 

» Goserno, e por mim : e eu so agora vendo a referida Carta do 

***. Joa5 Antônio Saller de Mendonça. h«'- qae chego a persua-

s-e, de qoe naõ bonvera o ditto rnolno, nem sonhado. Naõ 

m preciro qne *e tratasse com um Soberano, se qualquer Juiz de 

-a firesw isío relativamente ao seu Corrrjrrdor, elle, segundo a 

-sprudrocia de todas **« Nações, cometeria aquillo, que em Di-

0 SP chama attentado.' 
1 Fejo pois sgors prla referida carta do Ser**etarío do Governo, 

• se pertende restiluir o negocio sos termos, em qne elle estaria, 

isd bonseasem os procedimentos de Srptembro, r <•» mais, que 

id ma necessária ronsequenrisi hindo eu em liberdade para a 

i de S. Miguel, como eslava destinado até a immcdiata HrroluçaS 

J. \. It . e Mo, porque o Príncipe Regente Nosso **enhor ja fe/. 

er ao Coserão de Lisboa, que approvava aquclla primeira deli-

i r iV E naõ piiMi deixar de fazer observar a V. K\>. a n u -

ra extraordinária, porque a dilta Cart.i li<* concebida, deixando 

rlusidoro, se f.ii i n quf me i*mbnrt|iiri sem ro.-*rr:iõ alguma na 

'fala Amaaona, e se M U I para esta Ilha voluntariamente. Nr-

tma ulra se dfc de que fui prr/o, de que sim pri*/o, r r!e que 

ou pre»o, rortno »r nada disto se fi-*r«»r pelo Cusrrno de Lis-

i. r elle inteiramente o ignorasse P. depois du«o faz v uma 

líi-raõ manifesln do qne hc Determinação ilr *-». A. R. rom o que 

titr o ( iutrmn de Lisboa. Fm quanto no estar eu em b. Miguel, 

»H«, atr oatra Resolução de £. A. H-, In* determina*; u"i da (.orle 

Branl, snppondoine na ditta Ilha, e ignorando o mais, que se 

«-oe. A segunda parle da Carta, tendente a escurecer o i(uc se 

, ki uma deliberação du (io\erno de Lisboa, participada, rumo 

k—w de S. A. R. i poiqcr deste Senhor naõ podia haver em Por-

;>t rm Outubro ite 181<». uma Resolução, sobre o que se fizera era 

boa nu Srptembro antecedente." 

" I tornando ao negocio, e matéria da Carta. O Governo de 

boa h.Mia de participar sem duvida alguma para a Corte do 

>r<l a jttrrsçaâ que firera t V. Rx*. também havia de dar parte i 

I R da tituiraü einqm* eu ficava, e sabe, que eu a dei também 

'»!»» artm* rrl . rida." 

*• ."s pniiH-ira alteração feita polo Governo de Lisboa ja r r í u l -

i. que rrt|H>ndrndu-lhe S. \ . R. n.i r< naideracaõ d'eu estar solto 

tfcs d.* <. M>;m!. a ».ia Resposta veio aebarme prezo na Ilha 

icr.ia. I' se s<* r secular a segunda, rirá a rezultar, quequande 
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o Mesmo Senhor determinar de mim, considerandome prezo na Ilhi 
Terceira, me venha achar solto em S. Miguel." 

" E esta segunda alteração em quanto ao meu respeito para con 
S. A. R., que he, e deve ser o primeiro objecto de todas as rainha! 
consideraçoens, avulta mais, do que aprimeira. Ella vai a annulai 
inteiramente as Ordens, que S. A. R. houver de expedir á V. Ex1 

à meu respeito. 0 Mesmo Senhor, ou me ha de mandar con
servar prezo; ou me hade mandar soltar. No primeiro cazo 
eu terei estado solto algum tempo contra a sua Real Vontade, 
e no segundo cazo V. Ex*. naõ poderá cumprir a Sua Regis 
Determinação, estando eu ja solto. No primeiro cazo, eu sen
tirei muito, que S. A. R. me julgue merecedor de castigo, mas 
quando isso aconteça, heide estimar naõ ter gozado da liberdae nem 
hum sò dia contra a Sua Real Vontade, e muito mais sendo isto 
effeito de uma deliberação minha. No segundo cazo, hei de sen
tir muito ter-me privado de receber a minha liberdade d'aquellas 
Mesmas Regias Maõs, de que me tem vindo tudo quanto eu sou 
e quazi tudo quanto eu tenho." 

" He estajEx*1-0* Sor. a minha, maneira de pensar, e eu folgo de 
obrar sempre, segundo penso. As Rezoluções de S. A. R. pela 
minha parte, haÕ de acharme sempre n'aquella situação, em que 
eu lhe tiver reprezentado, que as espero. Responder S. A. R. jul-
gando-me solto em S. Miguel, e acharme prezo em Angra: respon
der depois, considerandome prezo em Angra, e acharme solto em 
S. Miguel; eu por mim, Ex*00. Sor., naõ me atrevo a concorrer 
para nada disto, nem audar assim brincando com S. A. R." 

" Os subsequentes incômodos da dilatada prizaõ, em que fico, vis
ta a longa auzencia, em que S. A. R. se acha, deixarão por mim 
de ser olhados como taes, ditigindose a testemunhar lhe o meu 
respeito, e a delizadeza com que sempre desejei coraportarme pa
ra com a Sua Real Pessoa: aprézo muito ter esta occaziaõ de paten
tear estes meus respeituozos e grattos sentimentos para com o meu 
Soberano e Bemfeitor* muito mais estando nesta Capitania, aonde 
naõ sou conhecido, como o era em Portugal, e aonde he situa-
da parte dos bens, comque o Mesmo Senhor me beneficiou; nao 
havendo coiza mais própria, do que apparecer o respeito, e agrati-
daõ naquelle mesmo lugar, em que se deixa ver o beneficio." 

** Em conseqüência de tudo quanto tenho exposto â V. Exa., «8 
eü tenho liberdade para deliberar nesta matéria, ou á V. Exa. pare-
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tr» acertada a minha maneira de discorrer, heide ficar no Convento 
se %. Francisco na mesma sitttaçad. em que estou, c em qoe disse 
para s Corte do Braul, que esperava as Orden» de S A. R. . e so fe
rvi «nalqocr onlra coita, obrigado pela obediência, quando V. Exa. 
asodetrrmtar em Nome do Princif"- Regente Nosso Senhor: ma» 
cts-do. q»e V rw. hade achar muito ajustado este meu comporta-
«rflto com o respeito, que se deve ao Mesmo Senhor ' 

•• Protesto á V. E*a. toda a minha veneração, e reconhecimento 
iiiU btntgTiida-lr com que foi servido tratarrne, e offereço lhe to
da a msaka obediência. Deus Guarde á V. Ex». mmlos anno».-

Copia do Aviso, de que faz mençaó a Carta supra. 
- Hlme. Ex»". S*. Approsamlo o Príncipe Re-ente Nosso Se -

sbor a deliberação, quetoniou u Governo destes Reinos, para que o 
Uetrmbargador Vicente Ju/.e Ferreira Carduzo fosse transfcnJo pa 
ras Ilha de S. Miguel, e nella se conservaiK solto, debaixo da vigi
lância da Policia »le segunda ordem. E havendo embarcado da
nai o dilto Desembargador na Fragata Amazona para a Ilha Ter
ceira i ordena Sua Alteza Real, que o sobreditto Dczembargador 
«••a transferido da Ilha Terceira em que se acha para a de S. Migncl, 
onde tr consertará solto, debaixo da vigilância da Policia ale nova 
Ordem do Mesmo Senhor. O qoe participo por Ordens do ditto Se
nhor * V. Exa., para sua Inteligência, e devida execução. Deus 
Casrde a V. Exa. Palácio do Governo em vinte equatro de Outu
bro de mil oitocentos e dez—Joaõ Antônio Sallcr de Mendonça. Se
nhor A J tr» Pmto de Sou ia." 

Apresentando a carta acima, nos vemos na precisão de expli-
r»i de sovo os nosso* sentimentos a este respeito t porque parece 
qs* temos sido mal entendidos, por algumas pessoas, eotre as 
«ases aa& alguns de nossos conreipondenles, cuja boa ou má opi-
aiad naú nos be mdifferente. 

Nas nunca dissemos no nono periódico, que o Doutor Cardozo, 
•rs absolutamente inocente i nem que eram inocentes ou culpados 
•** KM companheiro» deportados na Seplcmbrizaida Litboncnse. So-
b«r rsio referimo-nws ao que temos dicto, em outros números, e ro-
gaiaos aos nossos «m.rctpondcntes que nos escreveram a este re*-
t**-. %-* sales de nos sccuur, se naõ estaõ reitos do que nos 
**-t-t dttin no* Km. atrasados vaõ examinallos • e dahi podem es-
«•*«« nos, com faculdade para publicar as suas cartas, e daremos 

Vot . V | | | . N o . 45 . L L 



264 MisceUanea. 

ao publico os seus argumentos, ainda que contra nós sejam. Nunca 
pois dissemos, que os deportados todos eram inocentes; e que naõ 
mereciam castigos; dissemos sim, e o repettimos, que por mais 
criminoso que seja o homem, naõ he pelo seu castigo, que deve co-
mei;ar o processo. 

Quem disse, (jue el!'*s naõ tinham crime nenhum, foi a gazeta 
ofEcial de Lisboa: e quem castigou estes hOmeus sem crime, foi a 
Regência de Lisboa. Eis aqui factos. 

A carta que publicamos acima veio nos á maõ por taes vias, que 
naõ podemos assegurar aos nossos Leitores que seja authentica (o 
Redactor de qualquer periódico da natureza do nosso, está sugeito 
continuamente a ser enganado a respeito de suas communicaçoens, 
e o mais que pode fazer he retificar o erro, logo que lho façam CO' 
nhecer); mas o seu contheudo he taõ análogo ao que se tem pas
sado, que traz com sigo o character de genuina. E se os facto; 
que ella contém saõ verdadeiros, que pôde haver de mais escanda
loso, do que jogarem a pélla os Governadores do Reyno com a 
liberdade um cidadão ; preiideudo-o, soltaudo-o, tornando-o a pren
der, exterminando-o, mandaiiclo-o por em liberdade; e tudo sem 
forma de processo legal ? 

Queixam-se de que se imprimissem em Londres as observa-
çoens do D"*. Cardoso. Isso naõ tem com o Correio Braziliease 
nada mais do que terem sido impressas na mesma officina* e nos re-
gosijamos de que por meio da imprensa Ingleza se pudesse dar a 
um homem oppriinido o meio de desabafar; e dar ura gemido 
que o alevie em sua oppressaõ ; se os factos que ali se allegam 
saõ falsos ; nada ha mais fácil do que responder-lhe ; ao Governo 
Portuguez naõ lhe falta quem o defenda em proza ou em ver
so, em gazetas, ou em brochuras; e assas tem ja mostrado, a 
nosso respeito, que sabem empregar o dinheiro publico em assa
lariar imprensas que os defendam. 

Mais: haja quem queira responder ao que nos temos dicto, ou 
dissermos em matéria de factos, a respeito do Governo ou de'qual
quer individuo: que nos julgamos obrigados pela honra, e pelode-
ver, a publicar as contradicçoens 5 com tanto que os fados venham 
assignados com algum nome, para quem olhemos pela responsahili* 
dade das asserçoens. 

Em uma palavra, nós nem temos authoridade para publicar estas 
cartas, que recebemos a este respeito ; nem que o tivéssemos ofari-
araos; porque, ou as aceusaçoens que neilas se contém contra os 
deportados saõ falsas, 011 saõ verdadeiras. Se falsas, be a maior in-
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j«auçs qne se Dtes pode fazer o publicar taõ sérias catumnias i se ver 
dsdnrss, sao os Governadores do rrjao mui culpados em deixar 
irar impune», crimes qoe mereciam os mais sescros castigos; e 
ene, segundo o que elles mesmos asseveraram na carta a Mr. Sluart-

i • caso do Mascarenhas, elles a.ò tinham nem o direito de per-

sr. 

A. f. 114 publicamos uma portaria sobre o modo da requisição 
dos transporte», era que se confessa, que oi regulamenta até ufiu 
f»mlk~á*l trm a-gntnt-éa •» rastWflfoi na pr<mpnJuacao~ dot netmtx 
Irantpfttn i trm c anuído alguma irrtgtlaridade contra ot fevet. Os 
avssos Leitores estarão lembrados das qeixa» que fizemos mais de 
inst sei a este respeito i aotbentiramcnte se confirma <• que disse
mos i e he digna de imitar-se esta • lacerídadc aoutros respeito». 

0 regulamento sobre a distribuição das sementes ao» lavradores 
pobres, que inserimos a p. 1 Só. In- sr^uramente mui judiríoso, e 
esperamos qur os detalhes sejam taõ bem adaptados as cirrumstan-
IUIIMII*), quanto a grucr.-ilidadc da disposição nos parece conformo 
ao estado do Reino cm geral. 

Osdesparhos de Lord Wellington, que publicamos neste N». sobre 
a campanha de Portugal, c especialmente sobre a tomada de Ciudad 
Rodrigo, and rounumeotos para a historia Portuguesa, que seraõ li
das com todo o prazer pelos amigos daquelia uaçaã. A artilheria 
Portuguesa leve a principal parte no rendimento da cidade, pelo 
tareUmle fogo com que abrir JIU asbrechas. O resto das tropas 1'ortu-
goevas tem merecido os elogios de todos os oruciar» com quem trmos 
(aliado, e que tem pre/enciado o seu modo de fazer o serviço da 
{•erra. Ja naõ p»de pois entrar em duvida, que existem naqueila 
svsçaõ i-s elementos nrrrttanos para constituir um exercito valoroso. 
* bem disciplinado. Iodas as «r/rs qur o Governo souber aproveitar 
sr d-«s rernrsus qur trm. A seguinte bc a tropa que se achava cm 
*'t*.*t rm Portugal, rm Novembro de Itill. 

Tropas de linha soldados cavallos 

t« Regimentos de Infantaria 33.716 
It Balslhurns-Jc Caçadores 7 330 

It Resimenti-s de Cavallaria 6.101 3.T34 
* 0- de Artilheria 4.93J 6 

(••sida Rral de Policia . I .JJO 

L U 

145 
39 

S3T 
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i t . 
fali. 

-

2.865 

456 
3.39» 

59.174 
3.163 

•58.296 

446 

4.50', 

2 6 6 

Recrutas, deposito de Infant 
Do. Do. C 

Depósitos de Regimentos 

Total de tropas de linha 
Guarniçoens 
Milícias 

Total - - 120.353 8.043 
Alem disto ha as Ordenaças, parte armadas de piques, e parte de 

espingardas. 
Ordenaças de piques 121.875 
Do. de espingardas 82.377 

208.8S5 

Seria para desejar, que a corte do Rio-de-Janeiro empregasse em 
nunter este numeroso corpo de tropas, os recursos do Brazil, que oi 
se acham sem applicaçaõ útil; ou decididamente mal applicados, na 
impolitica guerra que se intentou contra a província de Buenos Ayrei 
Nos sabemos muito bem da escusa que a isto tem feito alguns defen
sores do Governo Portuguez, isto he; " que naõ podia ser indifle-
rente ao Governo do Brazil, o que se estava passando entre seus vi
zinhos," • Mas accaso se lembraram, de que essas foram as identicai 
palavras que Napoleaõ alegou, para mandar entrar as suas tropas em 
Hespanha ? { Sabem esses Procuradores-de-causas-perdidas, que taes 
alegaçoens saõ unicamente alegadas em Machiavel, no seu Príncipe; 
e em outros authores de igual moral? A pacificação entre Montevi-
deo e Buenos Ayres oflerece ainda algum remédio á percipitada e im
politica conducta do Conde de Linhares ; se elle desfizer o caminho 
que tem feito ; o mais depressa que poder; eempregar na guerra de 
Portugal os recursos que imprudentemente quiz applicar contra seus 
Vizinhos. 

A p. 219, publicamos o estado das contas da Hospital de S. Joze ; 
naõ porque consideremos este ramo particular de administração, 
como fazendo parte do Governo ; mas para com este exemplo lavar ai 
barbas aos Godoyános; que insistem em que as contas do thesouro 
publico, se naõ devem dar a conhecer aos que contribuem para essas 
despezas. O Hospital de S. Jozé he sustentado a custa do publico, 
para beneficio publico; logo esse publico tem o direito de ser infor 
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m,jT tomo essas rlesf-ftar se fazem. O Infermeiro Mor, que naõ 
tarar, rm soa consctetacia, um exame das contas do Hospital que go-
««rs-a, spresenta-ns so publico i para que as examinem. Suppooha-

m~, a M alguém do publico acha alguma cousa mal disposta nessa 
adastaistraçs<3: escreva coolra; façi saber as suas razoens ao pu
blico, r por conseqüência ao Infermeiro mor, e o remédio se provera 
missíi inimlf por este rocio. Qual be a conseqüência de se naõ 

fsarrrin puMícaa as transacçoetis do Hospital.' Que aa galinhas dedas 
para os doentes, comem-nas os médicos, c os enfermeiros. Qual be 
o remédio disto I A publicidade das conta* • e a faculdade de todos 
ai poderem examinar. 

Agora, Godoyanos, * por que se naõ haõ de applicar estes princípios 
so Es ar to t 0 dinheiro do Erário he do publiro, e de mais oinguem c 
o publico paga esse dinheiro i só pars o uso publico ; e por tanto tem 
« corno n direito de ser informado da sua applicaçaõ que no caso do 
Hospital de S. Jnze. Mas o contrario prova que ha chagas, que se 
aso desejam patentear. 

R t o DA 1' l tAI A. 

A p. It* publicamos a conveçaõ entre o Governo de Buenos 
Aires eo de Monte-Video, para uma suspençaõ de armas, e 
prisripto de negociaçoens com a metrópole ; e naõ jugamos ne
cessário fairr outros comentários a este respeito, mais do que 
Sfrrsealar ao Leitor o seguinte paragrapho, que se imprimiu offi-
rtalmrale em Buenos-A)res. 

" Qnaesquer que sejam os sacrifícios, que appai-fçara .. face da 
arruemodaçau rom Monte Vídeo, cujos artigos agora se publi
cam, o tiuirrno trm julgado srr do seu dever naõ poupar nenhum 
trabalha pars promover os silos interesses du Estado • isto be, a 
ms iatr»iidade, e a cessação das calamidades de uma guerra iti-
kst-esa." 

" .liada qur a historia noi naõ apresentasse tantos exemplos dos 
íatars edeitos, que tem resultado sos Impérios da intervenção «.--.-
I'»»;nr» aa» disputas domesticas, os nossos contemporâneos tem 
recebido uma liçaò— uma liçaõ taõ terrível como recente, nas ca-
Issstdsdn da família reinante de Hespanha, que abrio as portas do 
irj-so a ama Potência estrangeira, com quem o reyno tem estado 
drsdr entad empenhado em continuo combate." 

" Nem a honra nem o amor de nossa Pátria, o objecto do» TO-
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tos, e dos sacrifícios de seus filhos, nos justificariam era fazei 
daquelle paiz a victima dos resentimentos, que saõ devidos mais á 
diversidade de opinião, do que a uma contrariedade real de prin
cípios, Sem manchar o nosso chaõ com o nosso mesmo sangue, 
o Governo se lisongea de que alcançará o executar a grande obra 
de segurar a unidade do paiz ; e de concentrar todos os seus recur
sos, a fim de que elles possam ao mesmo tempo servir de antemu-
ral contra a ambição dos inimigos externos, e uma barreira impe
netrável da liberdade civil, e segurança pessoal de seus cidadãos." 

" O povo, que tem posto a sua confiança no Governo, pôde estar 
seguro de que este Governo, que he obra sua, tem adoptado a 
sobredicta medida, depois de séria e profunda meditação, como 
a mais apropriada para dar a ultima maõ á maior obra de que 
elles jamais foram encarregados. Quaesquer que sejam as sugges-
toens de alguns homens, a quem um interesseiro amor próprio, 
ou bem merecido desgosto, tenha induzido a impugnar esta medida, 
abusando assim daquella segurança que principia a brilhar entre 
nós, nos lisongeamos de que receberá a sua justificação, do tempo, 
assim como de todas as classes bem dispostas." 

" Habitantes e concidadãos da margem oriental! o paiz vos he 
devedor por dias de gloria, que tem augmentado a sua honra. Sa
crifícios de toda a sorte, uma constância, superior a toda a ex
periência, formarão o vosso perpetuo elogio. O paiz requer, a 
este momento o sacrifício de vossos desejos: e ainda que o vosso 
natural zelo em o servir, patenteado em contender com todo o 
rigor da guerra, possa parecer abatido ; com tudo, deseja que vós 
economizeis aquelle sangue que lhe he taõ precioso, a fim de que 
os vossos esforços, sendo chamados em oceasiaõ oportuna, possam 
decidir de sua sorte futura." 

SlCILIA. 

O Governo de Sicilia, que ha tantos tempos ameaçava ruina, está 
desfeito. Ninguém, que tenha observado a marcha dos negócios 
públicos daquelle paiz, se admirará de ver a terminação desta 
catastrophe. £ a admiração he como pôde acabar taõ bem, sem 
um temível estrondo. A ultima deportação de tantas pessoas da 
corte de Palermo, sem crime, sem processo, sem sentença, pos o 
cumulo á paciência; e a scena de Carlos IV. em Madrid foi re
petida por Fernando IV. em Palermo. Istóhe; ElRcydasduaí 
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i IMI moltmtmti, resignou mm « o u n a s u a i s n 
, • seu fclbo primogênito foi nonsendo Regente. Copiamos 

n este respeito qne faliam per si, sem neceasidado 

EJ Rey nosso Senhor, por ma resolução' datada de boje, aasignada 

rr V Magraf sdr, r srllsda com O sello Real, tem constituído a 

V R. D Francisco, Príncipe Hereditário das duas Sscüias, seu 
multe, amado ílbo, sen Tignrio-Geral no seu Reyno da Seilia, 
tiaashtJadn Ihr com o mais amplo Ütulo de Atttr Ego, o exercício 
d* Iodos os direitos, prerogativas, preemincncias, e podores, da mes
ma maneira, qne sad exercitados por S. M. em pessoa. Em nome d'RI 
Rn rommnniro a V. Ex*. esta determinação Soberana, transmit-
liadit TITI também uma copia da mesma, para que » • a poaaais com* 
rasaicsr immedismente a todas as repartiçoens que saõ dependentes 
do Secretario de Fitado, Casa Real, Thesouro, e Commercio, que 
rstaú encarregados a V. Kx". 

'Auiglm.de) MarqiiPTílrt K. 

Ao Marqurr Tommnsi, 

Palermo, 10 de Janeiro, 181? 

Carta Regia. 
Fernando pela Graça de Deus Rey das duas Sicilias. Jerusalém, 

kt, lofacte de Hespanha, Duque de Parma, Placencis. Castro, &c 
Gram Príncipe Hereditário deTuscana, Ac*. Ao meu muito amado 
Frito, Francisco, Príncipe Hereditário das Duas Sicilias. 

v-odo obrigado por indisposição corporal, e pelo conselho dos 
Médicos, a respirar o ar do campo, retirar-me de toda a appIiençsS 
•*"•. en me julgaria culpado, ante Deus, se naõ providenciarae ao 
Gotemo do Reyno, nestes dificullosiaaiinoi tempos, para que os ne 
gocios da maior importância sejam prumptamente despachados, e o 
assa pobttru aaõ soflra detrimento por causa das miubas enfermi
dade»! dessjsndu portanto desencarregtr-me do peso do Governo, 
•* nn«rto Dana naõ for servido r-estiluir-me n um estado de saude 
«apua ét o roadaair i eu nao posso mais propriamente con&allo do 
•*• • **a» tanto porque «Os sois o meu legitimo suecessor, como 
t*" enasa da experiência, que tenho tido da vossa alta rechdaô e ca-

n • petas prasentes, de mmba livre vontade, e consenti 
»as nomeio roeu Vigaoe-Gcral, neste meu Re)no de Sicdia. 

http://'Auiglm.de
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do mesmo modo que vós tendes ja duas vezes sido Vígario-Geral n< 
outro meu reyno de Nápoles; e eu passo, e transfiro a vós o atnpk 
titulo de Alter-Ego - o exercício de todos os direitos, prerogativas 
preeminencias, e poderes, que podem ser exercitados por mira • e 
que esta minha determinação seja sabida por todos, e obedecida 
por todos, a fim de que esta minha carta assignada por mim mesmo 
e sellada com o meu sello Real seja conservada nos archivos do 
reyno, e que vos dirijaisuma copia a todos os Conselheiros, Secre
tários de Estado, para sua informação, e para que elles possam com-
municar o mesmo ás pessoas a quem perteuça. Dada em Palermo, 
aos 16 de Janeiro, de 1812. FERNANDO. 

TnOMAZ DE SOMMA. 

Post Scriptum. 

INFORMAÇÃO COMMERC1AL. 

Os Governos de Inglaterra e França tem consentido em um 
arranjamento de commercio entre os dous paizes; na seguinte 
forma. 

Por cada Hogshead de vinho claret, que se exportar da França, se 
poderá importar um Hogshead de assucar; ou 1.200 couros, ou 
drogas medicinaes, em toda a extençaõ. 

A qualidade do Vinho Claret, fica entendido que será da que se 
conhece em Inglaterra pela denominação de prize-claret. 

A transacçaõ começara pela importação do vinho da França, na 
quantidade ou proporção designada. 

Conforme a estas condiçoens, assignou Napoleaõ aos 16 de Feve
reiro, seis licenças para seis cargas difterentes; as quaes licenças ex
istem em poder dos que as obtiveram era França. 

Atonelagem ou grandeza do navio, fica ao arbítrio do Nego
ciante. 



CORREIO BRAZILIENSE 
DE MARÇO, 1812. 

Ha quarta parta nova os campo» ara, 

L m msts m.inrf i houxra La cbcfars. 

cs-aoatis, c. v u . e. t i . 

POLÍTICA. 

Ordem do Governo expedida ao Desembargador Joié An
tônio de Sá : sobre o alistamento geral do Reyno. 

J. K N D O o Príncipe Regente N . S. encarregado a V 

in. por Portaria de 15 <!•• Noveaibru do anno passado, 

que lhe foi communiciida por Aviso d e t a secretaria de 

catado de 21 do mesmo me***, o alistamento geral do reino 

por família», e corporaçoens, com especificação das idade*, 

ditposiça-3, officio», c privilégios, para se conhecer a 

jx,vi*aça»'i, e forças do estado, depois da sacnlega invasão 

do inimigo, prlo mcthodo daa instrucçoens geraca para o 

mappa anthmetico-politico do reino, que V m. liaria for

malizado por ordem do mesmo senhor; extrahindo dellas 

os artigos relativo» a este objecto, e procedendo, em con

seqüência do que S. A. R. lhe ordenara immediatamente 

no avião de 10 de Agosto de 1SCI, devendo expedir as 

competentes ordem aos magistraJos, e pessoas da sua 

escolha, que seraõ obrigados ao seu inteiro cumprimento. 

He agora o mesmo Senhor Servido mandar recommendar 

a V. m. a maior exactidaó no sobredicto alistamento, 

para por elle subir á sua augusta presença a noticia mais 

aproiimada do estado actual do %eu reyno ; c para este 

rfleilo determina S. A. It . I . Que V m. ficalize escru-

puloaamcnte as rclaçcx ti», c mapjia* parciaes de que deve 

Vut . V I U . No. «6. M M 
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formar-se o cadastro, ou resumo das totalidades, para que 
nenhuma terra, rua, ou família, deixe de se incluir no 
arrolamento geral, com os requisitos, e circumstancias 
competentes, verificando nesta cidade a numeração das 
ruas, travessas, becos, sitios, e casas pelo tombo das su
perintendências, de que se faz cargo no decreto de 10 de 
Junho, de 1802, e que V m. no tempo que servio o lugar 
de superintendente geral das décimas formalizou pelas in-
formaçoens das juntas das cabeças de commarcas. 2. Que 
os exames, que se haõ de fazer em cada uma das familias, 
se descrevam nas tabellas do modelo, que V. m. apresentou 
com as notas como devem ser cheias, e que merecerão a 
Real approvaçaõ. 3. Que haja de fazer verificar as 
listas respectivas pelos meios, que lhe parecerem mais 
adequados, combinando com ellas as que obtiver de di
versas repartiçoens, sejaõ ecclesiasticas, civis, ou militares, 
na fôrma do § V- do preâmbulo das suas ditas instruc
çoens estadisticas, e por que S. A. R: manda proceder a 
esta diligencia. 4. Que no caso de se achar em alguma 
das dietas listas incoherencias, ou faltas, que denotem des
cuidos, ou contemplaçoens, encarregue a sua revista, e 
emenda a diversos, notando os que se houveram com om-
missaõ, dando parte do seu desserviço, e procedendo 
contra os que directa ou indirectamente contravierem á 
exactidaõ, que S. A. R. tanto recommenda. 5. Que os 
privilégios, cargos, postos, e officios, se verifiquem com a 
apresentação dos respectivos titulos, pelos que os allega-
rem; e dos chefes das familias se haverão as mais no
ticias, por cuja identidade ficarão responsáveis. 6. E por 
quanto o Príncipe Regente, N . S: tem determinando que 
se proceda a esta importante diligencia pela maneira, que 
o conde de Florida Branca se propoz para o censo Hespa
nhol, encarregado aos intendentes das provincias, por or
dem de 25 de Julho de 1786, avisando na mesma data aos 
reverendos arcibispos, bispos, e mais prelados seculares, e 
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npssvraa para concorrem ao mesmo fim por meio doa pa-
ipcboa, e outra» açus subditos ; devera V. m: por igual ma
neira deprecar por seus ofncios aos mesmos prelados neste 
reino aa noticias, que achar necessárias ao importante ob
jecto de soa commissafi ; sendo de esperar que se pres
tem pontualmente, segundo tu Reaes insinuaçoens, que o 
me-uno augusto senhor se propõem mandar-lhes fazer, e 
de qoe V. m. terá a competente participação. 7. Que 
devendo o recenceio total, ou o grande mappa ser o 
ultimo resultado de todos os parciaes, para subir áReal pre
sença pela maneira mais aproximada, que ser possa, se 
combinarão em ultima operação as noticias, que se acha
rem em quaesquer repartiçoens, donde V. m. as poderá 
haver, confrontando umas com outras, para mais se conse
guir a exactidaõ; c pedindo quando seja necessário, as su
periores providencias para se lhe franquearem os respec
tivos documentos. 8. Que V- m. faça imprimir estas 
Reaes ordens cornos artigos, que S. A. R. lhe manda cx-
tratur das suas instrucçoens estadisticas, unindo-lbes os 
modelos das sobreditas tabellas, e notas, pois que tudo 
constitue o plano geral desta diligencia, e deve partict-
dar-sc át repartiçoens, e authoridades, a quem tocar o seu 
intítro cumprimento. 9. E os magistrados e pessoas da 
sua escolha, que forem encarregadoa, se entenderão com 
V. m. em todos os artigos, que exigir o desempenho da 
sua commissa6, ainda mesmo para as gratificaçoens, ou 
salários que deverão assignar-se aos officiaes, ou pressoas, 
qoe nella se empregarem, fazendo V. ro. ao mesmo tempo 
constar na Real presença os beneméritos, para S. A. K. os 
compensar conforme o >eu bom serviço. l)eos guarde aV.m. 
Palácio do Governo, em 9 de Janeiro, de l s IJ. D. Miguel 
Pereira Forja*. Sr. Desembargador, José Antônio de Sá. 

Aiiso, porque se mandam pagar os juros do papel moeda. 

Tendo o Príncipe Regente Nosso Senhor a bem do cre-
M M J 
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dito público dado as necessárias providencias para remo
ver os embaraços, que tem por algum tempo suspendido 
o pagamento dos juros do papel moeda; e sendo de es
perar por effeito das mesmas providencias, que nos cofres 
dessa Juncta hajaõ daqui em diante fundos sufficientes pa
ra satisfacçaÕ dos réditos, naÕ só das apólices grandes mas 
também das pequenas. He servido Sua Alteza Real que no 
primeiro de Março próximo futuro se abra e continue re
gularmente, e sem interrupção alguma o pagamento dos 
juros do papel moeda com as formalidades e cautelas que 
tanto tem sido recommendadas para evitar, assim o pre
juízo da Real fazenda, como quaesquer injustas preferen
cias, e demoras destructivas da boa ordem, e confiança do 
publico. O queV. m. fará presente em junta, para que 
assim se execute. Deos guarde a V. m. Lisboa, treze de 
Fevereiro, de mil oitocentos e doze. Conde do Redondo. 
Sr. Antônio Francisco Machado. 

Proclamaçaõ dos Governadores do Reyno de Portugal, e dos 
Algarves. 

Portugucze**! Quando os Governadores do Reyno, em 
Agosto, de 1810, vos asseguraram que a pátria seria salva, 
estava Portugal ameaçado por um exercito numeroso, com
posto das melhores tropas, que militam debaixo das ban
deiras Francczas, e commadando por um dos seus mais 
distinctos generaes. A desgraçada, e imprevista perda de 
Almeida augmentou os meios do inimigo; mas a perí
cia, e consummada prudência dos commandantes em 
chefe, e -reneraes do exercito alliado, o valer, e disciplina 
das tropas, e a energia, e lealdade da naçaõ, venceram 
todos os obstáculos. O inimigo, vio-se obrigado a evacuar 
o paiz, que havia invadido, e a retirar-se para alem de 
possa fronteiras, depois de ter soffrido grandes perdas; e 
a pátria foi salva. 

Desde esta época tem a nossa situação melhorado con 
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nJrrardmente; e ao mesmo tempo que se difficulum 
ada vez mais aos inimigos os meios de formar, municio-
ar, e por em movimento grandes exércitos, os nossos se 
rm augmentado em número, aperfeiçoado em organização 
disciplina, e adquirido aquella superioridade, que as 

assadas vantagens daõ sempre aos vencedores, quando 
ombatero com os vencidos. Os conquistadores de Ciudad 
íodrigo naó deixarão jamais murchar os loucros, de que 
intas vezes se tem cornado no Campo da honra: 

Fitas consideraçoens, fundadas em factos, que todos 
rcsenci Jmoi, affiançaõ a nossa independência, e nos pro-
leucm um glorioso triunfo, que o ceo coroará com a res-
ituiçaó de nosso augusto, e saudoso Soberano, e sua Real 
atnilia a capital de seus estados, e com a regeneração das 
ates da prosperidade pública, que as calamidades da 
-u-rrra tem feito decahirem todos os seus ramos. 

Mas se os Governadores do reyno vos annunciam con-
adamcnte taõ lisongeiras esperanças sobre a, final deci-
aõ desta obstinada contenda, pede a franqueza com que 
empre vm tem tractado, que elles se naõ esqueçaõ de vos 
limiar ao mesmo tempo, as precauçoens, que as nossas 
ircumstanctas fazem ainda indispensáveis, para que estas 
speranças se realizem com menos sacrifícios. 

Portuguezes! Os soldados de Napoleaõ naõ haõ de 
<>n<|ut»iar este reyno ; mas podem invadir ainda alguma 
•arte do seu território, ao menos momentaneamente. A 
MM-.-I fronteira be muito extensa-, e apezar de toda a vi-
;«lancia, he possivel que seja penetrada em um, ou outro 
K>iito. Vós conheceis ja por uma triste, e repetida ex-
wmeneta o systema de roubo e devastação, que as tropas 
rai>cc/.i*. constantemente parttcam em toda a parte onde 
pparecem i que ou os habitantes se retirem, ou se deixem 
edutir por suas enganosas promessas para ficarem, he 
empre infallivel a perda de tudo quanto possuem ; e que 
• desgraçados, que naõ se põem a salvo, soffrem alem 
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disto as mais cruéis privaçoens, insultos, e violências pes-

soaes. 
Por mais remoto pois, que se considere este risco, exige 

a prudência que estejam tomadas com muita anticipaçaõ as 
medidas mais opportunas, naÕ só para diminuir as perdas 
dos habitantes, no caso de alguma correria, mas até para 
que o inimigo, sabendo que nada acha que roubar, desista 
da temerária empreza de entrar em um paiz, aonde nem 
pôde subsistir, nem encontra riquezas em que ceve a sua 
rapacidade. 

Assim pensava o Marechal General Conde do Vimeiro, 
quando no momento em que havia expulsado do território 
Portuguez as reliquias do exercito de Massena, no mo
mento em que a diminuição, e máo estado das forças ini
migas nos promettiam um dilatado intervallo de repouso, 
julgou conveniente publicar a proclamaçaõ de 10 de Abril 
do anno passado, na qual depois de vos trazer á memória 
as terríveis calamidades, que padeceram os que illudidos 
por uma falsa confiança, naõ evacuaram os lugares inva
didos, quando lhes foi mandado, na fôrma da outra sua 
proclamaçaõ de 4 de Agosto, de 1810, recommenda aos 
povos as medidas de precauçam, que cada um deve 
ter tomado com tempo, a fim de salvar sua pessoa, e bens; 
e de tirar deste modo ao inimigo toda a esperança do saque, 
que he sempre o principal fim de suas emprezas. 

Querendo pois o governo que estas prudentes cautellas 
se ponhao na mais rigorosa observância, e cheguem á no
ticia de muitos, que talvez ainda as ignorem, determinou 
annunciallas novamente á naçaó: por tanto: 

1. Todas as pessoas capazes de tomarem armas devem 
exercitar-se no seu manejo ; e aquellas, a quem a idade, 
ou sexo inhabilita para o serviço militar, devem ter feito 
com anticipaçaõ as suas disposiçoens para se acolherem a 
lugares de segurança, no caso que as circumstancias o 
façam preciso. 
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2. Convém igualmente retirar, ou esconder com a maior 
cautella o dinheiro, ouro, prata, e alfaias, que podem ten
tar a cobiça do inimigo. 

3. He finalmente da maior importância privar o ini
migo dos meios de subsistência, e de tudo quanto pode fa
cilitar o teu progresso; e por este motivo devem todos oc-
culur com o maior cuidado, e no ultimo caso inutilizar 
os tiveres, que se naõ poderem transportar; e removor os 
gados, e carros, pois que alias, naõ só será infallivel a 
perda de todos estes nbjectos, mas deixando-os em poder 
de nossos contrários, lhes daremos armas contra nos mes
mos. 

Saõ estas as prevençoens de cautella, que os governa* 
dores do reino recommendam, no tempo cm que as nossa* 
circumstancias nos daó a mais bem fundada esperança so
bre o feliz resultado da presente guerra. Files sabem 
que faliam a uma naçaõ costumada a ouvir a verdade sem 
rebuço, que deseja, c merece sertractadacom a maior fran
queza : e que confiando na boa fé das pessoas, que a di
rigem, conhece a importância de cumprir o que o governo 
lhe prescreve, e a necessidade de estar prevenida ainda 
para aquellcs males, que mui provavelmente nunca che
garão a relizar-se. 

Palácio do governo, em 13 de Fevereiro, de 1S12. 
Bispo Patriarcha Fleito. Marquez Monteiro Mór. 

Principal Sousa. Conde do Redondo. Carlos Stuart. 
Ricardo Raimundo Nogueira. 

COLÔNIAS HESPANHOLAS. 

PneUmáçai do Erm- Sr. Picc-Rcy aos habitantes das 
campinas de Monte.Video. 

Desde o anno de 1807 que tive a honra de ser VOÍSO 

Cbefe, naó tem havido um só dia que naõ tenha dado al
guma providencia com o fim do vosso socego, e vossas 
tautagent; vós mesmos sois as melhores testemunhas, qne 
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debaixo do meu commando prosperavam os campos, e que 
as propriedades dos habitantes experimentavam uma segu
rança, que por muito tempo naÕ tinhaõ gozado: por des
graça ha alguns mezes, que a perdestes, e por motivos 
que naó he do caso recordar agora, vos vistes com a guerra 
dentro de vossos lares: com uma guerra que sem causa 
para isso, vos tem posto na maior miséria. 

He publico ao Mundo inteiro quaes tem sido os meus 
passos, e meus dezejos por evitara vossa ruina, e dar liber
dade ao Commercio de vossos fructos. Até agora nada 
tenho podido conseguir; porém a Providencia, que pro
tege sempre a causa da humanidade, me dá o prazer de 
vos fazer saber que, por uma Convenção com o Governo 
de Buenos-Ayres, as suas tropas devem retirar-se para 
aquelle Continente, e conseguintemente o Exercito Portu
guez deve tomar a seus domínios, em virtude de o ter 
assim estipulado o seu Governo. 

Um dos principaes, e mais sagrados artigos da Conven
ção he que todo o habitante torne a desfrutar tranquillo a 
sua casa, suas fazendas, e a companhia de suas familias, 
sem que algum dos dous Governos possa perseguir, nem 
castigar pessoa alguma por causa das opiniões passadas 
nestas perturbações, nem por ter tomado armas por isso: 
só os delitos, que se commetterem para o futuro, seraocas-
tigados segundo as leys estabelecidas. 

Eu vos prometto debaixo da minha palavra de honra, e 
em nome do supremo Governo da Naçaõ Hespanhola, cuja 
autoridade exerço, que este artigo será observado com um 
escrúpulo religioso, e que nem a justiça, nem particular al
gum ousará quebrantallo, sem experimentar o rigor das 
leis. 

Desfrutai, pois, tranquillos da paz que vos apresento; 
e o ter-vo-la proporcionado, e o suffocar o germe da 
guerra civil, que he o maior de todos os males, será o 
maior louro, de que me jactarei em toda a minha vida, o 
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maior bem 4 humanidade, c o maior serviço a Deos, a E| 
Rei, e à Pátria. 

Ilontcvideo, 20 de Outubro, de 1811—XAVIER ELIO. 

Edital do Exmj. Sr. lice-Rci. 
Todo o habitante de Montevidéu, e sua Campina, que 

tiver que reclamar alguma propriedade das exi>tentes n° 
Exercito de Buenos- Ayres, que se retira, conforme a Con
venção, te dirigirá ao Tenente de mar e Guerra, D. Joaõ 
Latre, mandado para a Colônia por este Superior Governo 
para este fim, e por sua via se faraó todas as ditas reclama
ções. 

Cada Povo nomeará um, ou mais commiasarios para 
fim. Montevideo, 21 de Outubro, de 1811.—ELIO. 

O Governo de Hespanha attendendo ás vantagens que 
reiultáraií de permittir á Província de Santa Martha, e 
mais paiz ei do Ultramar, que gocaô a liberdade de com-
merciar com as colônias amigas, da exportação do ouro 
e da prata; Decretou por Decreto de 13 de Dezembro ; 
I. Que te permitte a extracçaõ do ouro, e da prata á Pro
víncia de Santa Martha, c mais paizes do Ultramar, que 
desfruetaõ a graça de commerciar com as Colônias amigas, 
nos termos seguintes .* a do ouro amoedado, com três por 
cento de direito de exportação; a do ouro em barra quin-
lado com o de cinco por cento; e a prata antoedada com o 
de dei por cento: II. Naõ se permitte a extracçaõ da prata 
em borra: 111. O ouro, e a prata que na sabida daquelle» 
peites pagar os direitos de exportação, naõ pagarão outro 
algum pela sua introducçaô na Península: IV. A Reso
lução comprchendida nos precedentes artigos, se entenderá 
ter temporária, em quanto se naõ regula o commercio em 
Geral. 

Vot. VIII. No. 46. r. N 
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INGLATERRA. 

Ordem em Conselho, relativa aos Lnglezes, ou Hespanhoes 
que residirem em lugares da Hespanha occupados pelos 
Francezes. 

Na Corte em Carlton-House, aos 4 de Março, de 1812. 
Presente S. A. R. o Príncipe Regente em Conselho. 

PORQUANTO tem sido representado a S. A. R. o Príncipe 
Regente, que varias casas de Commercio em Londres, 
e outras partes do Reyno Unido, ligadas em commercio com 
Hespanha, estaõ no custume de ter sócios nas dietas casas 
residentes em Hespanha, e que vem a ser mais necessário 
agora, no actual estado daquelle paiz, que taes sócios con
tinuem a residir ali para a protecçao dos interesses das 
dietas suas casas; e para facilitar a communicaçaõ com-
mercial entre os dous paizes; E porquanto pôde aconte
cer, que os lugares aonde taes pessoas residirem tenham 
cahido, ou venham a cahir na posse e usurpaçaÕ da Fian
ça, e que em conseqüência disso se levantem duvidas so
bre o character nacional das dietas pessoas, em prejuizo 
delles, e de seus sócios, e casas de commercio em qualquer 
parte do Reyno Unido. 

S. A. R o Principe Regente, obrando em nome e a bem 
de S. M., he servido declarar, com, e pelo parecer do 
Conselho Privado de S. M . : e fica por esta declarado; 
que todas as pessoas naturaes de Hespanha, sendo sócios 
de alguma, casa de commercio em qualquer parte do Rey
no Unido, e residentes em Hespanha, ou em alguma ilha 
da Europa dependente delia, para o fim de tractarem dos 
negócios de suas respectivas casas; seraõ considerados 
como amigos estrangeiros, e em nenhum caso seraõ trac-
tados com inimigos alienígenas; e que as pessoas que fo
rem subditos Britannicos, e residentes em Hespanha, ou 
em alguma ilha da Europa dependente„della; para o fim 
de tractar os negócios de alguma casa de commercio de que 
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sejam sócios em qualquer parte do Reyno Unido, seraõ 
considerados, e saõ por esta declarados residentes com li
cença de S. M , e sem prrjuizo ao seu character de sub 
ditot, BriUnnicos, ou a alguns dos direitos e privilégios que 
lhes pertencem. 

Com tanto que se dem ao Escrivão do Muito Honrado 
Conselho Privado de S. M. os nomes de todas as pessoas 
que reclamarem o benefício desta ordem, dentro em seis 
rr.-veada data desta, ou do tempo cm que, daqui cm diante 
forem residir em Hespanha, ou cm alguma ilha da Europa 
dependente delia ; junetamente com os nomes de suas 
respectivas casas de commercio no Reyno Unido, e do lu
gar ordinário de sua residência em Hespanha, ou em al
guma ilha delia dependente, como dicto he; E fica outro 
sim ordenado, que ísta ordem naõ terá effeito, para o 
beneficio, e protecçao de pessoa alguma, que naõ tiver 
cumprido com a dieta cláusula. 

t os Muito Honrados Lords Commissarios do Thesouro 
vir. S. M.; os Principacs Secretários de Estado de S. M. 
os l urdi Commwiarios do Almirantado, e o Juiz da 
Alta Corte do Almirantado, e Juizes das Cortes de Vice-
Alir.uantado, tomem as medidas necessárias, cada um con
forme ao que lhes pertencer. 

(Assignado) CHETWYND. 

COMMERCIO E ARTES. 

LISBOA. 

O Tribunal do Senado da Câmara mandou aflfixar o 
seguinte 

1 DICTAL. 

OKNDO presente no Senado da Câmara a desordem, em 
que laborava a exportação do Azeite para fora do Reino 

N N 2 
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com gravíssimo prejuízo, naÕ só dos Moradores desta Cida
de, mas das Provincias deste Reino, por se naõ inquirir, 
nem tomar um sério conhecimento se a dieta exportação es
tava nos termos de se permittir á vista da abundância, ou 
escacez de um gênero, que entra na classe dos da primei
ra necessidade: Assim o representou o mesmo Senado em 
Consulta, que dirigio â Real Presença, na data de 31 de 
Agosto, de 1811, expondoas Providencias quelheparedão 
necessárias para se evitar a referida desordem; e confòr-
mando-se Sua Alteza Real com o Parecer da díta Consulta, 
pela sua Real Resolução de 27 de Setembro do mesmo 
anno; e consequentemente mandando expedir o Mesmo 
Senhor o Seu Real Aviso na data de 16 do corrente meí, 
e anno ao Tribunal do Conselho da Real Fazenda : Orde
nando se expessaõ as ordens necessárias para que nas Me-
zas do Consulado da Sabida, Portagem, Portos Seccos, e 
dos Azeites, se naÕ despachem Barris de Azeite para fora 
do Reino, sem que primeiro tenha Assignatura da Meza 
do Ver o Pezo, impondo-se penas aos Transgressores, e 
admittindo-se Denúncias perante o Juiz da mesma Gasa. 
Em Observância destas Reaes Determinações: Ordena, e 
declara o Senado o seguinte; Primeiro: Que sempre que 
entrem no Porto desta Cidade quaesquer Embarcações 
com Azeite, depois de darem entrada nas Alfândegas, a 
dêm no Ver o Pezo por um termo assignado pelos com-
missarios, ou Sobre-Cargas. Segundo: Que depois os 
Compradores de fora daquella Casa, venhaÕ igualmente 
fazer termo de manifesto, a fim de que o seu Juiz tire 
delles o Azeite necessário para o consummo da Casa do 
Ver o Pezo, quando disso haja precisão. Terceiro: Que 
de nenhum modo se façaõ Embarques de Azeite fora do 
Ver o Pezo sem expressa Licença do Senado, ou do De-
zembargador Vereador Inspector da dieta Casa dirigida ao 
J UHZ delia. Sendo entaô reputados estes Embarques como 
os que sahem daquella Casa, naÕ se podendo estes efife-
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Portos da Costa de África Occidental, e Ilhas adjacentes 
sujeitas a minha Real Coroa, ProducçÕes, ou Manufacturas 
da Ásia, e China, ou de qualquer Porto, ou Ilhas Nacio-
naes, ou Eatrangeiras, além do Cabo da Boa Esperança, e 
Mares do Sul: e tendo-Me sido presente haver entrado em 
dúvida, se a cláusula expressa na citada Disposição de que 
os Navios empregados na Navegação mencionada no já 
referido Paragrapho 2S, houvessem de ser construídos nos 
Portos, e Estaleiros dos Meus Dominios, se devia, ou naó 
entender a respeito daquelles Navios de construcçaõ Es
trangeira, comprados por vassallos Meus, antes da publi
cação do Alvará de 4 de Fevereiro do corrente anno. Sou 
Servido Declarar, posto que tal Declaração nao fosse es
sencialmente necessária, sendo assás clara, e definida a 
Disposição do citado Paragrapho 28 daquelle Alvará, que 
a Minha Real Resolução relativamente á cláusula de que se 
tracta no mesmo Paragrapho, de que os Navios hajaÕ de 
ser construídos nos Portos, e Estaleiros dos meus Domí
nios, ainda que dirigida a favorecer a construcçaõ Nacio
nal, se naÕ deve entender a respeito das Embarcações Es
trangeiras, que se achavaõ já compradas, na fôrma das 
Minhas Leis, pelos Meus Fieis Vassallos, quando Mandei 
publicar o mencionado Alvará de 4 de Fevereiro; deven
do permanecer a prohibiçaõ somente a respeito daquelles 
Navios Estrangeiros, que forem comprados depois da pu
blicação do citado Alvará, os quaes ficarão sujeitos irremisr 
sivelmente ás penas, que lhes saõ impostas. A Real Junta 
do Commercio o tenha assim entendido, e o faça publicai) 
para que chegue á noticia de todos. Palácio do Rio de 
Janeiro, em 19 de Novembro, de 1811. 

Com a Rubrica do Príncipe Regente nosso Senhor. 
Palácio do Governo, em 3 de Fevereiro, de 1812. Cae

tano José Ribeiro, Official Maior Graduado. Lisboa, 6 de 
Fevereiro, de 1812. JOSÉ ACCURSIO DAS NEVES. 
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rraociseo Alvares da Silva, do Conselho de S. A. R. o 

Príncipe Regente N. 8., e Conselheiro do Ultramar, 

Administrador Geral da Alfândega Grande, c Feitor Mór 

das do Reino, etc. 
Faço saber > que S. A. R. foi servido Determinar por 

Aviso expedido pela Secretaria d'E-»tado doa Negócios do 
• KC-IIIO, em data de 8 do presente mez, que ficaõ prohibidas 

as entradas de todo o Vinho, ainda qoe seja de producçaÕ 
deste Reino, uma vez que vier de Portos Estrangeiros. E 
para que chegue a notteia de todos, mandei afHxar o pre
sente. Lisboa, 11 de Fevereiro, <le 181 J. 

FRANCISCO ALVAUES DA SILVA. 

Commercio entre Portugal e o Brasil. 
As reta-focas commcrciacs, entre as diflereutes partes de uma mo-

aarebia, sa5 matéria de mui grande importâncias porque os ina
ta-*» interesses estreitam os laços de uniuõ ilc uma. provincias com 
«atras | eugmeotam a prosperidade nacional i c lauçaiu us bases a 
um coounercio caterno durável, porque se est riba cm riquesa na
cional i taterna» e nau ad venticia. 

A importância pois deste assuiiipto nos tndu? a tornar a fallar de 
non «ataria, que ja temos tocado cut outros números, qual be o 
commercio eatre Portugal e o Brazil • notando as utilidades que 
multariam de eipostar do Braail para Portugal viveres de varias 
sorteai e o modo de fomentar esta qualidade de conimerrio de ma* 
aeim que produta utilidades duradouras. 

Ü desconto do papel moeda era Lisboa tem ha muito tempo an
dando a einu de 25 por cento i e uma das causas disto he a falia de 
moeda metálica, comparada com o papel moeda eiu circulação* e 
•ma das causas mais influentes para esta falia do numerário he a ex
portação* da moeda metálica para a America, a fim de pagar aos Es
tados laidos os maoiimcotos, que tracem a Portugal, aonde uaõ 
adnm mercadorias para levar em retorno, que cheguem para ba-
kaçar o que truem, donde nccessaruinciitcsc segue que o escedeote 
lhe» hade ser pago cm uumerario. 

Este mal nau se fàa scuti\cl aos Portuguetrs unicamente. A 
Inglaterra, empenhada como esta na guerra da Península; e man
tendo em Portugal taõ numerosas forças, soffre com isto dous grandes 
*araasrai«atrs i um he o depender dos Americanos, para a sus-
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tentação dos seus exércitos em Portugal; dependência que a Inglaterra 
deveria evitar, vistas as dificuldades políticas em que se acha com oa 
Estados Unidos: o outro graude inconveniente he que a falta de nu
merário assim occasionada pelas exportaçoens da moeda metálica 
para a America dificulta muito aos Commissarios Inglezes em Portu
gal o achar quem lhes tome as suas letras sobre Londres $ naõ ob
stante pagarem 70 peniques esterlinos por mil reis. 

Desta exposição resulta, qae se Portugal recebece do Brazil ot 
gêneros comestíveis, necessários para supprir os que lhe vem dos Es
tados Unidos; serviria esta medida de impedir efficazmente a sabida 
do numerário para America. A exportação do ouro, e prata he 
prohibida pelas leys de Portugal; e por uma ordem novamente 
publicada (vid. Corr. Braz. vol. vii. p. 690) se manda vigiar na ex
ecução rigorosa destas leys. Todos sabem como se executam 
as leys em Portugal; mas, neste artigo, ainda que as leys fossem 
taõ bem executadas, como nos mais bem policiados Estados da Eu
ropa, seria difficilimo, e quasi impossivel, impedir a sahida do di
nheiro : naõ ha vigilância que baste para impedir o contrabando, 
quando os lucros do contrabamüsta excedem o risco da tomadia. Mas 
supponhamos, que o Governo de Portugal conseguia effectivamente 
o impedir que os Americanos exportassem de Lisboa o numerário; 
a conseqüência seria, que elles naõ trariam os seus viveres a vender; 
visto que naõ podiam realizar o importe de suas mercadorias, e o 
povo, c os exércitos morreriam à fome. 

Igual seria o effeito se a guerra se declarasse entre a Inglaterra, e 
os Estados Unidos. Nesta faypothese t* Como se obteriam em Portu
gal mantimentos. 

A nossa reposta he; que uma grande penúria seria a conseqüência 
de tal hypothese* a menos que de ante maõ se naõ prepare o remédio, 
estabelecendo a importação de viveres do Brazil para Portugal. 

Conlentamonos, por agora, com lembrar estas grandes utilidades 
de um tal commercio, que saõ impedir a sahida de grande parte do 
numerário de Portugal, e diminuir a dependência dos Estados Uni
dos : em outros N°». temos faltado de outras utilidades deste mutuo 
commercio entre Portugal, e Brazil, como saõ o augmento de rela-
çoeas reciprocas entre os dous Estados, a fundação de novos ramos 
de industria, a protecçao da agricultura, &c- portanto, dando por 
provada a utilidade deste commercio; passaremos a considerar o 
modo de o promover. 

Julgamos necessário tornar a repettir aqui a máxima; qne tan
tas vezes temos inculcado, de que o commercio deve ser livre; oe 
que os actos despoticos, do Governo, ainda os que parecem ser a sen 
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avor, tendem dii-eetameate a sua destruição, e que sulborididcs 
Lifetl raras e prosperidade do commercio saõ coutas incompatíveis -. 
«ô iskas eootrndictoria*. Xem pense o Leitor, que esU repetição 
m ioulil i porque em nm pais como Portugal, em que quasi todos 
• qoe gan-eraam saõ gente criada, c educada com ideas de despolis-
no, e por tanto familiarizados coro a falta de liberdade - be %<>-
BCOIC a repetttcaõ dos argumentos, variados de todas as for
os* possiseis, quem pode persuadir aos que governam de ver
betes alias os5 complicadas, e que sem muito trabalho se fazem 
rutspr-ebeasivets a espíritos naõ prejudicados • ou libertos, por meio 
ioestodo, das ideas falsas, adquiridas em uina educação viciosa. 

Mr pois a nossa opioiaõ que parm promover o importante ramo de 
-ommereio da importação de riverc* do Brazil pira Portugal, nada 
-aais be necessário do que fomentsr no Brazil a cultura, c fabrico 
Irssrs ernr»..»; r sleviar cm Portugal essa qualidade de comrnercio 
i<- muitos vexames a que está sugeita. 

Os meios de obter estes beneficio*, outra vez o repeti imos, naõ saõ 
t-fdc-as arbitrarias do Ministério aos Governadores, executadas por 
estes a maarira militar • as melhores providencias, postas em practica 
por este modo, naõ faxrm mais do que proteger os abusos dos sub-
-Impotas cir-rutores- desgostar os negociantes, e impedir aquelles 
mesmos objectos que se propõem obter. Se o Governo do Brazil, 
por exemplo, ordenasse agora que os negociantes da quclle paiz 
remeUeasem certa porçaõ de viveres para Portugal • tal ordem pro-
iaxirsa o mesmo efleito de uma contribuição de guerra, imposta 
selo inimigo, isto be, fsrla o Governo odioso aos particulares- o 
raomria rsrarexa no gênero, que assim se rnettia k contribuição, 
•fualqoer que fosse o nome com que este acto se designasse. 

Xotamos pois dous meios de alcançar estes beneficies • o primeiro 
kt promover no Brasil a cultura e fabrico dos gêneros rommes-
livris, qne se necessitam em Portugal* o segundo he favorecer o 
commereio que os importar para o Reyno. 

As carnes --sugadas, a farinha de páo, ou de mandioca, o arroz, o 
trigo, o milho, os legumes • saõ produetos que se podem obter no 
•rstit em quantidades mui consideráveis; e qué seiaõ da mais im-
•MMtaate utdidade, em Portugal, no presente momento; porque o 
trigo de Lriaotr r da America ingleca, he um supprimento do 
•««raageiro, e portanto precário, e os legumes que se importaram de 
UoUaaia aafi se podem agora obter. 

A capitania do Rio grande do Sul produz trigo e milho em grande 
immdaocia, • o fabrico das carnes salgadas pode ali faxer-*c cm 
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taõ considerável extençaõ, e a taõ baixo preço, que naõ admittirá 
â competência, «em a Irlanda nem os Estados Unidos. 

As capitanias de S. Paulo, Santos, Rio de Janeiro; e o interiordas 
que se seguem para o Norte, como Bahia, Permambuco, Paraíba, 
Maranhão, e Para, produzem arroz, e farinha de páo, quanto basta 
para seu consumo, e para fazer largas exportaçoens, sempre que 
isso seja de seu interesse. 

O milho dá-se excelientemente cm todo o Brazil; e ha algumas 
variedades deste graõ mais próprias para fazer paõ, do que o mi
lho que se usa em paõ na província da Beira, e outras de Portugal. 

O feijão, fava, ervilha, e muitos outros legumes se produzem no 
Brazil muito bem,e se fazem abundantes colheitas para o uso de seus 
habitantes. 

A industria dos indivíduos, portanto, tem ja introduzido no Brazil 
estas diffcrentes culturas; e por isso naõ está o Governo na necessi
dade de entrar nas despezas, e cuidados de introduzir de novo estes 
ramos de agricultura; basta que favoreça o seu augmento; ainda 
menos lhe pederiamos nós; contentar-nos-hia-mos com que naõ op-
primisse a industria da agricultura, que lhe permittisse o prosperar 
por si. 

A Capitania do Rio-grande do Sul he taõ fértil, e a industria das 
colônias, que para ali passaram das ilhas dos Açores, he taõ conve
niente a estes trabalhos de agricultura, que só daquella capitania se 
podia fornecei- Portugal com metade das carnes salgadas, trigo, e 
milho, que precizasse. Mas naõ ha província em todo o Brazil, em 
que os lavradores, e proprietários de terras sejam mais vexados $ e 
principalmente ha tempos a esta parte, depois do atordoado con. 
selho que tomou a Corte do Brazil de fazer a guerra ás Colônias 
Hespanholas, debaixo do pretexto de naõ querer ter vizinhos amo
tinados. 

No Rio-grande todos os lavradores saõ soldados milicianos, de 
cavallaria, ou infantería; sugeitos a revistas, exercícios, e disci
plina, que lhe serve de uma grandíssima distracçaõ de seus empre
gos. Os filhos dos lavradores saõ lhes forçadamente tirados para re
crutar as (relativamente numerosas) tropas, que se mantém na
queila Capitania; e muitos daquelles dezertam para as Colônias de 
Hespanha para se livrar de serem obrigados a ser soldados. Os boys, 
os cavallos, os carros daquelles lavradores estaõ continuadamente 
sugeitos a serem tomados para o uso das tropas, cujos chefes se 
portam para com os lavradores da mesma maneira que se fosse uma 
tropa de invazores inimigos, que lança maõ de tudo quanto encon-
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irs rm respeito so direito de propriedade, e sob pretexto de que o 
lalsn—c publicn deve prevalerrr aci particular. l»lo postu, vé-se 
tesa q»e a sf rirurtura naõ pôde sssim prosperar - r que o primeiro 
iipoi*solr psra a favorecer, be remover estes grandes obstáculos. 
As oatra* Capilsnías Ho Brazil sufTrein tiinbrin o mesmo Inconie-
atcate, em naior no menor {riu, s-gundo o numero de tropss que 
teta de luilmlar. r segundo a distancia, cm qur »- adiam dos seus 
mpri lno i Governo» ; porque em geral "* pódc e.lshrlccrr a regra. 
qae quanto mai* longe dos Governadores vivem os lavradores, a 
menos vexame* estaõ sugeitos. 

O primeiro expediente pois he rcmovrr a origrm deste» obstácu
los, qsm ataram a agricultura rm sua TMZ\ e o irg-indu he permítlir 
que aqoellc-* povos mibam, que os seus produetos se necessitam em 
Portugal- que ali srraõ pagos de •< u trabnlho, c que a sua proprie-
ésác lhes ser.» respeitada. 

Pw» que os povos saibam isto, e fiquem convencido* de que he 
verdade (quando o sejs) he prrcirw facilitar-lhes a leitura das et-
retaseJornses, em qur leiam ns notiria* politiras e inertnotis - he 
prmso fometilsr o eslabelirimento de sociedades de agricultura i e 
de asserableis regalares de uegocianlcs, a que cutre os luglezes 
chamam cluli» K atrevemo-nos a recommendar estes dous me-
ibodu» rom tanta mais confiaAra, quanto \emus que o grito da ver
dade Irro Ja ganhado alguma victuiia sobre u prejuízo; v'ito que 
Js cm Portugal se Imprimem vario* jornses de nu\ idades, e ja em 
ama gazeta de agricultura, impressa cm Lisboa, se recomnieoda o 
s-stabc-licimenlo de sociedades de agricultura. Estes melhoramento* 
rsa Portugal, que se aclmiltem, sem se incorrer na nota de Jacobi-
sismo, deveilam passar -.ara o ftrazil, aonde naõ ha senaõ a mi-
*»ra g«xcla do Kio de Janeiro, cm que »e gasta taõ boa qualidade 
(tr papsl em imprimir taõ ruim matéria, que melhor se empregaria 
•* fosse usado para embrulhar msntrigs. E comparando nos este 
pequeno melhoramento cm Portugal com afulta delle no Brazil, naõ 

deixar de dar alguma razaõ aquelle membro do Parla-
lo Brilaaaicu (com quem naõ coavimos em muitas outras opi-

s) qaaado disse, qne o apodrecido Governo d« Portugal tinha 
para o Brmxd, para continuar ot mesmos prejuízos e igne-

maem, qoe ja naõ pudera susleutar na Kuropa. 
Tirado* pois estes obstarnlo* á s-*rricult ura do Brazil deve seguir-se 

• favorecer o comraer. to, que importar aqnelies producto* do 
•gnc-slUm sio Hracil para Portugal. Também nisto naõ pedimos, 
f •€•*»• aessaí que o Governo Portuguez remova os obstáculos 

o o a 
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que opprimem este commercio; e para este fim enumeraremos al
guns dos que tem chegado áo nosso conhecimento. 

Parece quasi iucrivel, que possuindo o Soberano de Portugal o 
feliz, vasto, e produetivo território do Brazil, estejam os seus do
mínios da Europa dependendo para o seu sustento do paiz rival, e 
quasi inimigo de sua aluada Inglaterra, a America Ingleza; e do 
precário fornecimento dos paizes de Levante, quando providencias 
mui fáceis poderiam obviar este mal. 

A barra do Rio-grande do Sul, exige uma navegação conduzida 
em vasos de pequeno porte. Esta capitania he, pelo que temos 
dicto uma das mais interessantes a Portugal, no estado actual das 
cousas: logo he necessário facilitar aquelle commercio, alleviando 
as embarcaçoens dq certo porte, da obrigação de trazerem capellaõ, 
e cirurgião. Em outros Números de nosso periódico, dissemos ja 
bastante a este respeito; e por isso contentamo-nos com notar sobre 
isto, que tal negociação naõ produz lucros sumeientes para estas des
pezas ; e que ou se hade eximir de tal obrigação, ou se hade extin
guir este útil commercio. 

Remover-se-hia também um grande obstáculo, permittindo.se 
que as embarcaçoens vindas do Brazil carregadas de comestíveis, 
tivessem a liberdade de fundear no porto de Lisboa, no sitio que 
melhor lhe conviesse para sua descarga, sem o desnecessário in-
commodo, demora, e despeza de fundear em Belém, esperar visitas, 
pagar guardas, e estar sugeitas ao capricho de tantos indivíduos, 
quantos saõ os que tem inspecçoens nesta matéria. 

A promptidaõ nas visitas necessárias da alfândega; a cautella de 
impedir que se façam extorçoens de propinas naõ devidas, he outra 
precaução necessária. 

O numero dos guardas da alfândega, e certos direitos, que pa
gam os navios, sem relação ao porte, he também outra precaução 
necessária. A reducçaõ dos direitos para os proporcionar á gran
deza dos navios, he uma medida dejustiça,que deve ter lugar em todo 
o o-enero de commercio ; mas neste de que se tracta, he de uma ne
cessidade absoluta. Uin navio de grande porte pôde sustentar a 
bordo oito guardas, quando uma sumaca de dez ou doze homens 
de tripulação se lhe faz pezado o sustentar e pagar dous guardas. 

Os navios que trazem pólvora saõ sugeitos a mais outra revista; 
porque esta pólvora he mandada para ura deposito; e se emprega 
nesta deligencia um meirinho, um escrivão, um sargento de arti
lheria, que todos exigem propinas do navio, sem fazerem cousa 
alguma; por que, excepto o sargento que toma sobre si a condução* 

http://permittindo.se


Commercio e Artes. m t 

ds pólvora, «joguem mais apparece abordo para esta csejigearúaj 
s si propina* sempre se psgsm. 

A sies-earga do* gênero* comestíveis se deveria estabelecer com 
Ioda a facilidade, promptidaò, e menos despezas posei reis. Oe 
ges-rros que vem a gamei, naõ necessitam exame» o* cniacados 
podem examinar se a bordo por um ou dou* officiaes deputados 
para tssoi havendo o cuidado de punir indefectivelmente ease offi-
cial os dono por qualquer dolo em qoe fossem comprehe-adidos. 
Isto evitaria a grande demora de trazer os gêneros comestíveis a 
serem registados na ponte da Alfândega, e pagarem alicoolribni-
cs-cns, estiva, A c 

A vísila de descarga deve ser dada togo qae o navio a pedir, e o 
guarda de bordo retirado immediatamente: as delongas a este res
peito retardam o expediente do navio, sempre em prejuízo docon»-
mereto. 

0 despacho das embarcaçoens, que vam de torna viagem, be era 
grande parte calculado pelo que importam - sendo isto o que serve 
de regra a meza do Marro, e outra» contribuiçoen», que te calculam 
por lotação; aqui podia mui facilmente f.izer-se nova tarifa, para 
ss embarcaçoens que trouxessem comeslivos do Brazil, o que seria 
um griade alractivo para esta sorte de commercio. Sendo mui poa-
•ivelque esta* facilidades couvwlasscm, ao menos cm tempo de mon-
coeas favorave**, a virem dirccUtncnte do Rio das Caravellas, c 
de outros portos do Brazil suriarai carregadas de comes ti reis, que 
podendo por este motivo vcodcUlos baratos causariam a fartura era 
todo e Rryao 

Ve-se bem que a multiplicidade de emolumentos a titulo de Mar
co, taroes, marinheiro da índia, chagas, lastro, propinas, passa 
porte, passa portinho, registro, cerlidocns, almirantado: de, cVc. 
mi outros tantos obstáculo* a esta pequena navrgaçaõ, qoe a 
desanimara inteiramente - e que ao mesmo tempo qoe saõ de grande 
vexame ao particular, produzem mui insignificante, on neabum 
rs-adimeoto ao Erário. 

As matrículas, tanto na policia como na jnnela do Commercio, 
ssõ ama das providencias irriu-riss, que se reduzem, pelo sysieiaa 
garal de itdaiaçaõ, a uma formalidade inútil • as matrículas nunca 
m-J etárias; e as propinas aos oflkiaes conrespondentes facilitam a 
aceitação de toda e qualquer lista, *cm atençsõ ás pessoas nelL» in-
cwttias. Alem de que, se algum uso podia ter a cautella de exa-xd-
•ar ageatr que bia para o Brazil, éra em tempo e.*n que aquellepaiz se 
"Uava-corao coloaia, ou sabe Deus como que, e se lhe queria pro-
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hibir o augmento de população, embaraçar o seu commercio com 
as naçoens estrangeiras &c. Tndo isto mudou ; e portanto he ab
solutamente neccsario accommodar aquelles regulamentos antigos 
ás circumstancias actuaes ; porque do contrario he continuar uma 
formalidade que produz sempre o vexame á parte, sem que haja 
nem ao menos a sombra do interesse publico que d'antes se 
allegava. 

Sobre tudo as revistas, matrículas, inspecçoens, &c. feitas nes
tes navios que trouxessem comestíveis a Portugal do Brazil, deve
riam ser feitas, quando se julgem necessárias, exofficio; sendo as 
pessoas nisso empregadas pagas por seus ordenados do Erário. 

Outro favor importante a esta navegação seria eximir os navios 
que do Brazil viessem com mantimentos a Portugal, de trazerem 
carga do Governo; porque nada os vexa mais, pelas demoras, pre
juízos, falta de pontualidade nos pagamentos dos fretes &c. Em fira 
tal he o character do Governo, que um dos maiores favores que 
se pode fazer a esta navegação, he eximida deter contas cora o 
Erário. 

Saõ estes favores negativos unicamente, que temos apontado, 
como de mui fácil execução e practica: se porém alguma pessoa do 
Governo tivesse o patriotismo de querer favorecer esta navegação, 
com todas as forças que nisso se podem empregar; naõ hesitaríamos 
em lembrar outros expedientes de grande importância. 

Poderiam alleviar-se os vasos, que importassem mantimentos, dos 
direitos de consulado á sahida; no que o Governo nada perderia; 
porque uma vez que no Brazil se adraittem as fazendas vindas do es
trangeiro, he claro, que nenhum negociante as levará ali pelo inter
posto de Lisboa aonde as sugeita ao direito addicional do Consulado. 
Quanto ao resto nada ha mais a dizer senaõ recommendar a execu
ção do Alvará, de 4 de Fevereiro, de 1811; particularmente o 
Artigo 40. 

Poderia tam bemaleviar-se mais esta navegação do direito de las
t r o ; porque, naõ achando carga para a toma viagem, em conse
qüência da má política dos direitos de consulado ; reduz-se o navio 
a ir em lastro; e aqui encontra com um direito de 1636 reis em 
cada moio de sal, alem de vizitas,e outros gastos; quando os estran
geiros exportam este artigo com o direito de 5S6 reis somente. 

Alem destes methodos indirectos podiam applicar-se outros 
directos para introduzir o uso dos comestiveis do Brazil em Por
tuga l ; tal he por exemplo a introducçaõ da farinha de páo nas ra-
çoens que da El Rey aos Soldadose aos marinheiros. 



Commercio e Arte*. 293 

Oi milicianos, guarda d« peCcia-, brigada da aaariaaa, e ootroe 
corpos qoe se aaõ adiarem em campanha activa» assim como far
tado* das fales, trabalhadores e outros empregado* por El Rey, 
poderiam ter duas ou Ires vetes aa «emana raçaõ de farinha, em 
vet de paõ. A tropa do Brazil, os marinheiros em todas as tri-
palaçows qoe de Ia vem i os empregados na índia; todos saõ coo-
«taninnente raumcisdos com este maotiroeoto: este metbodo in-
Irudusâita cm breve o uso da farinha de pào, o dimianiria mui 
consideravelmente a dependência doa Estados Unidos para ter . 
trigo. 

Um alqueire de farinha de guerra, no Brasil, he applicado para 
ao raçoens, ctajo estabeliciroeoto be conbecidamente suficiente. 
Me alqueireprodot em Lisboa 9 quartas, cada quarta dá 4 raçoeasi 
de maneira que o alqueire do Brasil foraeee **• raçoens maiores 
qoe a do Brasil no excesso de 10 por cento • o que aos milicianos, o 
toMados casados seria de grande uso para suas pobres família*. 

Se por tanto o Governo putesse a lanços os contractos para quem mais 
barato foroecesse à fasenda Real estas raçoens de farinha de guerra, 
mstlto do Brasil, o arroz, que se ministrariam alternalivãmente & 
tropa, a mais pessoas qoe mencionamos, be evidente qne se abri
riam novas fontes de commercio com o Brasil, diminuir-se-hia a 
deneodeacia dos Americanos; e se providenciaria eficazmente á 
fartara de Portugal. 

Licenças Francesas de Commercio. 

A Meta do Commercio em Inglaterra tem recusado o 
consentir nos termos das licenças Francezas, em tanto 
quanto nelUs se especifica, que se fizessem primeiro 
a» espertaçoens da França para Inglaterra; e depois 
eotao as exportaçoens da Inglaterra para a Franca. 
Ftaéram-w varias requirimentos ao Governo Inglez a este 
tespéto, e por fim concordou a Meza de Commercio no 
Mgaintc arranjameoto, com o qual parece que ficaram satia 
fatos os ucgociaotes interessados na matéria — 

Que ae admiuirá a importação dos seguintes artigos, de 
«Hqoer porto entre o rio Ema e Caen; com tanto, que o 
*aao cm que forem importados, seja de cem toneladas de 
porte, e dahi para cima. 
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Os artigos cuja importação se permitte saõ os seguintes.' 
—Queijo, sementes, fructas, cedas de porco ; cinzas; 
linhas, e cadarsos, perfumes, seda em rama e dobada, Iinhos, 
cambraietas, cambraias, rendas, azouge, palhinha, linho em 
rama, e fiado, joyas, bronze, livros. 

Quando estes artigos se tiverem importado para Ingla
terra, serão depositados no armazém, debaixo de duas 
chaves, uma da coroa outra do negociante, até que se ef-
fectue a reexportaçaÕ segundo as condicçoens prescriptas, 
e dadas a saber ao Governo. 

A respeito dos príncipaes artigos de exportação da 
França, taes como vinho, agoa-ardente, &c. naÕ na alte
ração. 

INGLATERRA. 

Por uma Ordem em Concelho do 24 de Janeiro; se con
tinuam a admittir as importaçoens de couros, peles de be
zerro, cornos, cebo, c laã, em vasos estrangeiros, pagando 
os mesmos direitos como se fossem importados em vasos 
Eritannicosou Irlandezes. 

Por uma Ordem em Conselho de 20 de Março, se pro-
hibe a exportação, e se permitte a importação, de trigo, e 
outros artigos de maiitimentos, durante a continuação 
da guerra ; e concedendo a importação destes artigos li
vres do direitos. 

Uma notificação official, publicada em PortLouis, aos 16 
de Julho p .p . authoriza a comniunicaçaÕ commercial entre 
as ilhas Mauricias e o Cabo de Boa-Esperança. O Go
verno de Ceylam fez publico, que os navios mercantes de 
naÕ mais do que 300 toneladas de porte, teriam permissão, 
debaixo de certos regulamentos, de negociar com o Cabo 
de Boa-Esperança. 



LITERATURA E SCIENCIAS. 

Publicaçoens Portuguezas. 

X UBLICOU-SK no Rio-de-Janeiro—Ensaio sobre a 
critica de Alexandre Pope , traduzido em Portuguez pelo 
Conde de Aguiar. 

Roteiro e Mappa da viagem da Cidade de S. Luiz do 
Maranhão até á Corte do Rio de Janeiro; e outro ro
teiro da viagem do Para pelo rio Tocantins até Porto 
Real em Goyases. 

Daremos a estas obras a consideração que merecem, logo 
qae »c nos proporcionar a oceasiaõ. O roteiro be do 
Coronel Bclford ; e necessariamente deve fornecer novis 
ideai sobre o modo de augmentar a povoaçaõ interna do 
Brasil. 

Tractado da Injlammaçai , precedido da Phisiologia e 
Pathologia necessárias para a intelligencia da tbeoria des
ta Moléstia. OfTcrccido a S. A. R., Príncipe R. N. S. ; 
por Antônio d'Almeida ; Càvalleiro na Ordem de 
Christo, cirurgião da Real Câmara, Lente d'operaçoens 
no hospital Real de S. Jozé de Lisboa ; e membro effec-
tiro do Real collcgio de Cirurgioens de Londres. Tom. I. 
Londres, 1812. 

O. A. desta obra he as*as conhecido, por suas pro-
ducçoens literárias; c por sua habilidade na practica de 
cirurgia ; naõ duvidamos portanto, que esta obra seja lida 
prlos professores das sciencias a que se refere, com aquella 
ávida curiosidade, que o nome de um A. conhecido naõ 
deixa nunca de excitar. 

Gama. Poema narrativo, composto por Joxé Agos
tinho de Macedo, impresso em Lisboa; 1811. 

Vot. VIII. No. 46. rr 



296 Literatura e Sciencias. 

He conveniente informar o publico das obras que se 
publicam, boas ou mas; e nós teremos o cuidado de o fa
zer, sempre que nos cheguem á maõ os exemplares. Quanto 
ás deste grasoador literário, lamentamos sempre o tempo 
que somos obrigados a perder em lêr o que elle escreve. 
O põem a ante nós he producçaÕ taõ inferior; e as pre-
tensoens do A. taõ ridículas; em se pôr a par de Ca-
moens; que achamos desnecessário analizar esta com
posição ; até nos parece que uma analize daria a esta 
obra certa celebridade, que ninguém deve concorrer em 
dar-lhe; para naõ illudir o publico. 

H E S P A N H A . 

Representação da DeputaçaÕ Americana ás Cortes de Hes
panha no I o . de Agosto, <*•'<? 1811. Londres, 1812. 

Os documentos relativos á disputa entre as Colônias 
Hespanholas, e a Metrópole saõ taõ interessantes ; princi
palmente ao nosso periódico, que se destina a mencionar 
o que respeita ao novo Mundo; que haveríamos aqui co
piado todo este opusculo, se os nossos limites o permittissem. 

Apresenta este folheto uma serie de objectos para a 
consideração das Cortes; a saber, a remoção do obstáculo 
que aforça da Hespanha, antes de invadida oppunha á in
dependência da America ; a occasiaõ da explosão ; os pre
textos, que se allegárain para ella; o influxo; os auxílios 
exteriores, causa immediata e primordial da quella explo
são na America. Quanto á occasiaõ da explosão assim 
e explicam os da deputaçaõ. 

" Em Caracas a noticia da invasão das Andaluzias pelos France
zes, e a dissolução da Juncta Central causou a revolução* em que, 
sem effusaõ de sangue, depuzéram as authoridades, em 19 de Abril, 
de 1810, e creáram uma Juncta com o nome de Suprema, para o 
Governo da Província; para conservar a sua existência, e olhar por 
sua própria seguridade; segundo se explicam na proclamaçaõ, que a 
este fim publicaram." 

" A mesma noticia communicada a Buenos-Ayres, por seu Vice 
Rey D. Balthazar Cisneros, permittindo ao povo, que se reunisse em 
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ata Coogre«»o fiara dar a» providenciai opporlunaj de precaução, c 
saõ ser imolvidoem similhante desgraça ; produzio cm -i de Majo 
cie IHO, uni» Juncta prnvuional governativa ciacjucl|j| província», 
que* tomou o rnsndu slé qur *e firma-se <• Congresso com Drpu
lado i de toda» cilas." 

" O trsetaroento imprudente do Corregedor dei Socorro, ao No" 
to-Rr-mo-d*"-Granada, hostilizando com tropas o povo desarmado 
(qu<-, por meio de Officios a elle, e repretcotaçoen» a Audiência ler-
ritorial, procurou acalmâJlo.e evitar um rompimento, *cm runsrgitir 
«miro Irucio inaiidocjuc- a morte dr oito homen*) o irritou, re-
MIliando a revolução da quella província, cm 3 de Julho do inr*-
mo sano dr 1810» sendo primeiro efleilo delia a prizaõ do mesmo 
, rr« jrretor c teu» aalelitct. 

*' Em Saneia fé dr K<-g;o«ta ainda foi menor a ocatiaõ do rom
pimento. 1'atUTB por uma logc um particular, a quem o dono da 
lofr, que rra Europeo, intullou com palavras injuriou» ao» Ameri
canos, pelo que ofTcndidoi citei se amotinaram contra cllc* c 
contra ot que acudlram cm sua defeza • esta faísca acendro o fogo da 
cJtsteaçao.ste inauf urar-secmSOde Julho ilr 1*10 uma Juncta qur go-
vcrnsMeoVicr-Rcyuato*. excluindo muitos dos que antes roandávai-tx" 

" Em Carthagena, se inaugurou lambem outra Juncta Provincial, 
cujo regulamento se formou cm 18 de Agosto do mesmo i ao que 
deram occasiaõ' os procedimentos tlc* teu Governador, e st odiosasdif-
fereaças, que temeava entre uns e outros Hespanhoes, Europcos 
c Americanos." 

" Em ChÜe ot altentados, e extraordinárias violências de teu ca
pitão general D. Francisco Carrasco, processado no Conselho, cauta-
rtm laltctuacaõ, e instigaram aquellc povo de maneira, que o mes
mo General coohrcco a ucccnidadc de renunciar, tuccedendo-lke o 
mdiUr mau graduado, o Conde de Ia Conquista. Depois do qual «e 
ctvou uma Juncta Governativa do Reyno cm 18 de Septciubro de 
1110, movida do exemplo da JuncU de Cadí/jein cuja proclama
rão, dirigida aot Americano», spoyou a tua resolução. Esta Juncta 
tem tido reconhecida pelo congrego • e se lhe tem dado as regras 
co-atroienlei " 

" Rm México, a prizaS do Vice Rey, D. José Yturrjgaray, execu
tada aa aoite de 15 de Septembro de 1808 por uma facçaõ de Ku-
'opeos, excitou a rivalidade eatre elles e o» Aruencanoiaqual.difluu-
-mméo-tt surd.roente pelo revno, e crescendo de dia em dia pelas 
•«1e.de alguns dos últimos, pelas pruoens de muitos delles, especi-
-*—** 4o Coriegedur de tiucretaro, e pelas graças que levou o Vice 
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Rey D. Francisco Venegas para os authores e cúmplices da facçaõ, 
causou um susto por terra dentro, que começou no povo de Dolores 
aos 14 de Septembro de 1810, e que seextendeo assombrosamente." 

Fallando da influencia de outras potências na revolução 
cujas causas immediatas, ou occasiaõ da explosão, parecem 
taõ insignificantes; dizem os Representantes isto. 

" Porém nenhuma influencia, nem quantos auxílios se supponham 
eram bastantes para commover aqueües povos sem sua vontade, e 
fazéllos aspirar á independência. Se elles houvessem tido uma grande 
adhesaõ à metrópole, naõ teriam escutado os seductores; ter-se-
hiam irritado contra elles, e teriam desprezado os auxilio» que lhes 
offereciam, para um fim que detestavam. He pois preciso suppor, 
ou que eram mui fracos na fidelidade á pátria mãy, rendendo-se ás 
suggestoens contrarias ; ou que de antemão estavam ja decididos, 
ou quando menos inclinados à independência." 

" A primeira se fará incrível a quem conhecer o seu character, a 
quem refiectir nas provas, que tem dado de lealdade pelo longo es
paço de 300 annos, e a quem se naõ esquecer do que naõ pôde deixar 
de lembrar por ser mui recente; isto he da extraordinária defeza que 
fizeram contra os Inglezes em Buenos Ayres, para manter-se na do
minação Hespanhola, esses mesmos que se tem agora commovido -
e como sustiveram ao Vice Rey D. Santiago Liniers, contra a facção 
de Europeos da capitai de Monte Video, que tractou de o depor sob 
pretexto de traição; com o animo de separar aquelle reyno da Me-
tropole; segundo informou em 6 de Dezembro, de 1810,D.JozéSala-
zar, actual Governador da dieta praça. Naõ resta mais do que ap-
pellar para o desejo de independência dos Americanos, e um desejo 
nao inveterado ; mas sim nascido de pouco tempo a esta parte." 

" i E qual pôde ser a causa que o tenha produzido ? Aqui esta o 
que deve indagar-se; esta he a raiz que deve descubrír-se para ar-
rancàlla, se se quer cortar inteiramente o mal. NaÕ se necessita de 
muito discurso para encontralla • uma reflexão media a achará logo, 
com tanto que se eutre a examinar a matéria sem preocupação, que 
he quem unicamente pode difficultar o achado." 

" As relaçoens e vínculos dos Americanos com os Europeos, a sua 
conformidade em idioma, ínclinaçoens, e custumes; a eduaçaõ, e 
creaçaõ dos primeiros pelos segundos, apoyados sobre o amor, que 
desde o berço se lhes inspira á Península o seu respeito habitual ao 
seu Governo de Hespanha, e a obediência, e submissão antiga que 
se lhes converteo em natureza, enlaçaram a uns e outros com laços 
mais estreitos do que o nó Gordio; e que sendo impossível desatar, 
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én forçoso corta/ para a desunião1. A mesma espada de Alexandre 
éra mnJT-ooote para este fim,» JO o mão Oootrno pôde pro-Uí-r <•;<<- <-/-
Mot-

Qo Representante** poia attribucro mui expressamente a 
causa da Revolução da America ao máo Governo da Hca-
paoha, e a p. 12 dizem assim." 

0 máo Governa, a oppressaõ' do mio Governo, he acnsa pri-
mof dul. e radical da revolução' da America: nem podia ezeogitar-se 
outra por mais que se use de ravüaçoeos." 

" A p 14. A oppresmõ foi pouco a pouco ajuoctaado um mate
rial combustível, qoe por fim se inflamou com a mais pequena faísca, 
c rebentou a mioa. A oppressaõ' he sem duvida o primeiro anoel da 
eadea de princípios, que tom produzido este eBV-ito • porém depois 
da tcMIos explicado be preciso fazer outro registro delles, para ara-
knflos, c pezallos • o que he mui importante " 

Oa Representantes passam depois a mostrar ai persegui-
çociis, que ae instituíram contra muitos Americanos, e 
concluem assim. 

" Infere-se de tudo itlo, que ainda culpando aos Americanos pelo 
desejo de independência, naõ te podem culpar pela occasiaõ do 
rompimentoi quaado ella de si mesmo o provocava, ainda tem 
aqseie desejo." 

Quanto aos pretextos da Revolução convém os Repre
sentantes, que elles eram uniformes cm toda a America, 
unisoQoa, verosimeis, e conformes ás máximas que ae 
podiam exigir doa Americanos que observassem; e fa
zem au depois a dt*tineçaó entre a independência dos Hes
panhoes Europeos, e independência do Governo da Pe
nínsula; dizem elles, que o* Americanos naõ desejaram a 
primeira j o que nos parece mui bem provado; pelo aco
lhimento que prometteiu e tem feito a todus os Hes-panhoes 
Kuropeos; e por suas dccUraçoert* autheniicas. Quando 
porém nos dizem que os Americanos, naõ desejam a segun
da ; uto he que naõ deiéjam a independência* do Govenio 
Hespanhol na Península; e que nos trazem para prova o 
bando de Buenos Ayie***, e outros documento* mnilhante», 
«aô vca*os a forç» d.**, arrumei.to- dos representantes • 
porque a declaração da independência absoluta de Caracas 
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he prova mais que bastante de que existe na America, este 
desejo da independência do Governo Hespanhol; se naõ 
em todos; ao menos em alguns de seus povos. £ este argu
mento, pela mesma razaõ, desfaz o que elles avançam a p. 
28; de que a única objecçaõ, que tem os Americanos em 
obedecer ao Governo da Península, heo quererem obedecer 
a um governo, que legitimamente represente Fernando VII. 
o que elles naõ suppoem no actual Governo de Hes
panha; óra este modo de raciocinar he tao contrário 
ao facto, que no actual Governo de Caracas naÕ só 
se naõ faz menção de Fernando VII ; mas os seus 
direitos saõ declarados nullos naquelle paiz; os antigos 
laços da monarchva se suppoem extitictos ; e nova ordem 
de sociedade e nova forma de governo se erige. Logo as 
citaçoens que se fazem a p. 30, da authoridade de Jovella-
nos, e outras, contra a legitimidade da Juncta Central e 
mais Governos de Hespanha» naõ podem ser senaõ pre
textos. 

O Edictor, em uma nota a p. 35 ; diz que, quando os 
Deputados assim fallávam nao sabiam que a nova Consti
tuição da Hespanha, ia a dar igualdade de representação, 
como se acha nos artigos 18 e 22; aonde se excluem do 
censo Hespanhol os Americanos Hespanhoes, que por al
guma linha sejam reputados ter origem, ainda que remo
tíssima, na África. E como estes seraõ de 10, a 12 mi-
lhoens, se entende a igualdade de representação nas cortes 
futuras, reduzida á metade ou mais da povocçaõ da Ame
rica; sem outros desfalques, que se inferem de outros ar
tigos da Constituição, ja notados pelos Deputados Ameri
canos, em seus discursos sobre ella. 

Como, segundo a opinião dos Deputados, o primeiro anel 
da cadea de princípios, que produziram a revolução 
Americana, he a oppressaõ; dizem elles que tirada esta 
cahirá por terra a outra ; e passam a apontar o remédio 
ao ma). 

" Como sociaes (p. 28.) se resentem os Americanos do despotis
mo de seus Governantes, e suspiram por que se attenda ao mereci-
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mente aa distribuição dos emprego», e se lhe conceda nm com-
a-rrrto franco com as naçoens com quem estaõ em paz. V. M. os 
bbrrlarfc do primeiro, permiltindo-lhes Juartas provinciaes, à imi
tação das da Peainsnla, e que tenham o Governo de ie-u districto. 
0U» mesmas, se se Ibe*» concede o informar e representar sobre os 
ss-fcile* beneméritos para os empregos, seraõ o remédio da arbi
trariedade -" 

" Sobre o commrrcjo livre, suppoato qoe V. M. se oceopa aetn-
aloMOte coro elle, nada devemos diuer - pois nao duvidamos que o 
estabelecer-* de modo, qoe, fazendo-se justiça k America, se pro-
mors Juoctamente o bem genl do Estado." 

O Edictor desta Representação traa uma nota a esta 
pastagem, em qoe se contém factos mui interessantes. Diz 
elle, que caie commercio livre da America c Filipinas com 
a Europa, ae pedio na 3>. -1-. e 5*. das onze proposiçoent 
qoe tr fizeram ao Governo Hespanhol; mas differio-sc o 
tractar-se este ponto. Em Abril e May o, a Regência o 
pedio a instâncias da Inglaterra, e se esteve discutindo em 
aeasoens secretas. Em Junho se concedeo ás Américas o 
commercio de costa a costa ; c de vir á Europa quando 
tiverem navios ; (ainda que o decreto naõ se publicou, e 
ate ae pretendeo em Septembro, fazei Io revogar) -. porém o 
commercio livre das Américas com a Europa, de que aqui 
K traria, ae negou no dia 13 de Agosto, a pedimento, e 
informe do Consulado de Cadiz, em 24 de Julho, que 
anda impresso. Pelos fins do anno chegou (ambem ao 
CongtTMO a informação do Coosulado-Europeo-Monopo-
luta de México, qne diz que o commercio livre he con
trario ao direito das gentes, aos tractados de Utrccht, e á 
religião qae arruinaram os Inglezes. 

Na ultima nota refere o Edictor que sendo esta repre-
mtaçaõ lida no dia Io. de Agosto em sessaõ secreta, pro
duto uma ardencia no Congresso mui difficil de pintar, 
porque ninguém ae entendia. Os Americanos satisfaziam 
aosreprocbes,comosdocuroentosqueaprentiram: e muitos 
•a» qoe existiam na commissaõ Ultramarina. O Senhor 
Huwta, (aliou contra a representação cheio de fogo, e cheio 
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de temor D. Antônio Joaquim Peres,deputado de Pucbla de 
los Angeles protestou, que só a tinha assignado por achar-
se compromettido com seus patrícios; porém reservando 
in pecto, o declarar o seu parecer, que sempre tinha sido 
(he verdade) conforme á maioridade do Congresso. A 
representação em fim passou com os sette dormentes para 
orna commissaõ, aonde naõ tem bastado para despertalla, 
nem as protestaçoens enérgicas dos Deputados Suppleutes 
de Santa-Fe, e Carthagena, em 25, 26, 27, e 29 de 
Agosto ; nem outro discurso animado, que leo em Sep
tembro ás Cortes o deputado de Queretaro Mendiola, &c. 
&c. Preferiram o remédio da guerra, e em 13, e 16 de 
Novembro enviaram 3.000 soldados contra os insurgentes 
de México. Ja a primeira Regência a tinha declarado a 
Venezuela, continuando-a Cortabarria ate hoje; pelo que 
o Congresso daquella província desprezada publicou em 
15 de Julho, de 1811, a sua absoluta independência, que 
tem reconhecido ja os Estados Unidos. O êxito destes 
contra a Pátria May poderá ter escarmentado os Hespa
nhoes, para que naõ sejam taõ surdos ás representaçoens 
humildes dos Americanos. 

The Philosopher; or Historical and Criticai Notes. By 
General Sarrazin. N. 2. 

Havendo dado, no nosso N p . antecedente uma idea 
desta obra tornamos a fazer alguns extractos delia, para 
darmos a conhecer o A. segundo o que elle mesmo diz 
de si. 

M (p. 176.) GENERAL SARBAZIK. Nascido em França aos 15 de 
Acosto, de 1T70, capitão de infantería em 1792, engenheiro em 
1794; coronel do regimento Ude dragoens em 1796, general em 
1798} e trocado pelo Governo Inglez, como tenente-general, aos 8 
de Outubro, de 1798, pelo general Inglez Sir Harry Burrard, um al
feres, um sargento, e cinco soldados $ &c." 

O A. enumera algumas das campanhas em que tem ser-
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vido; mas omitte outras ; e naõ toca sobre o modo porque 
foi feito prisioneiro dos Ingleses, posto que diga que fora 
depois trocado por Sir Harry Burrard. Entre os factos 
de aeus serviços militares, que refere, ha o seguinte ; nar
rando o grande aperto em que se achara em Itália, tendo 
com sigo 6.000 homem ; c vendo-se cercado por 60.000 
paisanos : du elle, que naõ podendo obrar com força aber
ta ; recorreu ao qoe elle chama estratagema. 

•** A miaba conducta me tinha procurado amigos. Ka tiahn tm-
s-otbnéo, com os meus procedimentos suaves, para faxer spognr n 
lembrança cia barbara conducta de meu preciecessor. Propiu-lhe» 
o erigir-me chefe do pais, subordinado ao rey de Nápoles, preten-
4rodo ser um de seus governadores, logo que o grande exercito 
dei Massa o reyno. Ordenei que se convocasse uma assembiea geral 
oa Bitonto, de todos os magistrados dss provincias, entre os Ape-
aiaos e o mar Adriático. Muitos dos chefes de insurgentes foram 
ali te/1 e pareceram obrar sinceramente. As conferências duraram 
Iras dias. Para que os deputados se naS assustassem, conservei 
—icamente comigo 400 dragoens, e 3 peças de artilheria ligeira • o 
resto de minha columna, com o thesouro, foi poetado em Trani, e 
BarfaUa, associando com os habitantes da maneira mais cordeal. O 
numero de deputados chegava quasi a cem. 0 meu desígnio era 
divertidos P*r» que naõ guardassem a entrada dos Appenninos, e 
coasrgui isto plenamente. NaS perdi um momento em celebrar a 
nossa reconciliação, por um suroptuoso festlm, em que fitéram as 
honras quatro officiaes Napolitanos, que naõ estavam na minha 
eoaiança. Deiaei os hospedes sob pretexto de acompanhar para 
soa casa uma mui formos» senhora, que elles tinham destinado para 
-t-tt comigo. Os meus dragoens estivsm montado* fura da povoa-
fea. Ira quasi meia noite, quando noi puremoa em uisrchs.— 
AJaartet-me i minha infantería, e cheguei á entrada dos Appeninos, 
ia qas tomei posse sem disparar um fusil i porque os insurgentes 
«rtavam plenamente persuadidos de que tudo se faxia, cora o aroi-
p»W colalo daquelles de seu» chefes, que tinham ido faser a oego-
<**çaS a Ritoot.. Ouraale esta marcha, mandei faser alto a minha 
«temne ao campo de batalha de <-****, ta5 celebre pela 
•srtetia obtida por Haanibnl sobre os consnles Romanos Varro c 
Halo Imiün. Iate terreno be uma vasta plantem, quasi inculta, 
•-«•"•«aada a Leste pelo mar Adriático, ao norte pela pkaicie de Pog-

Vot. VIII. No. 4*6. Q Q 
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gía, ao Oeste pelos Appeninos, e ao sul pelo rio Ofanto, chamado 
pelos antigos Aufiius." 

Naõ sabemos o motivo porque a A., narrando os seus 
feitos, traz aqui á lembrança o general Carthaginez; he 
notável, que, achando-se o general Sarazim em Inglaterra, 
pretendendo uma pensão do Governo Inglez; asseverando 
que deseja servir á Inglaterra, e que sinceramente desertou 
a Bonaparte, e está prompto a servir contra os Francezes; 
refira elle mesmo um caso, em que fez iguaes, ou simi
lhantes promessas, sem alguma sinceridade e somente 
como estratagema; e que além disso traga á lembrança o 
general de Carthago, de quem diz Tito Livio que fora 
plasquam Poenus perfidus. 

MISCELLANEA. 

Política particular de Buonaparté relativamente á Religião 
Cathoiica, He. 

[Continuada de p. 196.] 

O PRINCIPIO político de que a Religião naÕ deve ser 
senaõ um instrumento á disposição do Governo para seus 
fins, teve a applicaçaõ mais completa. Os bispos de 
França saõ muito mais os instrumentos da vontade de Bona
parte, do que pastores de seus rebanhos. Bonaparte lhes 
deo a existência, e lhes tem feito conhecer que elles de
pendem delle; e que naõ saõ prelados senaõ para o que 
lhe interessa directamente. He preciso que por suas pas-
toraes, por suas exhortaçoens do púlpito; em todas as suas 
funeçons religiosas elles favoreçam todas as operaçoens 
de seu genio oppressor. Torce-se a escriptura Sancta 
para sustentar a justiça da conscripçaõ, e para provar que 
Deus fez sahir Bonaparte do Egypto para o fazer o homen 
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de soa destra. Quando os povos esUÕ no ultimo grão 
de infelicidade, estes pastores entoam o Te-Deum, e lou
vam as maravilhas de Deus. 

Para ficar certo de que o restabelicimento da Religião 
naõ teve outro objecto senso favorecer as vistas ambiciosas 
de Bonaparte, basta considerar o estado interior dos bis
pos : be verdadeiramente um objecto de compaixão. Ha 
patrocinas qoe naõ tem Igrejas; ba outras em que estes 
mesmos templos devastados, e degraduados pelos eíTcitos 
da rrroluraó, ameaçam a vida dos qoe ali se reúnem. Os 
cura», sem habitação, sem rendimentos pela maior parte ; 
dependem, para sua sustentação, e para subsistência de 
seu» curstos, da charidade dos fieis. A tibiez, a igno
rância, a relaxaçaõ ; taes <-art em geral os characteres dos 
reciesiasticos actuaes da França. A gente moça foge 
de uma profissão, a que os naõ chama nenhum destes moveis 
que ordinariamente attrabetn os homens. E»tc deplorável 
estado de cousas provem de que o Governo, depois de 
hsver tirado da Religião os soecorros de que tinha neces
sidade para realizar os seus planos ambicioso», a entregou 
i. msõs do desprezo e do esquecimento, quando a julgou 
absolutamente inútil. 

Toda a França desejava o restabelicimento da Religião 
cathoiica; e os que naõ olhavam para ella senaÕ debaixo 
do ponto da vista puramente temporal, conheciam deqoe 
importância ella éra para o Estado. Bonaparte com sua 
polmca própria (à lui) mofa de tudo; e fex da Religião 
um degrao para subir so throno; e para a sua extirpaçaõ 
descançou sobre o effeito, e sobre o poder das privaçoens ; 
eleição de eccleaiaatico» relachados, que a desh ouram, e 
qoe a desacreditam por sua inépcia, e sua devoção sacrí-
Wga aos projecto* do tyranno. 

Esta marcha que naõ desmente em nada a qoe elle pre-
•aéreo a Serbelloni, começou a seguir-se em Hespanha; 
e anounciou a que o Gabinete Francex se proponha adop-
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tatr, em todas as suas partes, se a sua projectada usurpaçaõ 
pudesse jamaiís effectuar-se. 

Hespanhoes, Napoleaõ aspira a despojar-vos nao so
mente da independência, e da liberdade ; mas até da Re
ligião, que vos tem dado o titulo de Catholicos, desde 
Recaredo até o dia de hoje. O usurpador vos tem redu
zido á mais cruel alternativa; he preciso, ou perder in
teiramente este titulo; e dobrar o joelho diante do inimigo 
de Deus e dos homens; ou he preciso que defendais vossa 
pátria, vossas familias, e vossas liberdades. A guerra, que 
vos sustentais, be ao mesmo tempo religiosa, política, e 
individual. A empreza he grande, e por isso mesmo 
digna de vós; o ceo a protege ; o sancto ódio que elle vos 
tem inspirado contra Bonaparte, he um signal de que elle 
vos quer preservar de sua dominiçaõ; he o primeiro sym-
ptoma de seu favor, e o primeiro penhor da victoria. Este 
ódio participa da sanctidade de quem o inspira. He por 
isto que elle he activo, prudente, e infatigavel. NaÕ so
mente vos sabeis odiar-, vos fazeis mais, vós sabels morrer: 
com estas virtudes o termo da victoria naó pôde deixar 
de chegar. Vós tendes perdido batalhas ; mas logo que 
tomasteis a resolução de vos defender, vos contasteís com 
as infelicidades: he por isto que esta resolução se faz 
mais heróica, e mais gloriosa. Vós tendes experimentado 
revezes; mas estes mesmos revezes vos tem ensinado a 
vencer inimigos. Nas grandes emprezas, o meio mais 
seguro de alcançar o bom suecesso, he calcular com as in
felicidades que podem sobrevir, prevêllas, e arrostar com 
ellas. 

Os amigos da dominação Franceza (ou, para melhor 
dizer os seus partidistas; porque dos primeiros naõ ha um 
só, em Hespanha) empregam a charlatanería characte-
ristica do Usurpador, fazem elogios exaggerados de seu 
poder, da profundidade de sua política ; parecem descon
fiar da boa fé, da estreita amizade e sincera alliança da 



MisceUanea. 3CJ 

Grua-Bretanha ; eOes insistem sobre o risco, qoe a Hes-
paoba corre de perder as Américas, e sobre todo elles 
atacam a reputação de nosso Rey, e lhe disputam suas 
víitodes. 

Estes pontos saõ de uma tal importância, que naõ posso 
deixar de faser algumas obeervaçoens, qoe, se forem so-
perfloas para algumas pessoas, me servirão ao menos para 
desenvolver o meu reconhecimento e preencher os mais 
doces deveras do homem na sociedade. 

Os emissários de Bonaparte faliam do poder da França, 
noa termo» mais próprios a seduzir os que se naõ acham 
sprecatados, e a faxer-lhes crer, que toda a resistência be 
vai, e terocriria. A monarclna universal, este systema 
gigantesco obje-cto dos desejos de tantos conquistadores 
antigos, e modernos, que até o presente ainda se naõ pôde 
resinar, be o centro dos cuidados, e dos trabalhos de Bo
naparte. Naõ se pôde negar que o Imperador tenha ex-
teodido as fronteiras de seu Império; que tem ajunetado 
»os 81 milboens de homens, que, segundo as contas de 
Necker, compunham a população da monarebia Francesa, 
mais II milboens por meio da conquista ; e que a Fiança 
actual compõem um total de 40 milboena d* homens; mas 
por isto se naõ augmentou o seu verdadeiro poder: este 
poder naõ se compõem somente da multidão de habitan
te» ; be preciso que estes habitantes sejam unidos, pela 
conformidade de desejos, de religião, e de custuroes. 
As noras posseasoens da França, pela interposiçaó de bar
reiras qoe a natureza tem estabelecido em suas sabias vis
tas, tem a forte tendência a uma dominação separada. Por 
outra parte, as vastas monarebias saõ expostas a grandes 

porque, ainda qoe ellas naõ tenham nada a to
das sttaquno exteriores, com tudo saõ sugeitas ás 

aadiçoaos, aos partidos, ás guerras civis, e a todas as ca
lamidades, qoe saõ conseqüências dellas. As molas de um 
Go-mroo, por mais brando que elle seja, naõ bastam para 
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conter um povo debaixo do jugo conquistador. Dobra 
este entaõ as precauçoens de policia, impõem castigos 
terríveis, exercita uma crueldade sem piedade : mas tanto 
vigor augmenta em seu turno o ódio, produz a desespe-
raçaÕ, conduz á ruptura; e faz bambalear o Soberano 
sobre o seu throno. He preciso convir que Bonaparte 
exige homens, e dinheiro, dos paizes que tem subjugado, e 
que enriquece por este meio os fundos de seus recursos, 
para a continuação da guerra: mas o systema de oppres
saõ aliena cada vez mais os espíritos, e os põem nesta 
disposição, em que o homem muda com alegria uma exis
tência, infame e atormentada de todos os modos, por uma 
morte prompta, e gloriosa. Considere-se, por outra parte, 
o que a França tem perdido pela ambição frenética de 
seu Gabinete. A monarchia Franceza, na classificação 
das Potências da Europa occupava o lugar de rival da casa 
d'Austria, até que Luiz XIV. teve a felicidade de ver seu 
neto cingir sobre a sua cabeça a coroa de Hespanha, e 
desde esta epocha a França teve o lugar de Potência do
minante. Daqui veio a extincçaô dos antigos ódios na-
cionaes ; a cessação da rivalidade dos interesses politicos 
entre a Hespanha, e a França; e daqui resultou em fim, 
que o Gabinete Austríaco, naó contou mais com os soc-
corros da Península, para se oppor ás emprezas ambi
ciosas da França. Pelo contrario, esta potência aug-
mentou de tal modo o seu poder pela coioaçaó de Phi
lippe V- que os politicos calcularam que ja nao existia o 
equilíbrio da Europa ; e disseram que o Gabinette de 
Versailles, aspirava á monarchia universal. Acredite-se, 
ou naõ se acredite, a solidez destes cálculos, diga-se que 
se naõ pôde contar com o que vem do temor ou do zelo; 
nem por isso he menos constante, que a França augmentou 
consideravelmente o seu poder continental e marítimo; 
que deo ao seu commercio as mais ricas e mais abun
dantes sahidas; á sua industria favores exclusivos, com 
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o» quaes evitou toda a roncurrencia : a seu thesouro uma 
afluência considerai cl de numerário, cora a qual obteve 
a preferencia no commercio da índia; cm uma palavra, 
pode dizer-se que teve por i-.to de alguma sorte á sua 
düpoviçaõ, mais de 20 milhoens de habitantes Kuropcos e 
Aroencatio», cm conseqüência do tractado impohtico 
d'alliança que concluio Carlos III. querendo vingar-se dos 
Ingleses, e ceder ao espirito de família; paixoens, que 
.%>"> a» mais próprias por sua natureza a sacrificar os ver
dadeiro» interesse* da-, naçoens. 

Todas esta» vantagens pcrtlco França, pela política par
ticular de seu Imperador, c naõ lhe he fácil compcnsállas, 
pclloe K U I recursos da llollanda, recurso* que, hoje cm 
dia, naõ *- u"> senaõ os de um chaõ pobre, c continuamente 
ameaçado das ondas ; nem, menos ainda, pelos recursos 
da Itália, desolada pela guerra, privada da exportação de 
suas producçoens, c do numerário que obtinha pelo con
curso dos amantes das artes hberaes, c pelas rclaçocns cc-
drsiasticas, que os Estados Citholicos i-titn.tiiih.iiu com 
orhcfcda Igreja. Naõ he somente isto o que a naçaõ 
rrançeza icm perdido pela política particular de seu Im-
pciador; cila tem alem disso perdido as suas vastas pos
sessoens na Ásia e America, posM's*.ocns que os reys de 
França (c-strs reys cuja dvnastia Buonapartc chama uma 
.'';•:.','.•.; degenerada) entrelinham espiritual, c corporaJ-
niri.tr com gloria para si, e vantagem para seu» subditos. 

Pelo mesmo principio cicsapparecco a marinha mer
cantil, assim como as pescaria» da França, primeiro o taõ 
precioso seminário da marinha militar, epie sem elle a sua 
eiistrucia se faz ruinota. A França perdeo aK*.n disso o 
comn-rnio vantajoso, que fazia dos artigos da Ásia e 
Ameno, no» mercados da F.uropa. O» negociante» In
glese» naõ podiam rivalizar com os negociante» Francezes ; 
elles naõ podiam manter a concuircncia; e ate nos gastos 
doa mesmos transportes tinham estes a vantagem ; porque 
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as viagens de mar dos Inglezes, saõ mais dispendiosas que 
as dos Francezes. 

Eis aqui pois o poder colossal de Buonaparte, taõ ga-
vado por seus emissários, a fim de impor a os que julgam 
das cousas pelo colorido do falso brilhante que daõ as 
conquistas! Julguem agora esses homens de Estado im-
parciaes, se os paizes adquiridos pela força, e qne logo 
que ella desapparece voltam ao estado de independência, 
podem compensar as percas que acabo de enumerar í 

A Hespanha tem dissipado as duvidas que reynávam 
sobre o poder de Buonaparte. Esta generosa naçaõ se 
tem indignado de ver a perfidia atroz, e a violência hor
rível empregadas por Napoleaõ. Na exarcebaçaõ de sua 
sancta cólera, ella tem resolvido defender a sua liberdade, 
e a sua independência; e ella tem demonstrado, pelo 
resultado de uma luta de quatro annos, que os exércitos 
de Buonaparte, victoriosos nas guerras com os gabinetes, 
saõ vencidos quando debellam os povos. Trezentos e cin-
coenta mil homens, que tem sido sacrificados á mais 
justa das vinganças, saõ outras tantas testemunhas desta 
verdade; diante delles todos os prestígios desapparecem, 
e se desvanecem todas as illusoens. 

Os apologistas de Buonaparte faliam da profundidade 
de sua política, com elogios mais dignos dos sectários 
de Mahomet, do que de escriptores de uma naçaõ culta. 
Dizem i elles, que nada pôde penetrar a profundidade de seus 
desígnios, que elle tem concebido sobre a sorte do mundo; 
que he temeridade, querer escrutinizalos, e que a sua sa
bedoria nos ordena a veneração mais tímida, e a mais res-
peituosa. Vejamos se a conducta política de Buonaparte 
merece os louvores, porque os seus emissários procuram se
duzir aquelles, que elles querem subjugar. 

O decreto, que declara as ilhas Britannicas em estado de 
bloqueio, he, na opinião do gabinete Francez um golpe 
mortal ao poder de Inglaterra. Segundo elle uma tal re-



MisceUanea. 3 L L 

toloçaõ jamais entrou no calculo dos contratempos, que 
poderia temer o gabinete- de St. James ; e nenhuma po
lítica poderia prever, que chegaria a epoeba, em que *u 
águias Francezas plantadas nas bocas do Ems, do We»cr, 
e do FJbe, apartrlam do continente da Europa os pro-
doctot da industria Ingleza, e em que a França, livre de 
toda s rivalidade, dirigiria todos os seus meios somente 
contra s Inglaterra, reduzida a suas próprias forças, qoe 
dia naõ poderia augmentar, sem despovoar as suas ofi
cinas, o qoe a reduziria a naõ ter por fim senaõ um ex
ercito de recrutas levantadas á pressa, e indisciplinadas. 

Coaxaremos agora estas profeciaa com os seus resul
tados, e tomemos por ponto de comparação o anno de 
1909, que he olhado entre os Francezes como o zenitb das 
suas rendas, do commercio, e do credito da Gram Bre
tanha ; e como a epocha d'onde deve datar a mina deste 
tnple edifício. 

No anno de 1806, as alfândegas, a exciza, e o sêllo, 
produitram cincoenta milhoens de libras esterlinas ; no an
uo de 1808, o aeu producto foi sessenta milhoens. O juro 
dal capitães emprestados so Governo éra, na primeira 
epoeba, quatro libraa desanove shillings e seis peniques 
por cada cem libras ; na segunda, quatro libras, quatorze 
shillings, e aeis peniques e meio. Este abatimento dos ju
ras, no meio da continuação da guerra, desmente os prin
cípios da economia política, e de tudo o que apresentam 
os anoaes da riqueza publica. Nos annos seguintes, foi o 
abatimento ainda maior; e isto se deve i política particxdar 
de Boooaparte. Tem ella derramado sobre todas as 
partas da Europa, a mina, a dessolaçaõ, e o despotismo. 
Todos os millionarios prevfiraro, que os seus capitães vi-
riaaa a ser a preta da rapacidade dos Franceses; e, a fim 
de põOos em segurança, os fizeram passar para a Gram 
-taaaoa, pau aonde reynam aa leys, e aonde a proprie-
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dade naõ he exposta, ás tentativas do poder arbitrário. Os 
capitães accumulados na Gram Bretanha, como em um 
azylo, excedem as necessidades do commercio, e resulta 
daqui a necessidade de emprestar ao Governo, por um 
juro abaixo do que ordinariamente produz um estado 
de guerra, a fim de naõ ter ociosos estes capitães. 

E quanto aos meios praticados para destruir o commer
cio Inglez, a política particular de Buonaparte naõ tem 
sido mais feliz. Tinha elle resolvido fechar toda a com-
municaçaõ entre a Inglaterra e os portos do continente; 
Ê levado pela ambição mais frenética invadio a Hespanha, 
e abrio assim aos Inglezes um mercado mais rico do que 
Ibe offereciam d'antes todos os outros portos da Europa, 
A posição geographica da Gram Bretanha, e a decidida 
superioridade da sua marinha lhes seguram a feliz occa
siaõ de substituir um mercado, que se fecha, por outro, 
que se abre. 

O Governo Francez se lisongea com esperar, que a pri
vação dos linhos canhanos da Rússia produzirá um funesto 
effeito na marinha Ingleza. He este outro erro àz. política 
particular de Buonaparte; e por isso mesmo um erro van
tajoso á prosperidade da Inglaterra. A Irlanda enche 
o vácuo, que deixa a Rússia neste trafico taõ lucrativo; 
ella rompe novos terrenos, ella extende os limites da cul
tura do Unho cannasmo com toda a actividade possivel; e 
ella se póem em estado de segurar em pouco tempo o pro
vimento da marinha militar, e mercante da Gram Breta
nha, sem depender de nenhum modo de uma Potência 
estrangeira. A Inglaterra naõ tem sido menos feliz a res
peito de outros artigos que ella tirava do Norte; a Irlanda 
o tem substituído em muitos gêneros, que hoje em dia 
fornece, com a outra vantagem do estreitar mais os laços 
de amizade, que seraõ mais sinceros á proporção que uma 
política nobre e justa triumphar dos prejuizos que tem 
reynado á longo tempo, e que tantas vezes tem posto em 
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p-rngo a tranqüilidade publica; esta epoeba naõ pôde 
atar mui distante. 

Por orna conseqüência natural, do qoe fica dicto» os 
uiij-gruaoa da prosperidade da Irlanda tem sido taõ rápidos, 
qoe os aonaes do commercio naõ oferecem cousa simi
lhante. As exportaçoens da Irlanda em objectos de soas 
•aoufactoras, em prodoctos do sen terreno no anno de 
1806 subiram ao valor de nove milboens e meio esterlinas: 
ao anno seguinte montaram a des e meio; e no anno de 
1808 chegaram a treze milhoens. A grande introducçoõ 
qoe bouve na Irlanda de artigos de luxo, alem da consi
derável sahida qoe foroeceo aos armazéns Ingleses, sup
poem ama grande opulencia nesta naçaõ ; ate entaõ tinha 
tâdo pobre. 

Moitas personagens celebres da Inglaterra se queixam 
de qne, depois de orna guerra de sette annos, as mano-
faetnras tioham tido uma extensão desproporcionada á 
agrkalrara; o Buonaparte, com o seu bloqueio continental, 
toas o embargo Americano, e com os Ukases de Peters-
boi-jo, unha preenchido oa desejos destes idosos patriotas. 
Muitos capitalistas qoe biam ter ao Norte do continente, 
quando viram o commercio da Inglaterra fechado, em-
pref aram os seus capitão» no aogmeoto da agricultura, 
s tal tem aido este augroento, qoe a multiplicidade doa 
producto* seio contar as terras lavradas de novo, se eleva 
a 85 fungas de graõ por cada acre de terra, roodiaote o 
que, a Gram Bretanha tem coberto o déficit que experí-
•toteva, desde o ateado do sec JIO passado, em que as fa
bricas e o commercio adquiriram a sua maior extensão. 

A superioridade naval da Inglaterra lhe era disputada, 
aaõ ha ainda muito tempo : porém, graças á política por-
t-odar de Buonaparte, aa potências marítimas da Europa 
iam abandonado ósseos direitos ao uso dos mares; e a Gram 
bmanba as tem subroeuido todas ao seu tridente. A 
•vinha de França, e a doa Estados, que se tem submetti-
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do ao seu jogo, tem sido destruídas pelas frotas Inglez as, 
ou condemnadas a morrer na inacçaõ. Os Inglezes nave
gam em tríumpho pelo oceano; elles dominam sobre todos, 
os mares do Globo, e mofam dos navios que Buonaparte 
oppoem ao seu commercio, acham novos mercados era 
todas as regioens banhadas pelas águas do mar. 

Como o gabinete das Thuilherías sabe quanto ossoc-
corros da Gram Bretanha saõ importantes para sustentar 
a guerra da Hespanha, naÕ ha gênero de seducçaõ que 
naõ ponha em acçaõ para semear a desconfiança e a frieza 
entre os doas Governos; e chegar ao seu fim, que he o 
desunillos. Os partidistas que Buonaparte assolda em 
Hespanha, e em Londres, cnbrindo-se com o veo de pa
triotas, dizem, e escrevem, que os Inglezes fazem o seu 
negocio, e naÕ o da Península: que, ainda que os seus 
sacrifícios sejam grandes, com tudo elles naÕ conrespon-
dem ao interesse que tem de occnpar Buonaparte no Con» 
tinente; eque, quando a Hespanha tiver mais necessidade 
de soccorros da Gram Bretanha, experimentará entaõ a 
mesma separação, e o mesmo abandono que outras po
tências da Europa tem ja experimentado. 

Assim falia a Propaganda que o vilhaco Napoleaõ man
tém em Hespanha. A que elle entretem em Londres naõ 
conserva totalmente a mesma linguagem ; mas naÕ deixa 
de trabalhar no mesmo sentido. Diz ella que a Gram 
Bretanha deve insular-se do Continente, e abandonallo á 
voracidade do conquistador; que senhora dos mares, e naÕ 
tendo mais communicaçaõ com as naçoens que elles ba
nham, ella naõ pôde precisar de mercados que alimentem 
a sua industria e o seu commercio ; que o que a saã polí
tica exige, em taes circumstancias, he fazer a paz, eco
nomizar os seus recursos, e reembolçar a divida nacional, 
a fim de evitar a dolorosa catastrophe de uma bancarrota. 
Assim faliam os homens conrompidos, e os que, sem o ser, 
se deixam persuadir de falsos raciocínios. 
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A paz mais cnstoza he sem dovida preferível á guerra 
vantajosa; mas esta regra naõ tem lugar, quando 

a questão be de tractar com am Soberano, qoe por toa 
poiituã particular, mofa da aonctidade doa tractados, que 
os conclue para adormecer aos que quer subjugar; que 
olha para a opinião publica como para um fantasma vaõ, 
incspaz de obstar so que elle chama almas granaes ; cooi 
am Soberano, em fim, cujo elemento he a guerra. A 
Inglaterra faltaria á sua dignidade e a sua graduação, 
oooipoawtteria a sua independência ae com taes pre-
somaçoens tractasse da paz com Buonaparte. Se os mi
nistros Ingleses consideram a prebeminencia, que o teu 
paiz goza na Eoropa, o resultado feliz da liberdade de 
soa constituição, da industria de seus habitantes, e da ex-
teoçaó de seu commercio, he politicamente impossível que 
alies façam a paz com a França, em quanto viver Buona
parte. 

8e as paginas da historia naõ depuzessem a perfídia 
com qoe este Usurpador mofa dss traoaacçoeus diplomá
ticas, nem por isso terta eu razoens menos suflicientes pa
ra aaõ temer qoe a Inglaterra fizesse alguma traosacçaã 
aesta conjunetura. 

Com a põe a Franca põem as suas forças novaes em es
tais éa/smer mal á Gram Bretanha. 

Csm a pus, a Inglaterra naõ economiza as suas despe
sas naooes e msUtares. 

Com opas ella diminue as vantagens do seu commercio. 
Com a pa», em fim, Ala enfranquece o seu poder feder a-

Ihm, osmprtmxeUenéo a existência dos Soberanos, que ainda 
sjittem na Europa. 

Eiaqui as causas, que justificam suficientemente a 
rootinusçao da guerra. Ellas naõ aaõ desconhecidas a um 
anoiMeho taõ illostre, c ellas saõ de tanto mais pezo, 
qaaoto nenhum ministro pode ser insensível ao meio de 
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uma naçaõ, em que as ordens do Rey saõ insuficientes 
para. escudar a responsabilidade de seus ministros. 

Para compor uma força naval naÕ basta ter navios, he 
preciso ter marinheiros; he preciso que estes marinheiros 
estejam exercitados; e para isto he precizo a paz ; porque 
este he o único tempo em que se pôde navegar con
stantemente. Antes de chegar a um certo gráo de dis
ciplina practica, he impossível que os Francezes entrem 
em lide contra os Inglezes; mas se a paz se concluir, 
Buonaparte porá os seus vasos em movimento; elle con
struirá de nova um grunde numero; o commercio da 
França desembaraçado dos laços que o encadêam agora, 
se levará a todos os cantos do Globo; a pesca e a navega
ção de costa a costa naõ estarão occiosas; e por este meio 
Buonaparte se porá em estado de tornar a entrar na 
guerra, com forças mais análogas á natureza do inimigo 
que elle deve temer mais, e tentará entaõ sem temeridade 
um desembarque em Inglaterra. He assim que a paz 
porá as forças da Franca em estado de obrar. 

Com a paz a Gram Bretanha naõ diminue as suas des
pezas de terra e de mar. Quando se faz a guerra para con
quistar a paz, he esta destinada a reparar as percas cau
sadas pela primeira: porem quando a paz naÕ tem evi
dentemente outro fim senaÕ dispôr-se para a guerra, se
gundo a política de Ruonaparte, naó pôde ella offerecer 
outros resultados mais do que novos riscos aos Soberanos, 
que tem a fraqueza de subscrever a similhantes pazes. 

Os objectos dignos da vigilância da marinha Ingleza, 
saõ os arsenaes que a França tem no Mediterrâneo, e 
Oceano; he sobre estes pontos que se tem reunido as for
ças marítimas de que a Franca dispõem. 

Os cossarios Inglezes tem enfreado, sobre um e outro 
mar, este poder marítimo; e quando por accaso algum 
vaso Francez se atreve a sahir, desde esse momento he 
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lOCHlrmnado i pena de sua temeridade nos portos da Gram 
Bretanha. 

A Gram Bretanha recobraria com a paz a sua commu-
oicaçaó com os portos do Continente, que Ibe estaõ fecha
dos boje em dia; mas seria com tantos entraves e direitos 
sobre a sua industria, e com tantos privilégios a favor da 

^França, que seriam equivalentes a uma prohibiçaõ ab
soluta. Pelo contrario, nos mercados a que os Inglezes 
agora chegam, naõ experimentam alguma concurrencia, 
nem no que vendem, nem no que compram, por que 
daõ a ley ao comprador c ao vendedor. 

Esta vantagem incaculavel desappareceria se ella fizesse 
a pai. Os Francezes viriam á concurrencia nestes mer
cados, aonde os Inglezes naõ tornariam a apparecer. Fa
riam reviver ali a preferencia, que se dá em toda a parte 
a» suas sedas, c aos seus pannos, nos quaes naõ tem com
petidores, nem pela finura, nem pelas cores, e bem de-
preaaa levariam á perfeição as suus manufacturas d'algu-
da-3. 

A estai provas, tiradas do raciocínio, se podem 
ajooctar outras de uma authoridade sem replica, pois aaõ 
os nonos inimigos mesmos quem as fornecem. M. Gáu
dio, ministro das finanças de França, diz no seu calculo 
ds receita e despesa desta naçaõ, para o anno de 1803, 
qoe o teoith das rendas de Inglaterra, do seu commercio, 
e do «eu credito, foi o anno precedente; c isto depois de 
(•«kos aonos da guerra a mais dispendiosa. Nas que se 
i«|atnuo as rendas, o credito, e o «ommereio da Gram 
Bretanha, ainda se augmentAram mais. He logo claro, que 
cata goena, longe de empobrecer, enriquece os Inglezes. 
Os Estados, aonde estes dados se acham, naõ aaõ, como 
• * rança, obra de impostura, mas sim o resultado da re
flexão, do exame, e da severa critica do partido antimi-
asnerial. 

He pet isso que pela pai verá a Inglaterra diminuir as 
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vantagens do seu commercio. Vamos ver, que ella enfra
queceria igualmente assim o seu poder federativo. 

Supponha-se por um momento, que a Gram Bretanha se 
desanima na sua empreza de defender a Peninsula; o re
sultado seria importante para Buonaparte, que daria um 
novo augmento a suas possessoens, e seria funesto a Ingla
terra, que perderia um alliado, que lhe he tao útil no Conti
nente. 

Os Soberanos, que existem ainda no Norte da Europa, 
aprenderiam em breve neste caso, que a tregoa de que 
elles tem gozado, a devem á guerra de Hespanha. EntaÕ, 
desembaraçado desta guerra, o Gabinete das thuilherias 
dirigiria as suas forças, recrutadas da moeidade Hespanho
la, contra estas mesmas Potências a fim de as subjugar; e 
de realizar a monarchia universal do continente Europeo, 
objecto valido de Napoleaõ. 

Se a Gram Bretanha subscrevesse á paz, ella seria res
ponsável por seus resultados. Mas longe de nós similhante 
pensamento, que, mesmo apresentando-o hypothetica-
mente, naõ deixa de ser horrível. He logo da maior evi
dencia que a Inglaterra tem um interesse essencial na in
dependência da Peninsula. 

A casa d' Áustria, antiga aluada da Inglaterra, tem 
chegado, pelas suas novas relaçoens de família, a uma 
nullidade política ; ella ja naõ pode favorecer os desígnios 
da Inglaterra divertindo a attençaõ do gabinete das Thu
ilherias, com guerras do Continente. He preciso que 
outra Potência da Europa venha preencher o vácuo do 
império de Áustria, ora naÕ ba nenhuma que o possa fazer 
como a Hespanha. 

Esta Potência pela sua posição geographica, está ex
posta a todas as rivalidades, e a todas as tentativas ambi
ciosas da França : mas ella pode ser soccorrida pela Gram 
Bretanha, que pela sua localidade se acha nas mesmas cir
cumstancias. O uso livre e seguro dos mares, de que a 
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iVeiasola tem necessidade para sua communicaçaõ com as 

•tt-oencas, esti entregue ao poder marítimo da Gram Bre

tanha, e esta potência he interessada em fornecer de 

soa parte, com suas manufacturas, as precisoens dos nos

sos rDeroado», para os quaes a nossa industria heinsurfi-

ciente. Eata identidade de inimigos, estes interesses rc-

oprocos de soecorros e de benefícios, saõ precisamente o 

qoe he necessário, para constituir uma allinnça natural, 

«oiid», epermanente. 

Tem acontecido muitas vezes, em outros tempos, o 

combinarem-se estas duas potências contra a França; 

asilai o attesta a historia. E se no século lt) se rio o con

trario, be preciso attribuir isto As relaçoens de família, 

qoe, em geral, bastardla a política ; c que pays sensíveis 

á vos do sangue, fazem soberanoa indiferentes ao bem de 

seus subditos. 

Um facto, que passou por mim ao conhecimento do 

Governo, servirá de prova positiva, e addicionat ás ra

zoens, que tenho ja apresentado, e quem nsõ estiver preo

cupado conhecerá o seu valor. 

Fui eu nomeado embaixador extraordinário para a 

corte de Londres, em IS09. O objecto manifesto desta 

teaaaõ, foi o cumprimentar a S. M . Britannica ex-

prrs»ando-lhe o reconhecimento que lhe éra devido, pelo 

ninho generoso com que a Inglaterra cooperava na nossa 

deferi. O Governo tinha reservado outros objectos 

importantes ao bem da naçaõ, e eu estava encarregado 

da os obter, durante a minha residência nesta capital. 

t omo me naõ éra fácil calcular que a generosidade de 

aosioa irmaõs na America forneceria os recursos, que elles 

IWB wbmintstrado ao depois, propuz-rne, tendo autho-

t»dade do Governo para o fazer, a solicitar da Gram Bre

tanha, um empréstimo considerável, para supprir ás ne-

«•••dades da guerra, e S. M . Britannica me concedeo um 

d* 80 milboens de pezos fortes. O Governo Inglês coo-

V o c V I H . No . 46. ss 
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cebeo que as difficuldades em que se achava a Hespanha 
para reembolçar um capital tao enorme, serviria de pie. 
texto aos capitalistas de Londres para naÕ consentir nc 
empréstimo solicitado; por esta razaõ me propôs M. 
Canning, que o empréstimo fosse de Governo a Governo,* 
novo beneficio, pelo qual a Hespanha economizava no* 
juros, por que offerecia seis por cento. 

Os que conhecem a prudência e circumspecçaÕ, cora 
que o gabinete Inglez estabelece as suas allianças com as 
potências estrangeiras ; os que estaõ ao feito da historia 
das confederaçoens de guerra ; os que naõ ignoram a res
ponsabilidade rigorosa dos ministros Britannicos; os que 
sabem que a alliança da Inglaterra com a Hespanha tem 
sido pronunciada,, naÕ somente pelas deliberaçoens do 
gabinete, mas também pelo voto simultâneo de todos os 
condados, e de todas as cidades da Gram Bretanha; to». 
todos estes podem dizer, se a historia tem ainda offerecido 
o exemplo de um alliado, que tenha consçntido em um 
empréstimo taõ prodigioso; se pode entrar no espirito 
d'alguem que naõ seja infecto do espirito de suspeita, 
que a Inglaterra nao obre de boa fé a favor da Hespanha; 
e se he racionavel temer que ella abandone a nossa al
liança. Quem pode ignorar que naó ha homem assas 
delirante, que faça um empréstimo, tao enorme, que só o 
solicitállo quasi chega a temeridade, para abandonar um 
momento depoisi a naçaõ devedora ? O gabinete Inglez 
seria o primeiro credor, que se naõ interessasse na pros
peridade de seu devedor; quando naÕ fosse senaÕ para 
que elle pudesse pagar a divida.f 

* O oflicio original, da concessão deste empréstimo de 60 milhoens 
dê pezos fortes, esta em miaha maõ; e uma copia authentica delle 
deve existir na Secretaria de Fazenda, para onde a remetti official-
Hiente aos 2. de Abril, de 1809. 

+ Os emissários de Napoleaõ daõ a este facto, e a esta peça offi-
cial todas as cores que julgam próprias para desfigurar a verdade, e 
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Hespanboea; naó acrediteis que os nossos irmaõs da 
Amenca -t separem da causa que nos defendemos ; elles 
«ao virtuoso»; elles detestam o inimigo commum; elles 
naõ ignoram que a sua prosperidade está confiada ás maus 
da Justiça; c que o Governo conhece a obrigação em 
qoe esta do a proteger. 

Boonapartr agitado do vehemrnte desejo de se fazer 
«rnbor da Hespanha, consultou a sua política particular, 
«obrr o» meios de o por em execução ; e foi depois de a 
ter consultado que resultou o plano, mais atroz que of-
ki.ee a historia. Até a rpocba dos acontecimentos de 
Bayonna, nem todo o Mundo conhecia até que ponto a 
iniqüidade reynava no cornçaõ de Buonaparte; a sua 

impedir qne sppareça á luz do dia. Por é»la «ear, dixem cllc», que 
•r n» . «abe tr PU íin mal tririail i em Londres. F.u o» desprezo alta-
•walri mai eu TO» amo muito, Ilctpsnhuc». para TO* deixar capo*-
to. ao tormento que c»tc c»rrupulo so» oceasiona. He por isso, que 
farei aalc «ot s minhs coo6«saõ política. 

I u aaõ conheço outro inimigo tenaõ o que o hc da nunha pátria. 
E« MU O ainigo de quem a ama, o -.artidista de quem a fasorece. 
Eu aaã reconheço outr.-i polilira senaõ a bc*ne»olrnria,c a disposição 
a «ocrarrélla. P.u detesto como conquistadores, o» Cario* V. o» 
tu-/ XIV, o» Carlos XII, e muito» outros, que pela acquitiçaõ de 
ama província tem calcado a terra com seu» exercito», ou sulcado 
• mar com sus» frotas, pelo prisilegio exclusão de um artigo de 
cíi—nrmo. tu «ri que a amirade do* gabinetes se dirige por ou-
Ira* regra* diferente» da» da amizade moral, c que o* »< u» favores 
cr reconhecem pelas recompensa» polilicu. Farei repruches a< 
grande» potência» da F.uropa, romprelieodida também a Inglaterra, 
-* ter acendido o fogo da guerra por Iri»olo* objecto». que con
de»*» a política amiga dos homen», ma» terei cuidado de -evitar a 
bwMaste, a separação, e o» choques, com uma potência, que nos 
so.coicr e no* favorece. por seu interesse, se assim o quizerem ; 
tanto melhor ; porque entaõ pelo menos ye estará seguro de que o 
-tttt costumara, r « quanto continuar o interesse' e este como 
•••iu «isto n»3 pode fallar-ao», a menos que Bonaparte cesse de 
esTcaUri t que mude a ftoftraphia política da Europa. 
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conducta política até entaõ tinha sido um problema; mas 
ali se levantaram todos os veos da hypocrisia, e o Impe
rador fez ver que a sua ambição tinha sido a origem dos 
males, que lia alguns annos faziam correr as lagrimas da 
Europa. Depressa reconhecco elle o erro de seu plano ; 
nem faltou gente que llio -fizesse conhecer; mas aquclles, 
que o vulgar chama grandes homens, naõ tem permissão 
de se submettereni ao jugo da razaõ. Napoleaõ vio que 
as Américas nao alimentariam a sua ambição ; mas, para 
que ellas nao trouxessem ao soccorro de Hespanha os seus 
thesouros, pôs em acçaÕ todos os recursos de seu genio 
corruptor. Despachou emissários que accendêram o fogo 
da insurreição na America ; compôs proclamaçorns, nas 
quaes fingia um grande zelo pela religião, e pela justiça, 
elle o maior inimigo que ja mais tem tido estas duas vir
tudes ; porém depois que elle escandalizou o mundo pelas 
suas atrocidades em Bayonna, Buonaparte ja naõ engana 
ninguém. 

He certo que o fogo da discórdia tem esquentado algu
mas destas cabeças, como invariavelmente se acham sem
pre alguns, nos Estados os mais iranquillos ; mais estas 
differenças se tem ja em grande parte acalmado ; e uma 
energia justa e prudente, naõ deixará subsistir por longo 
tempo o que resta ainda para extinguir. Nos somos mui 
sensíveis ao reconhecimento, para naÕ nos dar pressa em 
remetter a sua decisão á justiça, á equidade, e á arte de 
ligar as provincias de um mesmo Estado por laços durá
veis do interesse reciproco. E os Americanos saõ mui 
nobres para nao conservar o monumento de generosidade, 
que elles tem levantado sobre o esquecimento das queixas, 
que nunca rompem os laços da fraternidade, quando um 
Governo paternal as ouve de boa-íé, e decide com impar
cialidade. 

Naõ bastava aos desígnios de Napoleaõ o privar de 
sua liberdade ao nosso amado Soborano, era preciso que 



MisceUanea. 313 

f l|f asinhaasr a saa reputação para o despojar do amor 
ácm llespnnbors. Os emissários do Usurpador entraram 
nesta cor*sp-iraço£. A casta dos Bourbon», diziam elles, 
he ama casta defeoerada ; e o rey Fernando be falto das 
virtude» qoe saõ necessárias para o Governo do Estado. 
Ma» todoa os projectos de Buonaparte saõ vaõs ; os Hes-
p-nboes nsó crem em IUSS imposturas, o amor do rey está 
radicado no fundo de seus cornçoens, e coda dia se fazem 
estas raízes mais profundas. 

Kntrrtanto, a justiça, o amor de minha pátria, a fideli
dade devida ao meo rey, me impõem a obrigação sagrada 
de o vingar de taes imputaçoens; pois a sorte me tem per-
mittido conhecer de perto as suas virtudes, e ns disposi-
çorus de que o Ceo o ornou, para fazer a felicidade de seus 

Herdeiro immediato da coroa, muito tempo antes de a 
ôagir sobre sua frente, meditou El Rey na obrigarão de 
K instruir sobre a responsabilidade annexa ao exercico da 
Soberania, e elle se preparou a preencher as suas obriga-
çocos, pela leitura dos authorcs que tractara da impor
tante e difficil sciencia do governo. Desde entaõ conhe
ce», que o «eu estudo exigia uma applicaçaõ desembaraçada 
de todos os entraves, que podem servir de distracçaõ. 
Pata isto se privou do prazer da caça, geralmente admittido 
entre as Soberanos. 

Estesarrificio éra digno de um príncipe, dotado de 
o ma piedade solida, esclarecido, e izento destes lenitivos, 
t destas condeacendencias usados nas cortes, na alta classe 
qoe oceopam os Soberanos ; o motivo que pode condu-
tdltos com alguma segurança ao preenchimento de seus 
deveras, be o temor de Deus. 

Kl Rey, em cujo coração a Providencia tinha gravado 
o «mor da piedade, naõ tem cessado de se ligar á justiça, 
virtode reguladora de todas as outras, e particularmente 
•cecaaria aos qoe commaodam. Apenas se tinha ler-



324 MisceUanea. 

nando V I I I . sentado sobre o throno, quando, por meio 

de todos os secretários de despacho, fez chegar a deter

minação de sua justiça, a todos os que tinham sido injus

tamente perseguidos. Uns foram reintegrados em seus 

lugares, e aquelles a quem se tiravam empregos, em 

que tinham sido legitimamente providos, receberam, como 

éra justo suas indemnizaçoens. 

A bondade, e a clemência saõ hereditárias nos Bour-

bons ; Fernando naõ tem sido excluído desta preciosa 

herança. O dever do príncipe he o fazer bem ; he paia 

isto que se lhe confiou o poder. Penetrado desta ver

dade, apenas subio El Rey ao throno quando começou a 

exercitar a sua beneficiencia. 

Um príncipe inclinado a esta virtude naÕ podia deixar 

de enriquecer a sua memória com os mais bellos traços 

da vida dos Ti to , Marco Aurélio, Fernado, Luiz XII., 

Henrique I V . , Leopoldo, Stanislao, e tantos outros reys 

virtuosos, que a providencia concede de tempos em tempos 

á humanidade, para dar um alivio aos seus males, e fa-

zêllos supportaveis. Mas Fernando naõ tinha tido neces

sidade dos exemplos que lhe offerecia a antigüidade, para 

nelles aprender liçoens de beneficência; achava-as naõ 

menos instructivas no exemplo dos George III.* Estas 

felizes sementes cahindo sobre o coração privilegiado de 

Fernando, o incendiaram, e se desenvolveram bem de

pressa por actos de beneficência, para com vassallos que 

naó eram dignos delia. 

H e assim que S. M. , no meio de occupaçoens urgentes, 

* Este soberano justo, bemfeitor, amigo de seus subditos, reli
gioso observador da constituição, em uma palavra homem de bem, 
tem triplicado sob seu reynado a prosperidade da Inglaterra, em 
Iodos os seus ramos. Os seus subditos prolongariam, se fosse pos
sível, á custa de suas vidas a do seu soberano - os infelizes chorarão 
ao pé do seu throno ; mas a Providencia, em sua bondade, lhes tem 
dado outro Príncipe, que enxugará suas lagrimas. 
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t pefSDptorioa da sua entrada na Soberania, no meio dos 
Mont-mM-**-****» de uma viagem accelerada, e taõ funesu, 
trohava os seus paternoes olhos para os seus subditos de 
ambos os mundos, e lhes dizia que naõ tinha subido ao 

tbrooo senaõ P*"* ° **u D c m '• --lue Par'n ° fãZCT n a t i tinham 
dks mais doqoe expor lhe os seus males, e a causa de 
-Wsqoeistu; e as contribuiçoens, que mais pezávam so
bra elle», a fim de que elle as pudesse aleviar. 

8. M. esta imbuído da máxima, que deveria estar gra
vada em cbaracteres de ouro no cimo de todos os thronos, 
que o bem dos povos he a suprema ley dos reys. Firmado 
sobre uma base taõ preciosa, he fácil o calcular quam 
tolido será o edifício que sobre ella se elevar. He esta 
a giaads regra, e a pedra de toque de todas as constitm-
çoens. 

A castidade lie também uma das virtudes que ornam *» 
nosso Soberano. 

Para a apreciar em todo o seu valor he preciso refiectir, 
quam vergonhosa be a paixaõ contraria, principalmente 
nsijuclle» que estaõ elevados a altas dignidades. Consultc-
se a historia, c ella nos dirá que os príncipes mais nome-
ados obseorecéram o esplendor de sua.-, altas qualidades, 
por se entregaren 4 paixaõ do amor; e que nas revolu-
Çoens dos Impérios esta inclinação tem sido uma de suas 
antas toais activas. 

Poder-se-hiam ofTerecer muitas provas da castidade de 
MMO rey, se naõ fone o temor de dar uma extensão de-
mawada a.este escripto; entre Unto ha uma qne naõ posso 
dispensar-me de referir; porque naõ somente ella entra 
no meu objecto, mas até descobre toda a maldade de Buo-

Alexaodre vulgarmente chamado o Grande, foi o tla-
g<0o da bomanidade, e o perturbador das naçoens, aonde 
o levou o seu frenesi; porem tinha grandeza d' alma; 
fotém tracuva com respeito os seus prisioneiros; porém 
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respeitava a sua situação, e guardava-se bem de os ultra
j a r ; e isto em tempo em que a philosophia naõ era conhe
cida senaÕ de um pequeno numero de homens; em um 
tempo em que prisioneiro e escravo eram synonymos; 
em um tempo em que os soberanos vencidos faziam o 
ornamento do triumpho do vencedor; em um tempo em 
fim, em que as virtudes naõ tinham modelos, e em que os 
vicios se erigiam em virtudes. 

Buonaparte se revestio com o manto de amigo, de alu
ado, e de conciliador, para atrahir Fernando ás redes, que 
lhe tinha armado. El Rey, movido pelo principio do 
bem, e dirigido pelos conselhos que lhe davam o zelo 
e a boa fé daquelles qne naõ tinham visto a Napoleaõ, com 
a luz que ministram os negócios diplomáticos, cahio no 
laço que lhe tinha armado seu pérfido aluado. 

A infelicidade naõ pôde triumphar de Fernando, e S. 
M. conservou na sua prisão toda a sua dignidade, e o 
respeito de si mesmo. Regrado, estudioso, e sempre 
occupado, naõ pôde deixar de aperfeiçoar-se na sciencia 
dos reys, a quem as liçoens da adversidade tem sempre 
sido úteis. 

Napoleaõ naõ gosta de que El Rey se encerre no azylo 
da virtude ; quiz arrancállo para o gozo dos prazeres ino
centes ; quiz penetrar os sentimentos de seu coração; quiz 
desmoralizáilo, a fim de que os seus subditos cessassem 
de o amar; e para isto offerece a seus olhos objectos ca
pazes de abalar urna virtude, que tivesse raízes menos 
profundas : naõ ha meios que naõ tenha tentado ; mas em 
vaõ, pára o entregar ao supplicio cruel de um amor cri
minoso : e isto no século 19 ; e isto mui poucos annos 
depois da idade de ouro de uma naçaõ a quem a Europa 
deve tantas obrigaçoens em todos os gêneros de littera-
tura, e para com um Soberano amigo, e aluado. 

Para se conduzir desta maneira, he preciso ter-se es
quecido tanto do respeito ue he devido á infelicidade, 
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como da segurança que he devida ao homem sem 
defrxa. 

El Key penetrado das obrigaçoens que Ibe impõem a 
qualidade de pay de seu povo, e particularmente da tno-
ctdade, que he a Ilôr, a esperança, e a força do Estado ; 
concebeo o projecto benéfico de melhorar a educação, 
fuodando-a sobre o principio de que, todos os cidadão* 
sV srm Estado devem adquirir os custumes e conhecimentos 
tetêlnvt ai necessidades e felicidade do mesmo Estado. 
Lsta idea, assim como outras muitas, naõ se pôde executar 
em conseqüência dos funestos acontecimentos que so-
bre vieram. 

Longo tempo antes que El Rey subisse ao throno lhe 
unham os Hespanhoes testificado o seu reconhecimento, 
psrttctpando de seus sentimentos, e manifcstando-lhc sem 
rebuço, que elles naõ eram indifTercntcs aos ultragens 
queo príncipe Herdeiro da Coroa, linha experimentado da 
parte da intriga inspirada pela ambição, e sustentada por 
uma insensibilidade que a natureza reprova. 

Kstc amor, dictado pelo reconhecimento, corroborando 
o que Kl Rey deve c tem a seu subditos, naõ podia deixar 
de inspirar a S. M. o desejo mais vehemcnte de pre--
beocbcr a» suas obrigaçoens, e de testemunhar o seu re
conhecimento, e por isso tinha consagrado os seu*, pri
meiros cuidados de seu coração patcrnal á protecçao da 
agricultura, fonte a mais fecunda da prosperidade dos 
indivíduos, e da riqueza do Estado. 

Seja principio de ociosidade, seja resto da barbaridade 
feudal, os melhores terrenos da Peninsula estavam, 
em grande detrimento da agricultura, sacrificados ao sus
tento dos aiumars selvagens. As duas Castellas, a capital 
do nyoo, deploravam a diminuição dos pastos, e das 
plantaçoens de arvores: as melhores terras serviam de 
astro e abrigar os animaes mais nocivos, para cuja pro 
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tecçaõ nao somente o Estado tinha erigido tribunaes, mas 
até um exercito de empregados. Logo que El Rey subio 
ao throno, me ordenou de expedir as suas ordens, para 
que estes terrenos se applicassem ao uso a que a natureza 
os tinha destinado a favor dos homens, declarando-me, 
que, em tempos mais tranquillos, esta medida de pre
caução se generalizaria para o bem de uma profissão, 
que deve florecer, e sem a qual nenhum estado pode gozar 
de uma prosperidade solida, e permamente. 

He esta uma das medidas a que o Soberano empregava 
as suas vigílias, em circumstancias em que os deveres de 
etiqueta, o ceremonial, que se deve observar com as na
çoens estrangeiras, e os cuidados, e inquietaçoens, que 
davam os exércitos Francezes, occupávam o tempo que 
o bom rey suppunha perdido, quando o naÕ empregava a 
bem dos seus povos. 

I Fernando seria guerreiro ? ; Encadearia elle o seus 
subditos, para que elles levassem a outros paizes a desso-
laçaÕ e a ruina ? NaÕ certamente: elle ama os seus povos; 
elle que ser amado delles, e nada teme tanto como as suas 
raaldiçoens ; elle manterá porém um estado respeitável 
de forças a fim de conservar a paz ; e elle fará a guerra, 
no interior, á preguiça, á immoralidade, á ignorância, e 
aos prejuízos. 

Tal he o conhecimento que pude adquirir das virtudes 
d' E l Rey, no pouco tempo que tive a felicidade de o 
servir. 

Calcule agora a Hespanha quanto ella deve esperar de 
um rey, que, voltando ao seu reyno, (elle virá; a am
bição o tem prezo; a ambição o guarda; mas o ambi
cioso será apanhado em suas mesmas redes) que voltando, 
digo, a o seu reyno, recohecêrá, a cada passo que der, 
monumeutos de amor, de fidelidade, e de valor, bem su
periores a tudo quanto offerece a historia, e que excitam 
a admiração das mesmas naçoens, que tem tido a vergo-
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^ fraqooa de curvar o colo ao jogo infame de No . 

pokod. 
Soberanos da Europa; quando sabirets ào Icthargo, 

qae voa retém na borda do precipício ? <• Até quando 
eotiHcrcu esto zelos particulares, que formam uma ven
da, qoe vos impede de ver a astucia com que o desolador 

* das naçoens semea a discórdia entre os vossos gabinetes, 
a fim de cooqoistar todos os povos pela sua desunião i 
Este equilíbrio da Europa, para cuja conservação se tem 
dado moís de cem batalhas, no decano de tres séculos, 
ja mais «teve em maior perigo do que boje cm dia. 
{Quantas guerras naõ tendes emprebendido pela vai 
honra da salva ? i pela precedência de um embaixador ? 
I por um artigo de commercio ? ; ou por outras cousas 
frivoUs, qoe nad tinham nenhuma relação com a felici
dade dos subditos ? J Sereis vos espectadores tranqüilos, 
Quando uma tokladcsca desenfreada cobre os vossos po
vos de dó, para lhe roubar a felicidade, e até a moral ? 

Temei as maldiçoens da posteridade; ella vos chamará 
ajoiao; dia vos aceusará de ter sido authores de suas 
calamidades; cila mandará a historia fazer passar de ge-
raçaff em geração os vossos nomes, cubertos de horror e 
de ialamia. Yos deveis á Hespanha o ter gorado de uma 
tregoa de mais de trra annos; ; pensais pois que uma 
divida de similhante natureza se paga cora uma fria ad-
aúraçsõ do valor Hespanhol, e com elogios tácitos de sua 
fidelidade, e de tua constância? A" imitação dos valo-
ntaos Hespanhoes, os vossos valentes povoa ardem assim 
coou elles, por entrar no campo da gloria; elles se tem 
•rapte mostrado dóceis em sustentar vossas insignificantes 
qwvcllas; e quando se tracta de lhes conservar a sua 
•oral, a uu honra, e os suas propriedades < juigois vós 
qm coarem comprimir o seu nobre orgulho, e suffocar 
wa saneia cólera ? 

A religião, meus choros compatriota), a independência 
T T 2 
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nacional, e o bom nome de nosso rey, taes tem sido o; 
objectos sagrados, em cuja defensa tenho empregado mi
nha penna. Se naÕ tenho sido bem succedido em apre-
sentallos como a sua importância exige, será falta de mi. 
nha intelligencia, mas naó de minha vontade. Eu vos 
offereço tudo quanto posso dar-vos, como tuna fraca prova 
do interesse, que tomo pela continuação do vosso hero
ísmo, e da veneração e respeito que lhe saõ devidos. 
Prouvera a Deus que eu tivesse tantas virtudes para vos 
imitar quanto he o direito que vós tendes ao meu amor. 

PEDRO CEVALLOS, 

Cadiz, 20 de Dezembro, 1811. 

Epístola circular dos Bispos da Irlanda; sobre o estadi 

actual da Igreja Cathoiica. 

Eminenüss. ac Reverendiss. DD. Episcopis, Presbyteris, 
Diaconis, S. Romana** Ecclesiaa Cardinalibus. 

Illustriss. ac Reverendiss. DD. Patriarchis, Archiepisco-
pis, Vicairisq. Apostolicis, Qui per orbein suat Uni-
versis : 

Archiepiscopi et Episcopi in Hibernia. 

S. 

Quod in recenti et inesperata calamitafe nova reraedia 
circumspicimus, quodque in his statuendis vestram uni-
versorum fidem et opem appellamus vel ipsa per se no; 
temporum crudelitas, vel ea certc, quae nos urget, charitas 
Christi defendei, vobis judicantibus. Jam enim tempiu 
est, ut incipiat judicium a domo Dei. (I. Pet. 4. 17.; 
Audiendae sunt igitur nobis vocês Dei et domini nostri de 
extremis temporibus suorum. Cum videritis abomina' 
tionem desolationis—siantem tn loco saneto,—tunc qui ir, 
Judea sunt fugiant at montes. Orate autem ut non fiai 

fuga vestra in hitme vel sabbato. Si ergo dixerint vobis, 
Ecce in deserto est (Chá.t\xs) nolite exire, ecce impenetra-
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Ato, nelite credere. (Ifalt. xxiv. 15, 16, SO, 25, 26.) 
Scdiert reccdeodura esse paulisper discipulis suis roooet, 
ooa a fide et expecUlionc salatis, sed a lerrenis scdibos 
credcntium, ipso que templo soneto, donec coropleantur 
judicia Oomini; oraliooibas exoptandum ne fuga*, et in-
cdomitati viam aut tcmportira stata* leges aut rdigiooum 

* iairrcludant, oblaloqoe ex oculis Magistro booo et Pas
tam, oe rxinde aurtoritatem suam captemos, ubi et errori 
vaao et focdts iiuidü» exposita nunt omnia. Quod omnino 
Pia-crptoris summi oroculum ad hiec usque têmpora ptro-
pagntur. Kiquidcm et nos templuin habvmus, idque nec 
inpiis violabile, qnod scmel introívit Pontifcx Jesus, 
Aoctor sacrrdotii nostri, in suosanguine testamcnli eteroi. 
Habuimus quoque terrenas sedes illarum ratiestium sócias 
et imagines; leges cliam sonetos babemus, quibus rea 
publica christiaiioriuti omnia rontinetur, quamin legam 
somtna d pneripua luec esl, ul Unum simus fide, sacra-
•eatii, charitatc. Uunc ut Christus Unitatem manifeo-
tent, Cypriani Martinis vocem recognocilis (De Unit. 
Eod.) Unam Cathedram conslituit, et unitatis originem 
sua audoritate disposuit, ut is qui cathedram Petri, super 
suem faniata est Ecüesia, descrat, in Ecclesia non tit .* 
fui vero Ecclesia Unitatem non leneal, ncefidem haèeat. 
Hanc quique unitatem, pro qua Patrera discessurus Do-
niaus nostr r piebtte Falia ora vil, raajestate Unigcnili ex-
oravtt, nrc acelera hominutn, nec vis bclli, nec Regam 
temeria valenl abrampere, confirraaotc ipso Filio Dei 
MIIÍS oboozUm futuram mundi casibos, cuin dixit, Pacem 
fttínqoo robis, pacem mtam do *. obis, nam quomodo mun-
éuséat, Egodovobis. (Job. 14. 27.) Igitur qui prin-
•#alem haoc Unitatis in Christo originem eo usque dc-
prtmoal, ut nec libere nec sitie fraude se excrat, ü noa 
tM legem et jus hominom abolete tentam, quamChristi in 
•«ris aooatacnta sammamque Rei Cbristianoe spcui ex-
-MttRepopalia, 
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Quod tamen recens factum esse Vos non latet, Venera-
biles Fratres, capto foade et miserabiliter et in exiliam 
carceremque abrepto Pio Papa Septimo, viro iutegerrimo, 
innocentissimo, sanctissimo; ut jam hinc aut sacrorum 
jus a libidine et insolentia militari repelendura, aut ob. 
standum sceleri tanto qua licet. Et sane ut tolerabile 
fuerit in Christiano, senem domo, pátria exturbare, Epis-
copum insontem affligere, Ecclesiam magistram patrimô
nio exuere. benemerkum contumeliis exagitare, que sunt 
oefaria ; ut nec 6celestum sit, Christum perjúrio cepisse, 
vinctum conspuisse, paüentem spoliasse, quae atrocíssimas 
impietatis putantur; ist haec tamen recens ad omnes per-
iinet injuria, quae summam in Eeclesia, et publicam hu-
mani generis utilitatém obnoxiam sibi uni statuit; co-
gitque nós aut videri ab Unitate Cathoiica velle descicere, 
aut hostibus Imperii Britannici morem gerere, quibus tum 
Christi admonitu, tum jurisjurandi fide, tum demum ca-
ritate patriae, non solura consilüs et cohortationibus tene-
mar, sedet effuso sanguine et vka ipsa, si opus. fuerit 
obsistere; quod primarium Christiani civis offictum a 
nobis prestitum iri, testibus vobis, Deo teste, santissíme 
policemur. 

Quare de his actum in general! Conveatu nostro Dub-
linü habito, plaeuit que ita temperandas esse senlentias, 
•ut manifesium essst nos et Ecdesiae Unitati Piique Sep-
timi. honoribus consuluisse, simulque iis quae metuunlur 
periculis obviam ire voluisse. Poro haec sunt que dis-
putata, judicata, 6ancita sunt ad perpetuam rei memo-
riam. 

Quum Sanctisisimus et gloriosissimus Pius PP. TU. 
jussu et vi militari nullo suo ccimine abstraotus a suis in 
custodiam exul datas sit, meluendum est ne solitudine ac 
miserüs evicta ejusdem Fii mens impellatur, isque de oi-
ficio suo, quod summum in eeclesia tenet, coactusbabeat, 
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eiqnr alxllcatioai quasi aponte et libere fada- norncn ad-
crisbrre cogator. 

Ras ob res Nós communibus sententiis, causa cognila, 
.am nane remittimus, abjuramus, detestamur, idemque 
•aoallamus, d ad omnem júris rffectum, qui exinde sequi 
poasit, caaaamus Bullas, sive genuínas, sive pretensas, 
Rncripta cojoscumque modi, Literas in forma brevis, 
ttjs.ni qna* et meros vel próprio motu et certa scientia di-
c intur, si que cessionem, rcroissionem, abdicationem vr, 
Papatus noroina Pii septimi declarabunt donec is cx li.ir, 
quam tolerai, captivitatc in liberam OíEcii Jurisquc dic-
ttoois conditionem rtstituto fucrif, eaque recepta libertas, 
mm omionibas tantum, approbationibus. confirmatiooibus, 
icd iodubiis probotionibus ionotueril. 

Et si sanetissimus dominus Pius PP. Septimos ita, ut 
ptrdicium rst, sub custodia cliara liberali cesacrit cessisso 
re visus foerit, eam cessionem nullam esse, fuisse, futuram 
declarara us, annos que Pontificatus ejus solius continuan-
<lu*. abdicatiooe remota. 

Qood li idem Dominus Pius PP. Seplimus in custodia, 
<:ti nunc est, vitam cum morte commutaverit, vacuam 
omaino censendam esse sedem Apostolicam judicamus, 
doarc plcne d caoonice Elclesiis in Hibcrnia constiterit 
de legitima, saneta, et liberrima sommi Poutificis elec-
tioar. 

Hac judicamus et pronunciamus in nomine Domini 
nonn Jesu Christi, et in Unitatc Spiritus ejus, d in Fide 
Ecclrtic CalboUcfe. 

Qoe a aobis constituía videtis eo pertinere, non ut Sedis 
Saneta prrrogalivam, qtue in Ecclesia primas obtioet, 
urtervertamus, sed quo auetoritatem perpetuam ab injuria 
et iafaaia viadicemus, neve eo, quam Christus in Ecclc-
ria ma fondovunt, Unitatis coosiliato per tyrannicas 
(nades rapiotor, ad everaionem lidei et pacis publicas, 
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cum summaj Apostolicae sedis de honestaraento. Itaque 
judicium nostrum Vestras Fraternitati coinmendamus, pe-
tiinus que pro christo, et pro corpore ejus, at, si minus 
exempluni sequi rationes vestraí sinunt, orationum auxilia 
prasstetis. Valete in Domino, Eminentissimi Domini, Ve-
nerabiles Fratres. 

Actum Dublinit in Conventu Gcnerali Episcoporum 
HibernicaB, I I I . Kal- Mart. Anno Sal. MDCCCX. Pon-
tiíicatus D. N . Pii PP. VII. décimo. 

Novidades deste mez. 

FRANÇA. 

Sessaô do Senado Conservaiivo de 10 de Março, de 1812. 

Abrio-se a sessão ao meio dia, em presença de S. A. 
Sereníssima o Archichanceller do Império, S. A. S. o 
Príncipe vice condestavcl, se achou presente. Suas Ex-
cellencias os ministros dos Negócios Estrangeiros, e da 
Guerra, Conde Reynault de Saint Jean d'Ange!y, minis
tro de Estado ; e Conde Dumas, conselheiro de Estado, 
foram introduzidos, S. E x . o duque de Bassano, ministro 
dos negócios Estrangeiros, communicou o seguinte. 

Relatório do Ministro dos Negócios Estrangeiros a S. M. o 
Imperador e Rey. 

SENHOR!—Os direitos marítimos dos neutraes taõso-
lemnemente fixos pelo tractado de Utrecht, vieram a ser 
o direito commum das naçoens. Esta ley completamente, 
renovada em todos os tractados subsequentes, tem consa
grado os princípios que vou a referir. 

A bandeira cobre a mercadoria. As fazendas do ini
migo, debaixo de bandeira neutral, saõ neutras; assim 
como a propriedade neutral, debaixo da bandeira neutral, 
be considerada como pertencente a inimigos. Os artigos 
de contrabando, saõ a única propriedade que a bandeira 
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nrntral naó cobre, e somente as armas, e provimentos de 
goerro, saô considerados como contrabando. 

Toda a visita dos navios nrutraes por um ntvio ar-
i, pode ser feita somente por um pequeno numero de 

conservando-se os navios armados além do ai-
' da artilheria. Todo o navio neutral pode negociar 
ura porto inimigo, e de um porto inimigo, para um 

nratrai. Oi únicos portos exceptuados saõ os que estaõ 
realmente bloqueados t os portos realmente bloqaeadas saõ 
aqoeUes investidos, cercados, era probabilidade de serem 
Impedira, e aonde um neutral naó podia entrar acra perigo. 
Tan saô as obrigaçoens dos belligerantes, a respeito das 
poteodas oeutraes : taes saõ os direitos recíprocos de am
bas as portes : taes as máximas consagradas por estes trac
tado», qoe formam o direito publico das naçoens. Fre-
qoeotemeote se tem a Inglaterra atrevido a tentar substituir 
cm seu logor, seus arbitrários e tyrannos regulamentos. 
BOM injustas pretençoens saõ repellidas por todos os Go
vernos, -raiveis á vóz da honra, e aos interesses de seus 
•obditos. Ella se acha constantemente obrigada a reco-
abecer, nos seus tradados, os princípios que ella deseja 
destruir; e, quando a paz de Araiens foi violada, a legis
lação marítima ainda ficou rm sua antiga base. 

Pbr ama serie de acontecimentos, tem a marinha In
gleza vindo a ser mais numerosa do qne todas as forças 
das outras Potências marítimas. Pensou entaõ a Ingia-
tma, qoe liaha chegado o momento, em que naõ tendo 

a temer, podta atrever-se a fazer tudo: ella irome-
resolveo sogdtar a navegação de todos os 

••KS As mesmas leys do Thames. Foi cm 1806, que ella 
priocipioa a execaçaó deste systrma, qur se dirigia a 
cwv-sf o direito coram um dos naçoens as Ordens em Con-
*ÓV» e aos regulamentos do Almirantado de Londres. A 
«•dora-çoó de 16 de Majo annihilou, por uma simples 
pníetio, os direitos de todos os Estados marítimo*. ;—co-

Vou VI11. No. 46. v v 
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locou debaixo de um interdicto vastas costas, e Impérios 
inteiros. Desde este momento naõ reconlieceo a Ingla
terra neutraes sobre os mares. Os decretos de 1807 im-
pozérani a todos os vasos a obrigação de tocar ein uru 
porto Inglez, qualquer que fosse o seu destino, para pa
gar uni tributo á Inglaterra, e submetter a sua carga ás 
tariiàs do suas alfândegas. Pelas declaraçoens de 1806, 
toda a navegação dos neutraes he prohibida: pelos de
cretos de 1807, o poder de navegai* lhes foi restiluido ; 
porém elles someute o podiam usar para utilidade com-
mum do commercio dos Inglezes, na combinação dos seus 
interesses e do povo. O Governo Inglez tem tirado a 
mascara, com que cubria os seus projectos, proclamado o 
domínio universal dos mares—olhado para todas as na
çoens como suas tributarias,—e imposto sobre o conti
nente as despezas da guerra que mantém contra elle. 

Estas inauditas medidas excitaram a indignação ge
ral, entre as Potências, que conservavam os sentimentos 
de sua independência, e de seus direitos ; porém em Lon
dres levantaram o orgulho nacional ao maior ponto: elles 
mostraram ao povo Inglez um prospecto futuro, rico das 
mais brilhantes esperanças. O seu commercio, a sua in
dustria, deviam ser daqui em diante sem opposiçao; o 
producto dos dous mundos devia correr para os seus por
tos, e prestar homenagem á soberania marítima e com-
mercial da Inglaterra, pagando-Ilie um tributo; e chegar 
depois ás outras naçoens, carregado de enormes despezas, 
de que só seriam livres as mercadorias lnglezas. 

V. M., com um simplez lançar d'olhos, percebeo os 
males que ameaçavam o continente. Vos instantanea
mente lhe applicasteis o remédio. Vos annihilastes com 
vossos decretos, este pomposo, e injusto ataque á inde
pendência de todos os Estados, e os direitos de todas as 
naçoens. O decreto de Berlin respondeo á declaração de 
1806. O bloqueio das ilhas Britannicas foi opposto ao 
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bloqueio imogiitario estabelecido pela Inglaterra. O 
decreto de Miloó respoodon ás ordens de 1807; declarou 
dt-saackmaliiado todo o navio neutral qor se submeUesae 
i legislação Inglesa, foose focando um porto Britannico, 
fosse pagando tributo á Inglaterra, e qoe assim renunciasse 
a Indepeodfocia e direitos de sua bandeira. Toda a 

. mereadoria prooedeote de commercio ou industria Britan-
aks, fita bloquciada nas ilhas Britannicas; o systema conti-
sentai a banio do Continente. 

Jamais houve ado de represálias que obtivesse o 
seu objedo de uma maneira mais prompla, certa, e vic-
loriosa. Os decretos de Bcrlin, e Milad voltaram contra 
a Inglaterra as armas, que ella linha dirigido contra o 
nm****"'"1 Universal. Esta fonte de prosperidade cora. 
aercial que ella cria taõ abundante, veio a ser origem de 
calamidades ao commercio Britmnico; rm vez destes 
tributos, que tinham de enriquecer o seu thewmro,foi o seu 
credito deteriorado, ferindo a fortuna do Estado, e a dos 
particulares. 

Logo qae os decretos de V. M. apparecèram, todo o 
Cooliomlc prevèo, que tara seriam os teus resultados, ae 
dWs recebecen. plena execução; porém por mais acustu-
toada qae a Europa estivesse a ver coroar as vosaas em
presas com o bom suecesso; cita apenas podia conceber 
por qoe novos prodígios realizaria V. M. os grandes de
sígnios, que se tem luõ rapidamente executado. V. M. 
•r srmoa ds lodo o seu poder; nada vos divertio de vossa 
wtaaçad. A HoUanda, as cidades Hanseattcas, as costas 
qae unem o Zuydcraee ao mor Baltico, estaõ unidas 4 
Fnoça, e sugeitos 4 mesa» administração, e mesmos 
wgoloioeotas; conseqüência immediata e inevitável da 
kgidaçafi do Governo Inglês. Nenhuma sorte de coo-ri-
daaçad podia balançar ao espirito de V. l i . os primeiros 
«•tremes de vosso Império. 

Naó tivostets de esperar multo, para colher as venta-
v c 9 
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gens desta importante resolução. Em quinze mezes; isi 
he, desde o Senatus Consultum de reunião. Os decrett 
de V M. tem pezado com toda a sua força sobre a Ir 
«•laterra. Lisongeava-se ella com envadir o commerci 
inteiro do Mundo ; e seu commercio veio a ser uma esp* 
culaçaÕ, e naõ faz cousa alguma senaõ por meio d 
20.000 licenças, que se expedem todos os annos. Forçad 
a obedecer ás leys da necessidade, ella recorre ao seu act 
de navegação, principal fundamento de seu podei 
Pretende ella ao domínio universal dos mares; e a navega 
çaÕ está prohibida—e todos os portos do Continent 
fechados aos seus vasos. Ella desejava enriquecer o sei 
Thesouro, com os thesouros que a Europa de ia pagar; e i 
Europa naÕ somente se tem libertado de suas injustas pre 
tensoens, mas até dos tributos que teria pago a sua indus 
tria. As suas cidades de manufacturas tem-se tornado de 
sertos. As misérias tem succedido à prosperidade que ati 
aqui ia em augmento; a assustadora escaceza de numera 
rio, e a absoluta falta de emprego, perturbam diariamenti 
a tranqüilidade publica. Taes tem sido para Inglaterra a 
conseqüências de suas imprudentes tentativas. Ella per 
cebe j a : e cada dia descobrirá mais e mais; que para elh 
naÕ ha salvação, senaõ em voltar para a justiça, e para oi 
princípios do direito das gentes; que ella somente pódi 
participar do beneficio da neutralidade dos portos, eir 
tanto quanto ella conceder aos neutraes, o aproveitar-st 
da neutralidade de sua bandeira. Porém em quanto ai 
Ordens em Conselho se naÕ rescindirem, e se naÕ puzerem 
outra vez em vigor para com os neutraes os princípios de 
tractado de Utrecht, os decretos de Berlin e MilaÕ conti
nuarão contra estas potências, que tempermittidoqueasua 
bandeira seja desnacionalizada. Os portos do Conti
nente naÕ se obriraõ nem para bandeiras desnacionaliza-
das, nem a mercadorias Britannicas. 

Naõ se deve dissimular, que, para manter em vigor este 
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grande lystema, será necessário que S. M. empretruc to
dos o» poderosos meios que pertencem ao seu império; e 
achando em vossos subditos aquclle adjutorio, que vós ja
mais lhe pediates em vaõ. He necessário que todas as 
torças Francezas, de que se pode dispor, marchem para 
aqarlks lugares aonde os Inglezes, ou bandeiras desna-
ctooalua as prdendam desembarcar, Um exercito espe
cial, eocarregado exclusivamente de guardar a vasta ex-
teoçaó de nossas costas, os nossos arsenar-, marítimos, a 
tripk linha de fortalezas, que cobram as nossas fronteiras 
mpondcraõ a V M. pela segurança do território con
fiado ao seu valor c fidelidade. Vos mandarei;» ao seu feliz 
destino estes valorosos homens ncciisiumados a pelejar 
para conquistar debaixo dos olhos de V M., a defender 
ot direitos politicos, c a segurança exterior do Império. 
Até os meamos depósitos doscor-ios >e naõ desviarão de 
tra útil destino, do sustentar os vossos exércitos acti vos. 
Aaua seraõ tu forças de V M. sempre mantidas em um 
pé respeitável, c o território Franccz protegido por um 
estaheliciiarnto, que o interesse dieta: a policia, e digni
dade do Império seraõ postas cm tal situação que lhe 
mrrecrraõ mai* do que nunca o titulo de inviolável e 
mgrado. 

Por tempo considerarei tem o Governo Inglez proda-
atado a guerra perpetua, horroroso projecto que a mais 
deMegrada ambição jamais intentou na rcalidadade, e que 
orna presompçosa vangloria somente deixou escapar— 
horroroso projecto com tudo, que será realizado, se a 
França operar por contractos sem garantia,—de duração 
iaccfta, e mais desastrosos do que a mesma guerra. 

A paz, Senhor, que, no mdo de vosso immenso poder, 
loa tantas vesrs sido oflérecida a vossos inimigos, coroará 
•«•a* gloriosas obras, se a Inglaterra banida do Conli-
aeatc com perseverança, e separada de todos os Estados, 
caj* independência tem violado, consentir em voltai a 
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estes principios sobre que está fundada a sociedade Eu-
ropea,—-reconhecer o direito das gentes,—e respeitar os 
direitos consagrados pelo tractado de Utrecht. 

No entanto a naçaõ Franceza deve ficar armada: a 
honra o ordena ; o interesse; os direitos, a independência 
do povo, empenhado na mesma causa o pedem ; e um 
oráculo ainda mais certo, muitas vezes communicado 
pela boca de V. M. o constitue uma ley imperiosa e sa
grada. 

Relatório do Ministro da Guerra, a S. M. o Imperador 
eRey. 

SENHOR !—A maior parte das tropas de V. M. foram 
chamadas para fora de nosso território, para a defesa dos 
grandes interesses, que devem segurar a preponderância 
do Império, e manter os decretos de Berlin e MilaÕ, taõ 
fataes á Inglaterra. Apenas havia quinze mezes que o 
systema continental tinha sido posto em execução, quando 
a Inglaterra dava o ultimo suspiro. Se naÕ fossem os 
acontecimentos, que V M. naÕ esperava, talvez neste 
breve período de tempo teria sido inteiramente annihilada 
a prosperidade da Inglaterra; a se teriam experimentado 
convulsoens no seu interior, que teriam inteiramente der-
ribado o credito da facçaõ de guerra, e chamado para a 
administração homens moderados, e amigos da justiça. 

Ninguém entende melhor que V\ M. o esperar do tem
po ; o que o tempo deve produzir ; e manter com iiu-
mutavel constância um systema e plano de conducta, de 
que vós tendes calculado resultados infalíveis. 

Durante a ausência da maior parte de nossas tropas de 
linha, o immenso numero de estabelicimentos marítimos, de 
praças fortes, de importantes pontos do Império, saõ guar
dados pelos quintos batalhoens e depósitos, e pelas tropas 
marítimas, o que produz o inconveniente de divertir, por 
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ir-r..v.ts<- m*irrli.i-.p ro*ntrirmrrli.-»s, os quintos batalhocns 
e depósitos de «ru» próprios destino», que saõ o supprir os 
esetcUns activos. I.-1-s- marchas fnti^nm o soldado, c em
baraçam a administração. Alem de que, quando se vem 
laó oomrrosos exercito» alem das fronteiras, os cidadão», 
qoe aaó entendem ii» medidas tomadas pela administra
ção, para os rsl-ilrlicimc-ntos interiores ; podem ter uma 
i.iitilunrl inquietação; instas inquietaçoens »nó de si 
mesmo contra rins á dignidade do Império; devem estas 
prevenir-*-, .-íu-j-mcntando o c»tabe|irimen(o da força con-
Milunonal, para a defesa do território somente. 

Pelas nossas leys constitucionaes, a guarda tnrional. 
ralá «pccialmente encarregada ile guardar as frontrrias, 
<n nn«vis esUbelirimentos tnnritimos, os nossos nr->enaes, 
f praças forte» ; mas a guarda nacional, que comprclwnde 
Iodos o» ridadaós, naõ pôde ser jxisl.i em -.erviço eflec-
Uvo; ma» unicamenle em serviço local e particular. 

Dividindo a guarda nacional em ires bandos, e rom
pendo o primeiro de todos os conscriptos daa ultimas seis 
r iam ; islo he da idade de 20 .1 26 nnnos, que ainda 
ruú tem sido chamados para o exercito activo-, a segunda 
ile bontras de 26 a 40 annos ; e a terceira de homens de 
**> 1 üO annos de idade : ao primeiro bando será confiado 
o wnu,i activo ; ao segundo e terreiro bandos se dará o 
tmiço dr reserva, que he inteiramente local. 

Para IM2, o primeiro bando, que c 'iiiprebende os 
roateriptos de 1806 até 1812, que naõ tem sido chamados 
para o exrrdto, e que se naõ tem ao depois casado, e 
rsttd rtn condição de servir, formarão um recurso de 
tiOT.OOO homens. 

Ka proponho a V. M. levantar deste numero seis co-
um-n, que constituirão a quinta parte daquelles, que 
t^asa das claaae» de 1806,7, 8 , 9 , 10, II , e 181*. Estes 
k*n»m» trraó organizados e fardadas no lugar principal 
or cada diviaod nublar. 
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Estas cohortes compostas de oito companhias, seis 
quaes devem ser fuzileiros, uma de artilheria, e uma 
deposito, conterão cerca de mil homens cada a ui 
V- M. terá assim cem cohortes ou batalhocns, que esta 
constantemente debaixo d' armas, e unidas em briga 
e divisoens, debaixo das ordens dos chefes do Est 
maior de linha, e offereceraõ um exercito escolhido, i 
pode ser comparado aos granadeiros Francezes. E 
tropas constantemente acampadas, e em razaõ do seu t 
viço abundantemente suppridas de tudo, soffreraõ peq 
nas perdas pela guerra. 

Por este meio as nossas praças fortes sobre o Rheno, 
estabelicimentos do Helder, sobre o Meuse, Scheldt, B 
logne, Cherbourg, Brest, L'Orient, Rochefort, Toul 
e Gênova, seraõ guardados por uma continuação d< 
força, que em cinco dias pôde ajunctar 30.000 hom 
em qualquer ponto da costa que seja atacado; e em me 
de dez dias considerando os promptos meios que V. 
tem estabelecido para as circumstancias urgentes, de 
a 80 mil homens do primeiro bando, tropas marítima* 
quintos batalhoens ; tudo o que deve marchar pari 
ponto ameaçado, e pôde formar uma juncçaõ indep 
dente do adjutorio, que lhe prestam o 2o. e 3°. bando 
departamentos vizinhos. 

Eu naÕ proponho o estabelicimento de nenhuma 
vallaria; a gendarmerie somente forma uma força 
16.000 homens escolhidos, que fornecerão cavallaria s 
ficiente para os ataques contra que nos devemos guards 

Com tudo, em quanto esta instituição protege o Im 
rio Francez contra a idea de um ataque, todos os de 
sitos de quintos batalhoens naÕ sendo mais occupados 
defender o paiz, ou formar gtiarniçoens, nutrirão o 
ercito activo com mais actividade e efBcacia. Isto 
realidade será equivalente a um augmento das tropas 
linha; pondo mais cem mil Francezes debaixo das b 
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deiras de V. ML Porem estes homens seraõ renovmlos 
lodosas (ris annos, pela conscripçaõ para o exercito; 
ale aagairnlo causará mui pequena addicçaÕ às percas, 
porque estas tropas raras vezes seraõ expn-stis ás casua-
lidadrs ordinárias da mortandade, causará igualmente um 
aoera-rato de despesa de 48 milhoens; mas -fsla despeza 
uó pôde ser posta em competência com a immcnsa van
tagem que delia resulta. 

He esta instituição eminentemente conservativa c na
cional : lie útil e necessária. Os Francezes estaõ promp-
tos a faser todos os sacrifícios para adquirir a liberdade 
das marrs; elles sabem que devem estar armados, ou que 
se naõ completará esta grande medida. 

Sena. de 13 de Março.—Projecto de Senatus Consultam, 
apresentado pelos Conselheiros o" Estado. 

Havfr-do.se congregado o Senado ao meio dia, o Conde 
Lsccpede, em nome da Commissaõ especial, nomeada na 
a-anó de 10, apresentou o seguinte relatório, sobre os 
pregados de Senattu Consultum t 

Ssxaooassl—A vossa commissaõ especial tem exa-
rotaado, com toda a aüençaõ que a importância da ma
téria exige, o projecto de Senatus Consultum, relativo á 
organização da guarda nacional do Irapcrio, assim como 
a leva de cem cohortes do primeiro bando das guardas 
tuctaoae»; c tem cuidadosamente comparado as diffe-
reates dtsposiçoens, com as razoens, que se vos tem pro
duzido. 

Late projecto be dividido em dous títulos. O primeiro 
oferece ama destas importantes instituiçoens, que tusig-
aakrad om dos mais il lustres rey nados; a segunda põem 
c» acçad parte daquella força estabelecida pela primeira; 
•« he o fondameoto da acçad; o outro a sua consequen-
*-•*.«' Ipplicaçaõ. 

Vot. VIU. No. 4«. z z 

http://Havfr-do.se
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Antes de nada, examinemos o primeiro : Elle separa 
em três bandos a guarda nacional do Império ; e mostra os 
Francezes que, segundo a diíFerença de sua idade, perten
cem a um destes três bandos; fixaorenovamentosuccessivo 
das differentes estaçoens, determina a natureza dos serviços, 
qne a sua pátria e o Soberano tem direito de esperar 
delles. E agora i o que he a guarda nacional do Impé
rio ? A naçaõ armada. E que naçaõ senaõ aquella que 
se extende desde as margens do mar Baltico até alem do 
Tibre ; e cujo antigo nome adquire novo lustre por bem 
succedidas e novas associaçoens, e pela immortal gloria 
daquelle que a governa ? 

Esta naçaõ naÕ somente tem recebido diversas leys suc-
cessivas, mas organizaçoens particulares. ; E que ad
mirável mudança esta profunda concepção do Imperador 
vai a produzir! Estabeleceo-se a ordem por seu com
mando, entre o immenso numero de Francezes, cujo zelo c 
Valentia, naõ sendo regulados pela providencia, teriam 
produzido a confuzaõ e a desordem. Este movimento 
admirável, e regular, he o resultado da alta sabedoria da
quelle, que, combinando com os fructosde seu genio o pro
ducto da experiência, leva as Suas vistas a idades futuras, 
para dar durabilidade aos monumentos que tem erigido. 

Porém i Qual he o grande e principal effeito desta in
stituição ? A segurança do interior e a saúde publica. 
Até aqui a segurança do interior dos Impérios estava 
providenciada por exércitos, que se tornavam offensivos 
ou defensivos, segundo as circumstancias da guerra, e os 
accasos dos successos. Porém esta segurança nem éra 
inteira nem durável. O temor de um revez a enfraque
cia : o mào suecesso a annihilava * e em que situação 
estava o povo, cujo conforto e trabalhos eram a cada mo
mento interrompidos pela anxiedade, e pelo temor ? Re
corramos á historia, e veremos quam freqüentemente os 
governos fracos somente podiam satisfazer aos seus sub-
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, owstrando-lbc imprudentemente o nomero de suas 
as soas disposiçoens militares, e as seus arranja-
politicos ; sendo obrigados a ceder, por perigosas 

e absardaa disposiçoens de suas forças, ás ridículas ideas 
qoe a aeceasidade de segurança exigia, juncto ás falsas 
aoçoeus, relativamente aos verdadeiros elementos de uma 
boa defcoso. 

O prejedo de um Senatus Consultum, qoe se vos apre-
sraU, Senadores, previne para sempre todas catas des
graças. Ainda no caso em que todos os exercito» activos 
assuma das fronteiras, e procedessem a uma distancia 
UMueaos, para vibrar o rayo imperial, o immenso cerco 
do E»tado apresentaria numerosos defensores, que seriara 
tahtlitaidos por ainda mui» numeroso» defensores : c o 
Império Francex, considerado, se a*»irn me posso ex
primir, como uma ridadclla immensa no meio do Mundo, 
OKMtrariaa sua guarniçaõ natural, unindo à constância e 
iastroeçaõ de antigos veteranos, todo o vigor de um joven 
exercito. 

He isto o que o Heroe julgou a propozito fazer, para 
tornar invioláveis as nossas fronteiras—para tranqüilizar 
os eapirilos mais inclinados a conceber sustos—para guar
dar a segurança publica, contra as tentativas do falso zelo, 
da ignorância, ou da perfídia. Isto he o que o pay de seu 
povo tem fdlo ; insignificantes sacrifícios se requerem 
para cate grande beneficio. 

As ooaortcs do primeiro bando »e renovarão com uma 
aezta parle Iodos os annos ; os moços Fraocrsrs, que 
cnaatiturm uma parte delia», saberão o exacto peiiodo etn 
qoe devem voltar aos »eu» pátrios lares, e restituidoa ás 
soa» aCriçoeus, seu» trabalhos, KIU costumes; elles goza
rei o prêmio de sua devoção. 

CWgtadua á idade em que o ardor te une á fortaleza, 
«ira acharão em teu» exercício» militares jogos; c diverti-

agradaveis, cm rei de devem e oecupaçoens pe-
X X -\ 
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nosas. Elles naÕ seraõ estranhos a nenhuma das vanta
gens qne as antigas falanges de Napeleaõ gozam. Passe-
mos, Senadores, a examinar o segundo titulo. 

Tendes ouvido aos miuistros dos negócios Estrangeiros 
e da Guerra, expor a franca, firme, e moderada política 
do Imperador. O Commercio Europeo deve ser livre 
deste vergonhoso jugo, que se lhe deseja impor. A na
tureza o pede ; os mais solemnes tractados o prescrevem j 
interesses lmperiaes do Estado o exigem. 

Ja o inimigo da independência continental soffre eirt 
sua ilha, uma parte daquelles males com que elle desejava 
inundar o Mundo. Ellé tem jurado guerra perpetua. 
Que um poder formidável torne abortivo este attentado 
contra a humanidade. Que todos os exércitos activos do 
Império estejam promptos a marchar para qualquer lugar 
a que sejam chamados pelo maior dos Heroes. Que cem 
mil valorosos, escolhidos d'entre os do primeiro bando, se 
unam aos estandartes da gloria. Aqui achamos outra vez 
o mesmo paternal cuidado do monarcha; e a mesma pro
videncia do grande capitão. 

O que diz respeito á renovação successiva daquella 
parte do primeiro bando, que será posto á disposição do 
Ministro da Guerra, está fixado com cuidado; e todo o 
Francez do primeiro bando, que se tiver casado antes da 
publicação do Senatus Consultum ficará no seio de sua 
joven familia; e fará parte do segundo bando. O ajunc-
tamento de uma parte deste primeiro bando, fornecerá 
os conscriptos, destinados a augmentar ou completar os 
exércitos activos, e a ser por mais tempo exercitados em 
seus depósitos; c tudo tem sido calculado de tal maneira, 
que, ao menor signal se pôde ajunctar um numeroso ex
ercito, e marchar com facilidade para os pontos amea
çados. 

A fim de poder julgar melhor de todas vantagens da 
instituição que se vos propõem, representai-vos, Sena
dores, todas as appellaçoens irregulares da guarda na-
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tis sal qae tendes testemunhado. Que os nossos col legas, 
militar, e confiança do Imperador tem fre

te posto a frente destas guarda* nacionars, 
i pressa, se lembrem do quanto elles tem rie-

> as desordens inevitáveis de marchas forçadas, e 
ventadeuamente penosas - de disposiçoens que o tempo 

• MÕ penaittia digirir propriamente—de Mcrifirios quasi 
laefítareis ds perda de homens, muniçoens, e dinheiro. 

nettoaaereis á vossa lembrança a circmnsiancia, taõ 
hooraso aos diferentes departamentos do Império, quando 
o orgulho Inglês se esbarrou contra as margens do Scbeldt, 
pwfww vós suppor que se, naqueila rpocha em qne 
vos expressosteis em taõ solemoc roam ira a devoção do 
povo Francês ao Imperador, a instituição, que a Fiança 
vsi a receber do seu genio tutelar, tivesse sitio rstabelr-
oda; a Ioglatrrrn se atreveria a conceber á esperança 
aem ainda do mais trivial suecesso ? 

A vossa commissaõ, por tanto, (cm a honra de vos pro
por unanimemente a adopçaõ do Senatus Consultum, qoe 
vos fos apresentado. 

(Eale Senatus Consultum foi adoptado com a maior 
;.—Moniteur.) 

EXZICITOS FaAMcezes s A PCNINSI-I.*. 

Ittmm-orttde S. Ereellcncia o Marechal Duque de Al-
bm/era a S. A.o Duque deNeufchalel e ft agiam, Mtijor-
CreneraJ, datado do âuortel-General de Falência, 7 de 
fevertirv, I 8 i _\ 

Mo*saio»Eua !—O forte de Pensicola, que durante 
o» eeteos de Saguoto e Valencia, me linha obrigado a 
•amdsr um destacamento para a minha retaguarda, a fim 
°* «•«rir a commanicaçad do exercito, veio a ser imme-
ommeote depois o principal objecto de minha altençaõ. 
M por tanto observei, que n.iõ podia ser bloqueado por 
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causa de sua natural posição. Está situado sobre i 
rochedo, isolado no mar, juncto á estrada Real, uma leg 
distante de Benecarlos, e está unido ao Continente unit 
mente por uma língua de área, de 30 toesas de largo, e 
de comprido. Um antigo castello dos cavalleiros Tei 
plarios, edificado no cimo está cercado pela cidade, q 
contem 2.000 habitantes, e comumafortificaçaÕ assas e 
tensa, guardada por varias linhas de baterias. Uma gui 
niçaÕ de 1.000 homens defendia a praça, debaixo das ( 
dens do brigadeiro Garcia Navarro, homem de qualidac 
que foi feito prisoneiro o anno passado, em Falcet, e 
escapou. Cinco vasos Inglezes cruzavam na costa, e coi 
municávam com a praça, que por este meio recebia 
fora continuos soecorros. 

Aos 20 de Janeiro o general de divisão, Severoli, o 
meçou, por minha ordem, as operaçoens do sitio co 
cinco batalhoens. Aos 28 principiou o bombardeameut 
e continuou por oito dias com actividade. Abriram-
as trincheiras na noite de SI. O inimigo conservou u 
fogo activo. 

Aos 2 de Fevereiro, o tenente Prunel, um official c 
meu estado-major, a quem eu tinha mandado com instrui 
çoens, havendo sido admittido na praça, trouxe un 
resposta, e proposiçoens, que se me remeltêram immedi: 
tamente. O preâmbulo éra notável, e de tal naturezi 
que annunciava a submissão da praça. O Governador e: 
um discurso animado, expressou os seus verdadeiros sei 
timentos, e o seu ódio aos Inglezes, que o apertavam coi 
ameaças, para que lhe rendesse o forte a elles. Elle m 
hesitou em preferir os Francezes, e reconhecer o presen 
Governo, como o único calculado a por termo á agon 
de seu paiz. Eu remetti immediatamente a capitulaçE 
proposta, com as minhas respostas á margem, ajunctatidi 
lhe uma carta para o Governador. No entanto contini 
aram os trabalhos do cerco ; mas o Governador aceitou 
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capunlaraõ modificada ; e pâs fim és hostilidades. Aos 
4, pelo areio dia, se reodeo Pcasicola ás tropas do Impe
rador, com provisoens para dous roczes, e consideravd 
qosot idade de mouiçoens. 

As rircumstanciã», qoe acompanharam o rendimento 
de Pcasicola, e a submissão do Governador Garda Na-

- varro, saõ uma conquista de opinião, da qual espero m 
melhores efeitos. A* excepçaõ de Alicante, de que tem 
togado o commando um official Inglez, o general Roche, 
todo tende A conclusão da guerra, a qual se pôde ja olhar 
cotam terminada. Os habitantes se mostram todos, até ás 
portm d'Alicante, movidos por um bom espirito. 

Sou com respeito, hc. 
O Marechal Duque de ALBUFCRA. 

Capitulação. 
O Governador, e a Juncta-militar de Pensicola, per

suadidos de que os verdadeiros Hespanhoes saõ aquelles, 
qoe uaiodo-sc com El Rey Jozé Napoleaõ, procuram 
íaorr o seu infdiz paiz menos dcagraçado, oflVrecetn entre
gar a praça debaixo das seguintes condiçoens:— 

I. Os indivíduos da guarniçaõ teraõ a liberdade de re
tirar-se para oode quirerem. Resposta. Teraõ liberdade 
de voltar para tuas familias ; ou de entrar no serviço de 
5. M. Calho lua. 

-• A propriedade aerá respeitada, e os habitantes naõ 
•md molestados, por causa de suas opinioens políticas. 
mXesposU. Concedido. 

3. As aothoridadcs civis e militares, conservarão os 
mas respectivos empregos. Resposta. Concedido; se 
forem capazes para elles. 

O 4o. c 5*. referem-se unicamente á ratificação da ca
pitulação, e modo de tomar posse da praça. 

(Assignados) Pcoan GANI IA NAVAUUO. 

O Marechal Coode S I C H E T . 
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Carta de S. Ex*». o Marechal do Império, commandante 
em chefe do exercito d'Aragaõ, ao Senhor D. Pedro 
Garcia Navarro, Brigadeiro Commandante do forte de 
Pensicola. 

Valencia, 2 de Fevereiro, 1812. 
SENHOK G E N E R A L !—Respondo á proposição de capi

tulação feita por vós ao general conde Severoli, e tenho 
determinado aceitar as principaes bases, porque vejo com 
prazer, que vos, e a Juncta Militar, conservais os princí
pios de todos os bons Hespanhoes. Prometto também trac-
tar-vos de tal maneira, que prove a distincçaÕ que faço 
no caso dos militares Hespanhoes justamente inimigos do 
Ministério Inglez. Eu authorizo o general de divisão 
Conde Severoli, para vos receber, e permittir-vos, assim 
como aos outros officiaes vossos, ir ou para Valencia ou 
para Tortosa, ou outra qualquer parte que desejareis.— 
Estou perfeitamente informado de vossa presente situação; 
havendo parte de vossas cartas, dirigidas ao general Mahi, 
cabido em meu poder. 

Resposta do Brigadeiro D. Pedro. 

Pensicola, 3 de Fevereio, 1812. 
SENHOR MARECHAL !—A carta de V. Ex*. me he bem 

agradável; e eu desejo somente ter occasiaõ de provar a 
sinceridade dos princípios, que tenho manifestado. Tenho 
seguido com zelo—posso dizer com furor, o partido que 
acreditei ser justo ; mas agora, que reconheço a neces
sidade de nos unirmos ao nosso Rey, para fazer o nosso 
paiz menos desgraçado, Eu offereço servir-vos com o 
mesmo enthusiasmo. 

V. Ex a . pôde estar certo de mim. O rendimento de 
uma praça forte, com mantimentos e tudo que lhe he ne
cessário ; deve produzir uma plena convicção, e he um 
seguro fiador de minhas promessas. Eu vos saúdo com 
o maior respeito. 

(Verdadeira Copia.) O Marechal Duke D'ALBUFERA. 
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HESPAVHA. 

O EsceUentiasimo Senhor Capitão General D. Joaquim 
Blake, em data de 9 de Janeiro próximo passado, escreve 
de Vslenciso seguinte: 

" Kscelle-ntissimo Senhor: Por msi* prevista, e mais 
•ooaocsada que tenha sido a perda de Valencia, he im-

'possível pegar na penna psra a participar a V. A., sem 
s dor mais profunda. Na realidade este desgraçado 
acontecimento devia e começou a temer-se, desde que se 
ptrdeo a praça de Tsrrsgons ; apezar disso o modo bri
lhante com qoe começou a defender-se Sagonto, a reunião 
ds forças, a que deo lugar o sitio daquelle castello, e a 
vontade geral, e deddida, como parecia, que mostravaõ 
o» officiaes e tropas de pelejar com esforço, fizeraõ con
ceber esperanças bem fundadas, e lisongeiras, que dura
ram até 25 de Outubro. Depois qoe se perdeo a acçaó 
daquelle dia, naõ se apresentavam já senaõ perspectivas 
melaocbolicas: somente alguma revolução política, ou 
outro acontecimento eztraordinario, que privasse o Ma
rechal Socbet dos soecorros com que contava, podiaÕ 
preservar por agora Valencia, e o meu plano foi sustentar 
a soa linha, ou entrincheiraarentos, e consegnintemente 
a cidade todo o tempo que o podesse fazer, sem absoluta
mente comprometter o pequeno exercito que a guamecia. 
A segurança destas tropas estava eniaçada com a energia, 
qoe ae empregasse em defender a posição de Quarte, e S. 
Ooofre: com o apoio desta, e do grosso da nossa ca val
iam postada na sua visinhsnça, podia eu escolher, con
forme as drcumttancias, entre dar uma acçaó geral, 
tirando do Valencia todas, ou a maior parte das 
tropos, ou evacualla naõ lhe ddxando mais do 
qoe uma pequeoa guarniçad para capitular, e salvar 
o exercito. Se aa muitas forças dos inimigos, ou o 
graodo rodeio com que marchassem pelo Banco esquerdo 
oa paot-cad, noa impomibtütavo aproveitar a estrada real, 

Vot. VUI. No. •€. v v 
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ou de Madrid, era pouco menos que impossível que che
gassem a faltar as duas de Cullera, por ambos os lados da 
Albufera. 

" A 26 de Dezembro passaram o Turia os inimigos en
tre Manises, e Rivarroja, e ameaçaram cortar as tropas de 
Quarte, passando ao mesmo tempo por baixo de Quarte: 
porém este movimento lho frustrou constantemente a 
divisão do General Zayas, postado em Mislata. Naõ pos
so assegurar, se por este receio, ou porque outra combi
nação os entrincheiramentos de Quarte, e S. Onofre se 
evacuaram sem ser atacados ; e os de Manises só soffre-
ram uni ligeiro fogo. A cavallaria teve de mano
brar independentemente, e a artilheria Meou aban
donada, sem se terem retirado senaõ 5 pecas, que foram 
trazidas para Valencia. Entretanto se mandaram de 
reforço a Quarte 2 batalhoens do regimento de voluntários 
de Castella, que por estar ja Quarte abandonado, se pos
taram na visinhança de Chirivella, e foi reforçada Mislata 
com algumas peças, e um batalhão da divisaÕ da vanguar
da, ficando promptos outros dois para executar o mesmo; 
porém vendo que o corpo de Quarte naõ só naÕ occupava 
o seu posto, mas que desfilava por Chirivella, parte des
unido, e parte em dispersão, e que os inimigos o perse-
guiaÕ, naõ restou outra cousa que fazer á divisaÕ de Zayas, 
que já naÕ tinha objecto de algum interesse em Mislata, 
senaõ retirar-se lentamente sobre Valencia, fazendo-se 
respeitar da infantaria e cavallaria inimiga, que tinha á 
sua frente. 

" Fácil era de prever o compromettimento em que 
ficávamos em Valencia, e naÕ teria sido difficil evitailo 
os que estávamos fora, naÕ pensando senaõ na nossa sal
vação individual; porém querendo libertar o maior nú
mero de tropas possível, sem expor a cidade a um sacri
fício, para que naõ estava preparada, nem avisada, era 
preciso fazer as disposiçoens com circumspecçaó, e já que 
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a cmpraaa bsvis de meditar-se, parcceo-me opportano 
coas-iihalla, peU sua extraordinária transcendência, com 
as oaum generaes. Todos foram de opinião de sahir; e 
(oi acordado executalio na noite de 28 para 29 pela por
ia de 8. José : as disposiçoens para começar o movi-
nwoto ae conseguiram com o silencio, e diasimulaçaõ ne-
ersaana; porem as tropas que biaõ na vanguarda encoo-
uáram alguns obstáculos nas circumsUncias do terreno a 
mui pooca distaocia da Praça, empeohou-se entre as 
avançadas um fogo basUnteoaeute activo, e conseguinte-
meoie ae frustrou uma empreza que, por sua natureza, e 
scgttodo se tinha calculado, exigia naõ ser descoberta 
pelos inimigos, até terem sabido todas as columnas para 
marchar com celeridade c superar toda a opposiçaõ. 
Tornou-se por entaõ a guarnecer a linha sem desordem 
nem novidade, e eu projectava intentar a mesma opera
ção 2 ou 3 dias mais tarde: porém um movimento incon
siderado do povo une fez renunciar a esta idea, ficando já 
limitados a mui pequena defensa de que Valencia be sus
ceptível, sobre tudo com os poucos meios que tínhamos, 
e á incertit-uma esperança de algum soecorro exterior, ao 
qoalwagg regassem os nossos esforços. 

" Começaram oa inimigos os seus trabalhos de ataque 
em toda a regra contra a linha com muita activ idade pela 
poria de S. Vlncente, c Monte Olivete, c no dia . te acha-
vad a poucas toesas do nosso fosso : consultados os gene
raes, e chefes facultativos, foraõ de opinião de nos recon-
centrar sem perda de momento no recinto da Praça a ban-
àotm-s a linha; e assim ic executou, retirando a artilheria 
ds campanha, e algumas peças de posição, que havia de 
breoae, e inutiliaando as outra», utdo sem desordem, nem 
confusão, e sem que os inimigos o advertissem ai* de ma-
aba, spetsr de que em alguns pontos naõ distassem do 
•W» a» soa» vigia» mau de 8, ou 10 passos. 

" No mesmo dia 5, entre 1, e 2 da urde doo principio 
v v 2 
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o bombardeamento contra a cidade, fazendo grandes es
tragos nos edifícios ; e causando naÕ poucas desgraças 
nos hahitantes ; continuou nos dias 6, 7, e 8, e por con
seguinte a afflicçaõ e lamentos, sendo maior a desconso-
solaçaÕ da gente, por naõ haver nesta cidade ediflicios al
guns de obodedas medianamente fortes, sotaos, nem outras 
espécies algumas de abrigo, ou defensivo. 

" A 6 ao meio dia recebi intimaçaÕ do Marechal Suchet, 
a que respondi do modo regular, recusando a proposta; 
porém a 8 estava taõ consternado o povo, eu mesmo me 
achava commovido de tal modo, considerando-me sem es
peranças de soccorro, pela falta absoluta de noticias ex
teriores, que resolvi fazer proposiçoens sobre evacuar 
Valencia, reflectindo, que, segundo o estado dos trabalhos 
dos inimigos, e a débil qualidade das obras da Praça, nao 
tardariaõ 48 horas em estar abertas as as brechas, e que 
desde aquelle momento pendia inteiramente da casuali** 
dade o ficar a cidade entregue a todos os horrores imagi-
ginaveis desde o primeiro assalto, o segundo, o terteiro &c. 
porém com conhecimento certo de que havia de succum-
bir, soffrendo no entretanto todas as calamidades do 
bombardeamento, e incêndios, de sorte que me liorrori-
sava a idea de continuar a defensa por 4, ou 6 dias sem 
utilidade, á custa de sacrifícios tao terríveis dos desgraça
dos habitantes. 

" O general inimigo naó concordou com as minhas pro
posiçoens; para admittir outras, convoquei conselho de 
generaes e chefes facultavios, e com seu acordo, pela 
maioria de votos, se concluio a capitulação de que remet-
to a copia, em virtude da qual tomaÕ esta noite os Fran
cezes posse da cidade, e porta do mar, e á manhaã sahiraõ 
as tropas Hespanholas. 

« Espero que V. A. será servido ratificar a troca ajus
tada de prisioneiros, e dar em conseqüência as ordens a 
Mallorca. Pelo que me toca como he taõ remota a troca 
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de ofirians da minha graduação, reputo como detenní-
ooda a sorte de toda a mioba vida, e assim no momento 
ds minha cxpatriaçaõ, qae be um equivalente da morte, 
rogo eocarecidamente a V. A. qoe, se os meus serviços 
podem ter sido gratos A pátria, e naõ houverem desmere
cido sté agora, se digne tomar debaixo da soa protecçao 
a adoba numerosa família. Deos guarde a V. A. eu:." 

EXEXCITO AKOLO-LCZ1TANO EX PORTOOAL. 

Estrado ienm Officio de S. E. o Marechat-general Conde 
és Vimeiro, dirigido ao Ex-*-- Sr. D. Miguel Pereira 
Forjas, i» seu Quartel-general de GaUegos, a 29 de 
Janeiro, de 1812. 

IBastrissimo e Excellentissitno Senhor. O Marechal 
Marmoot chegou a Salamanca no dia 22 do corrente, e 
aos dias 23 0 24 ss 6 divisoens de infantería do exercito 
de Portugal se reunião em as visinhanças de Atbs, e Sala-

A diviaaú do General Soubam com perto de 600 caval-
k», e alguma artilheria foi no dia 23 mandada a Manila, e 
patrulhou até S. Manos, e Tsmsmes: o movimento 
desta divisaÕ teve por desígnio o reconhecer o facto da 
cabida de Ciudad Rodrigo; e outra vez se retirou para o 
Tormes. 

Naõ tenho sabido que a divisão de Bonct tenlia airavcs-
ndo o rio Doara. Temo-nos oecupado em reparar os 
dstonos, qoe o noaso fogo fez 4 praça de Ciudad Rodrigo, 
«»ja foi, pouco depois de tomada, posta ao abrigo de um 
golpe de rnoA, o áspero que em pouco dias ss suas obras 
iesrad em bom estado de defesa 

Tenho a honra de iransmiuir inclusa a V. E. a copia da 
aoticta publicada pdo inimigo na Gazeta de Madrid de 
ti corrente, relativa ao combate com o exercito Hespanhol, 
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perto de Valencia, no dia 25 de Dezembro: causa satis
fação o ver, que apezar do desfavorável resultado da ac-
çaÕ do dito dia, as communicaçoens do inimigo estavaG 
taõ difficultosas, que foi preciso decorrer todo aquelle 
espaço de tempo entre a data do dia da acçaó, e a publi
cação das suas relaçoens em Madrid. 

Tenho com tudo motivos para crer que, apezar de que 
a cidade de Valencia estava apertadamente investida, o 
inimigo naõ tinha feito progressos no seu intento de con
seguir a posse delia, até a recente data de 1 do corrente, 
e que o General Blake tinha ordenado, que as divisoens 
de Mahi, Vallacampa, e Obispo, as quaes se haviaõ reti
rado, voltassem para Valencia. 

Parece da inclusa noticia, que a cavallaria do general 
Mont Brun, se achou na acçaÕ do dia 26 do passado, 
quando pelo contrario alguns dos regimentos dos do seu 
commando estaõ agora na Castella com o Marechal Mar-
mont, e oiço que o mesmo General Mont Brun esteve ha 
poucos dias em Revelo. 

Naõ tenho recebido participaçoens de Cadiz depois que 
dirigi a V . E. o meu anterior ofticio de data de 21 do cor
rente. Deos guarde, &c. 

P . S. Depois de ter escripto este officio recebo a noti
cia que o inimigo tinha no dia 26 do corrente dado uma 
salva em Salamanca para annunciar a tomada de Valen
cia, dizendo-se que havia acontecido no dia 8 ou 9 do 
presente, porém naõ se tinha publicado relação alguma 
circumstanciada, e este facto naõ era tido por verdadeiro. 

Exlracto de um Officio de S. E. o Marechal general Conde 
do Vimeiro, dirigido do seu Quartel.general de Freincda, 
ao Exmo- S. D. Miguel Pereira Forjaz, em data de 25 
de Fevereiro, de 1812. 

O inimigo naõ tem tropas do lado de cá do rio Tormes-
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Naõ obstante ter recebido noticias de diversos pontos 
rrbundo qoe o General Bonet tinha evacuado as Astu-
f.*>, e cvjs snteriormente participei a V. Ex*. inclino-me 
a duvidar da verdade destas communicaçoens. O certo he 
qoe aqoeile general concentrou as suas tropas em Oviedo 
entrem dias l i e 20 de Janeiro; e Poriier unha oecupado 
Gijon-

O General Abbadia tinha posto em movimento o seu 
exercito no dia 20 do passado com o úm de obrigar o Ge
neral Bonet a retirar-se com o seu exercito das Astunas. 

Oiço qoe ha na gazeta de Madnd de 28 de Janeiro a 
copia de uma cana do Marechal Suchet ao Rei José, an-
nonciando-lhe a sua entrada em Valencia, havendo sido o 
general Blake, feito prisioneiro com 16,000 homens. 

Naõ irm havido no sul da Hespanha movimento de im
portância. 

Ertrocto de um Offieío de S. E- o Marechal-general Conde 
ds Vvnrin, dirigido ao Exm- Sr. D. Miguel Forjas, do 
teu Suarleigeneral de Freineda, a \2 de Fevereiro, de 
1312. 

Naõ tenho recebido os detalhes do movimento, que 
fn desde Gallisa o General Abbadia : creio qne inten
tava aiaoar Astorga, porém renrou-sc a Villafranca nos 
pnocipios do corrente, e o general Cabrera, que tinha 
arançado até Ia Ba&eu, se retirou sobre Puebla de Sana-
bfia, em conseqüência de se achar o inimigo em Torça 
*• Benavente. Concluo que a direita do exercito deno
minado de Portugal marchou desde Zarnoca aié Benavente. 

O Destacamento das tropas do Conde de Amaranie, 
qae troha oecupado Puebla de Sanabna quando o general 
Cabrar» marchou para Bsilcxa, tem voltado a Portugal em 
conseqüência de haverem chegado ao dito sino de Pucbb 
»» tropa» Hetpanholas, que dalli l u w ó saindo. 



358 MisceUanea. 

F.xtracto cie um Officio de S. E. o Marechal General lord 
Wellington, Conde do Vimeiro, ao Exmo. Sr. D. Miguel 
Perceira Forjaz, dirigido do seu Quartel General de 
Freineda, em 19 de Fevereiro, de 1812. 

Depois que dirigi a V E. o meu precedente despacho 
de data de 12 do corrente tenho recebido participação que 
a primeira e quarta divisaÕ do exercito denominado de 
Portugal, parte da cavallaria do General Montbrun, como 
também a sexta divisaÕ, se achaÕ na linha do Tejo, nos 
contornos de Talavera de Ia Reyna, e Toledo. He certo 
ter o General Bonnet evacuado as Asturias, na occasiaõ 
em que eu recebi participações que elle o havia feito em 
Janeiro, e ouço que soffreo consideravelmente nesta ope
ração, tanto pelo effeito do máo tempo como pelas opera
ções de um destacamento do exercito de Galliza, e as das 
tropas do General Porlier. 

Naõ tem feito movimento de importância algumas das 
tropas que compõe o Exercito denominado de Portugal, 
posteriormente ao meu anterior despacho. 

As noticias que por algum tempo circularão por toda a 
Hespanha que Valencia naÕ tinha cabido a 9 de Janeiro, 
como mencionavaõ as Gazetas inimigas tem-se contradito, 
e naõ entretem agora dúvida de ter acontecido esta des
graça. 

As partidas de Guerrillhas continuaÕ a aUgmentar-se, e 
as suas operações cada dia se tornaõ mais importantes. 
Saornil interceptou recentemente a communicaçaõ do ex
ercito de Portugal na Castella alta, junto a Medina dei 
Campo, e fez perto de 100 prisoneiros inimigos nas visi-
nbanças do mesmo ponto. 

A partida de Cuesta atacou um corpo de infantaria Fran-
ceza, que havia passado o Tietar, e a obrigou a retirar com 
considerável perda. 

As ultimas participações que tenho recebido de Cadis, 
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aaõ da data de SI de Janeiro, e o inimigo naõ tinha feito, 
naqoeUe lado movimento algum de importância. 

Ertracto de um Officio de S.E.o Marechal General C>nde 
do Fimeiro, dirigido ao Em. Sr. D. Miguel Pereira 

• Forjai, do seu Quartel General de Freincda, em 26 de 
Fevereiro, de 1812. 

As tropas de que se compõe o exercito denominado de 
Portugal naõ tem feito movimento de importância, depois 
qoe transmitti a V. Ex*. o meu anterior officio, 4 excep-
çaõ de um reconhecimento qne fizeram as do commando 
do General Bonnet, desde Iknevcntc sobre Bomboy e 
Puebla de Sanabria, entre OÍ dias l i e 19 do corrente; e 
um movimento da mesma qualidade feito pelas tropas do 
General Foy, sahindo dos contornos de Talavera na direc-
çaõ de Guadalupe a travez do porto de S. Vincente. 
Ambas estas divisoens tem voltado para as suas antigas 
posições. 

As ultimas noticias, que tenho recebido de Cadiz, che-
gaõ até á data do dia 14 do corrente. 

As tropas do exercito denominado de Portugal, que 
foram destacadas para o Reyno de Valencia nos fins de 
Dezembro passado, debaixo do commando do General 
Mootbrun, naõ assistiram & tomada da Cidade de Valen
cia, mas rim marcharam em direitura a Alicante. O Ge
neral Mootbrun cora um destacamento de 500 homens 
inuroou a esta praça que te rendesse, e negando-se o Go
vernador s asscnür 4 sua proposição, este General se re
tirou no seguinte dia. 

O Marechal Suchet tendo deixado a divisaÕ do General 
DHIariape no Reyno de Valencia, uma pequena guarniçaõ 
na cidade, e depois de sacar uma grande contribuição, 
marchou para Catalunha, e oiço que o General Lacy, se 
rio obrigado a levantar o Assedio de Tarragona. 

VoicVIU. No.4d. s z 
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O inimigo naõ tem feito movimento de consideração no 
meio dia da Hespanha. 

Extracto de um officio de S. E. o Marechal General 
Conde do Vimeiro dirigido ao Excellentissimo Senhor 
D. Miguel Pereira Forjaz, do seu Quarlel-General 
de Freineda, em ti de Março, de 1812. 

O inimigo naó tem feito movimento de importância de
pois que dirigi a V. E. o meu Officio de 25 de Fevereiro. 

Por participações de Cadiz sei que o general Ballesteros 
destroçou perto de Malaga, no dia 16 de Fevereiro, um 
destacamento inimigo, commandado pelo General Ma-
rusin ; e diz-se que este General fora morto. 

Tenho recebido participações de Sir Howard Douglas, 
da data de 24 de Fevereiro, mencionando que Espoz e 
Mina tinha tomado no dia 3 de Janeiro a guarniçaõ ini
miga de Huesca ; e que o Governador de Pamplona ha
vendo mandado sahir um destacamento a atacar o General 
Mendizabal a Sangueza, Espoz e Mina, e Longa se lhe 
tinhaõ reunido, depois da empreza de Huesca, e pelejado 
no dia 11 do referido mez com o dicto destacamento no 
Vale de Rochefort, destroçando o inimigo; tomando-llie 
duas peças de artilheria, e matando lhes 5 officiaes, e 600 
homens. 

Um dos destacamentos do corpo de D. JuliaÕ destroçou 
recentemente entre .Alba de Tormes, e Salamanca um 
dicto inimigo, que se compunha de 1 officiai e 80 homens: 
o official inimigo conduzia ordens que saõ mui interes
santes, porque mostraÕ as circumstancias de aperto, e 
apuro em que se acha o inimigo. 

Transmitto a V. E. inclusas duas, que particularmente 
merecem a attençaÕ de V. E. a do N.° Io. mostra o gráo 
de posse, que o inimigo íem do paiz que pertende ter 
conquistado, e organisado: observará V. E. que nao 
podem mandar um Correio, mesmo de Valladolid a Bayona, 
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ser componbado de uma escolta de 350 homens de 
cavallaria e infantaria, e que ainda assim mesmo naõ 
podem julgar seguro o serviço do Correio, a quem saõ 
obrigados a oecupar, menos que este naõ viage no centro 
data escolta, e seguro o cavallo, que o conduz por uma 
corda preza ao bocal, e um sargento da escolta encar
regado de o conduzir por esta arriata. 

A autbenticidade destas ordens será (como usualmente) 
cegada pelas sutbortdades inimigas, porque lhes be ne
cessário continuar a enganar o mundo relativamente 4 
situação actual dos negócios da Península ; poré.u confio 
que V E. secreditará, que lhe naõ tenho já mais trans-
mittido pspel algum de similhante natureza, sem que sou
besse que era genuíno. 

Estado Maior General Exercito de Portugal. Quartel 
General de Valladolid, 8 de Fevereiro, de\%\ 2. 

OtlDLM DO DIA. 

Regulamento determinando a partida dos estafetes, correios, 
e eombois no districto do Exercito, na linha de conimu-
nitecaS de VuUadolid para Bayona. 

8. E. Mr. o Marechal Duque de Ragusa. comman-
de dante era Chefe, determina a execução da ordem do dia 
19 de Outubro, de 181 i de Mr. o General Conde Dor. 
•cone, Commandante em Chefe do Exercito do Norte, 
eujaa disposições saõ as seguintes: 

" AaT. I. A contar do 1.° de Novembro próximo 
futuro, s correspondência de Valladolid para Bayona se 
Iara somente duas vezes por Semana. 

11. " Os estafetes, e correios de malla andarão de 
dia e de noite. Os directores das postas cuidarão tm que 
« correios naõ se a (Tostem jamais dos estafetes. 

Ul. '* Contando também da epocha determinada no 
Artigo I. naõ se daraõ escoltas particulares, senaõ duas 
sesrs por o-ez aos officiaes generaes, e outros, empregados 
ee> administrações, homens isolados, e eombois de toda 
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a espécie. Em cousequencfa as pessoas acima ditas seraõ 
brigadas a demorar-se para naõ partir senaõ naqueila 
época. 

IV. " Os commandantes de lugar, que mandarem 
partir quem quer que seja fora dos dias determinados para 
as escoltas, seraõ suspendidos dos seus empregos. 

V. " As escoltas dos estafetes e correio naõ poderão ser 
menos de 250 homens, e seraõ compostas, tanto quanto for 
possivel, de infantaria e de cavallaria. Os governadores, 
commandantes de lugar augmentaraõ as dos eombois, 
quando o julgarem necessário, reunindo, sendo preciso, as 
tropas de 2, ou 3 guarniçoens. 

VI. " Naõ se daraõ escoltas extraordinárias senaÕ aos 
officiaes, que trouxerem despachos de S. A S. o príncipe 
major-general, ou em virtude de uma ordem do general 
em chefe; ou aos officiaes d'estado maior expedidos pelos 
generaes empregados no exercito, para serviço urgente. 

VII. " Os commandantes de guarniçaõ ficaÕ authori-
sados para proteger por fortes destacamentos a chegada 
dos grãos, e subsistencias aos depósitos, e aos lugares da 
etapa. 

VII. " Os commandantes da escolta dos estafetes, e cor
reios teraõ cuidado de que o cavallo do estafete leve uma 
corda atada ao freio, que sempre levará um sargento no 
centro da dita escolta: 

IX. " Os commandantes d'escolta deverão ter sempre 
as suas tropas promptas para combater. Os comman
dantes de lugar deverão certificar-se, antes da sua partida, 
se todos os soldados estaõ providos de 50 cartuchos. 

X. <l Todo o official ou commandante de escolta, que 
for aceusado de naõ ter tomado todas as medidas de pre
vidência para a segurança e guarda dos estafetes, e oom-
bois, será prezo, e conduzido a um conselho de guerra, 
para ser julgado, conforme o rigor das leis. 

XI. *' Mrs. os generaes, governadores, commandantes 
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• lugar, e de escolta, ficaõ encarregados, cada um no 
oe Ibe toca, da inteira execução do presedente." 

roaTUGAL. 

POSTARIA. 

Para o rtgvJLarnento dos unifores das tropas. 

Tendo sido presente ao Príncipe Regente Nosso Senhor, 
oe os empregados nas repartiçoens civis do exercito se 
•rnccisò com dificuldade dos pannos de cores estabele-
idos no plano dos uniformes approvado por decreto de 
9 de Mavo, de 1806, e que o uso dos referidos pannos se 
>rnsva inconveniente para Serviço effectivo do exercito 
m campanha por serem aa suas cores muito sugeitaa; e 
endo além disso preciso fazer nelles algumas aiteraçoens 
m conseqüência das mudanças, que se tem effectuado 
as referidas repartiçoens. He o Mesmo Senhor Servido 
(andar, que interinamente se fique praticando a este 
rs peito o que vai determinado na regulação, que baixa 
:>*ii esta assignada por D. Miguel Pereira Forjas, do Con-
rlho de Sua Alteza Real, e Secretarias de Estados dos 
segocios Estrangeiros, da Guerra, e da Marinha. Palá
cio do Governo, em 9 de Janeiro, de 1812. 

Com cinco rubricas dos senhores governadores do reino. 

Ugulaçaõ dos uniformes, e distinetivos para as empregados 
nas repartiçoens chis do exercito de S. A. R. 

Tbe-sourana geral: Farda azul ferrete, gola de veiudo 
zul claro, canhaõ e forro azul ferrete, vestia branca, pan-
dooa asul ferrete, vestia branca, pautalona azul ou brao-
a, bouõ amarello. 

Commiaaanado: Farda azul ferrete, gola de veiudo 
ocarnado, canhaõ e forro azul ferrete, vestia branca, 
«ntalona aiul ou branca, botaõ amarello. 

VOL. VIII. No. A6. 3 A 
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O feitio da farda será como o de que usaõ no pequeno 
uniforme os officiaes da brigada real da marinha. 

O chapeo será lizo com borlas correspondentes ás gra
duaçoens. 

A espada será como a indicada no plano de 19 de Mayo 
1806, pelos números 37 ou 38, segundo as graduaçoens, e 
com o Fiador competente. 

Os empregados, que tiverem graduaçoens, usaraõ de 
dragonas competentes às mesmas graduaçoens; mas naó 
usarão de Banda. 

Os botoens devem ter no meio do disco uma coroa fe
chada; e em roda o nome da repartição a que pertence
rem; isto h e : Thesouraria geral do exercito; ou com? 
rnissariado do exercito, como se vê nos modelos números 1, 
2. 

Na thesouraria geral—o commissario assistente usará 
de uma casa bordada na gola, de ambos os lados; e de 
três no canhaõ da Farda, conforme o modelo número 3. 
O commissario pagador deverá usar somente das três re
feridas casas no canhão da farda. O officíal de bufete 
deve usar de casas de galaõ na gola e canhão, do número 
32 do plano dos uniformes acima referido. O praticante 
usará somente de três casas do referido salaó no canhaõ da 
farda. 

No commissariado—Os escripturaríoç e Fieis deverão 
usar de uma casa de galaõ na gola, e de três no canhaõ 
da farda, do número 32. 

A regulação dos uniformes, e distinctivos para os em
pregados das outras repartiçoens civis do exercito, conti
nuará a ser a mesma, que se acha actualmente determi
nada, em quanto se naõ regularem de novo, em attençao 
aos motivos, que houveraõ para a presente regulação da 
thesouraria, e commissario. Palácio do Governo em 9 
de Janeiro, de 1-812. 

D. MIGUEL PEREIRA FoMAZ. 
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r-OBTABIA. 

Regulando os bagageirot do exércitos. 
Fairndo-se indispensável occorrer com efficaz, e proraptb 

remédio as escandalosas deserções freqüentemente pra
ticadas pelos b-igageiros, e mais indivíduos, que se em-
pregaõ no srrvíço dos exércitos alliados, eque daqui em 
diante naõ podem ter motivo algum, que lhes sirva de 
prrtrxlo para taõ criminoso e prejudicial comportamento. 
por isso que sobre o pagamento de seus salários se tem 
providenciado de um modo tal que elles lhes sejaõ re
gularmente satisfeitos: E sendo outrosim constante que 
s impunidade de que gozaõ os desertores cm geral, por 
omissão das autoridades militares e civis em fazerem as 
averiguações, e diligencias, a que saõ obrigados para a 
sua captura, concorre muito principalmente para a fre
qüência destes delictos pcln quasi certeza, que tem os 
que os perpetraõ, de que naõ haõ de ser procurados : 
be o Príncipe Regente nosso senhor servido, a fim de 
prevenir males taõ ronsequcittes para a defesa do reino, e 
da justa causa, cm que nos achamos empenhados, de
terminar o seguinte. 

I. Que todos os indivíduos, que se acham empregados 
no serviço dos diferentes departamentos dos exércitos 
aluados, a titulo de bagageiros, ou serventes, deverão 
ter matriculados nas repartições a que estiverem addidos, 
e em livros para isso destinados, nos quaes se especifique 
com toda a clareza o nome, filiação, naturalidade e 
signaes de cada um, assim como o (empo, e condição dos 
irua engajamentos, e, em observação, a nota dos acci-
drnies, que lhes disserem respeito, tudo na fôrma dos 
modeilos, que para este fim se daraõ. 

II. Que para se acautelarrm as fraudes, que podem 
practicar.se nestas declarações, procurarão vcrificallas 
««* a brevidade possivel os Chefes das Repartições, a 
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que os referidos bagageiros, e serventes pertencerem, in-
formando-se a esse fim com os magistrados das terras, de 
que elles se inculcarem naturaes. 

III . Que seja punido como desertor, e com as penas, 
e formalidades, abaixo declaradas, o bagageiro, ou ser
vente, matriculado, que, antes de findar o tempo, por 
que se engajou, abandonar o serviço sem uma escusa em 
fôrma, passada pelo Chefe do seu departamento. 

IV- Que logo que desertar qualquer soldado ou 
bagageiro, empregado no serviço dos exércitos alliados, 
deverão os Chefes dos corpos militares, e das repartições 
civis, a que respectivamente pertencerem, participallo 
sem demora aos generaes das provincias, enviando-lhes 
os assentos, e signaes, que delles houverem nos livros de 
registo ou matricula, para que os mesmos generaes hajaó 
de expedir aos magistrados, e capitães mores de seus 
districtos, as necessárias ordens para a captura dos de
sertores. 

V. Que, verificada esta, se remetteraõ immediata
mente os que forem militares, aos coinraandantes dos seus 
respectivos corpos, para que contra elles se proceda na 
conformidade das leis estabelecidas ; e os bagageiros, ou 
serventes dos exércitos ao general da província, em que 
elles se aprehcnderem, para que os faça julgar perante 
um conselho de guerra, composto de um presidente 
de patente de capitão, e quatro vogaes, entrando o au
ditor ; impondo-se aos réos a pena de dois annos de tra
balho, com grilheta, nas fortificações, e executando-se a 
sentença logo que delia haja confirmação de sua Alteza 
Real, expedida pelo Marechal Commandante em Chefe. 

VI. Que os magistrados negligentes na prizaõ dos 
bagageiros desertores (naÕ só depois que para isso re
queridos forem, mas ainda antes, visto que, na fôrma das 
leis da policia, saõ obrigados a reconhecei* os indivíduos, 
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qoe de novo entrarem nos seus territórios, e lhes naõ 
devem ser estranhos os que delle saõ naturaes) perderão 
os lugares que exercerem, e ficarão inbabcis (tara entrar 
rm quaesquer outros: incorrendo ua mesma pena de 
privação, c inhabilidade de postos os officiaes das orde-
nanças, comprebendidos cm igual negligencia; e para 
que se venha no conhecimento dos omissos cm taõ im
portante objecto, seraõ obrigados os inspectores dos 
transportes a tirar tres devassas cm cada um anno, e a 
n-w(icllas á commissaõ especial, creada pela portaria de 
SI de Maio, de 1810, onde os referidos magistrados, c 
officiaes das ordcuonças deverão ser julgados conforme as 
culpa*, que contra elles rcaultaiem. 

VII. Que toda, e qualquer pessoa, que nas suas casas, 
quintas, ou fazendas der asylo a bagageiros, ou serventes 
desertores dos exércitos Alliados ; ou os admitlir no seu 
serviço, pagará pela primeira vez duzentos mil réis, e 
quatrocentos mil réis pela guuda, ambas estas quantias ap-
plicadas á Caixa Militar do Corpo a que o desertor per
tencer, sendo tudo cobrado executivamente pelos Corre, 
gedores das Comarcas cora seqüestro, que se naõ levantará 
ate eflectivo pagamento das condemnações ; c devendo os 
mesmos receptadores, pelo terceiro commisao, perder os 
bens da coroa, e ordens, se os tiverem, c ficar inhabilitados 
para comparecerem na Kcal Presença, e exercerem em
prego algum no Real Serviço. 

VIU. Que sendo comprebendidas neste esso pessoas 
ccclcsiasticas, ae hajaõ desde logo por exterminadas para 
quarenta legoas fora do lugar, cm que elle acontecer, pela 
primeira rrz ; e pela segunda, para distancia de sessenta 
legoas ; sendo pela terceira vez, desnaturalizadas deste 
Reino, c seus Domínios, o que igualmente se observará a 
respeito dos prelados locaes das casas religiosas, em que 
taes asvlos se derem cot.ira o bem cointnuui, e íttdispeusa-
vd ncccasiüadc do serviço do> exércitos. 
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IX. Que finalmente se de o prêmio de quatro mil e 
oitocentos reis a todo aquelle, que prender, e apresentar 
algum dos referidos desertores bagageiros, sendo-lhe paga 
esta quantia pelas pessoas, que nas suas casas, quintas, ou 
fazendas lhe derem asylo, o que se cobrará executivamente 
pelos corregedores das comarcas á conta da maior quan
tia, acima estabelecida para a caixa militar, tudo na con
formidade do que a respeito dos desertores da tropa se acha 
determinado pelo Alvará, de 6 de Septembro, de 1765, e 
Portaria, de 26 de Setembro, de 1810. 

As Autoridades militares e civis, a quem o conhecimento 
desta pertencer, assim o tenhaó entendido, e executem 
sem dúvida, ou embaraço algum. Palácio o Governo, em 
treze de Fevereiro, de mil oitocentos e doze. 

Com cinco Rubricos dos Senhores Governadores do 
Reino. 

Sentença dos Marquezes de Falência, e Ponte de Lima', e 
do Coronel Jozé de Fasconcellos e Sá. 

Luiz Gomes Leitaõ de Moira, Càvalleiro Professo na Ot-
dem de Christo, Desembargador da RelaçaÕ do Porto, 
com exercício de corregedor do crime do bairro da 
Rua Nova, e Escrivão nomeado para o Juízo da Incon
fidência: Certifico que nos autos de Petições feitas a 
S. A. R. pelos Marquezes de Valença, e de Ponte 
de Lima, e Coronel Jozé de Vasconcellos de Sá, a foi. 
14 e seguintes, se acha escrita a Sentença do theor se* 
guinte. 
AcordaÕ os do Conselho, e Desembargo do Principe-

Regente Nosso Senhor, etc. Vistos estes Autos processa
dos em execução da Portaria, foi. 2, de 12 do corrente 
mez, que pela outra portaria foi. 13, de 23 do mesmo 
mez, se mandaÕ propor nesta Junta com os Adjuntos nella 
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i; parte foi. 6, do Lord WeUingtoo, Conde do 
Vnneiro, com o Itinerário foi. 7, que a acompanha; Pe
tições foi. 3, foi- 4, e foi. 5, dos Marquezes de Valença, e 
de Ponte de Lima, e do Coronel Jozé de Vasconcellos de 
S4, por elles otTcrecidas para justificarem a sua conducta, 
e fidelidade; perguntas, que Ibe foraõ feitas na Torre do 
ik-lém, e coostaõ dos appensos números Io . , 2 o . , e "j"., 
Testemunhas, foi. 9 vera., e foi. 10 vers., o at testados do 
appenso nuoM-ro 4" . 

Mostra-se pelo que juraõ as Testemunhas foi. 9 vers. 
e foi. 10 vera., que os supplicantes, logo que em França 
tiveraú a gostosa noticia da nossa feliz restauração, mos
traram os maiores desejos de virem para Portugal, o que 
em França sempre lhes fora impossível pela rigorosa poli
cia daquelle paiz, e que depois que foram mandados para 
Hespanha lhes observaram sempre os mesmos desejos, pro
curando meios de fugirem dos Francezes para virem para 
este Reino, até que na tarde de um doa dias do mez de 
Novembro próximo passado com a Protecçao de Lord 
Wellington, e favor de uma Escolta da Guerrilha do Me
dico, que os foi esperar no Lugar de Pepino distante uma 
legoa de Talavera de Ia Reina, onde se acha o Quartel 
General do Marechal Mar-mont, sahiraõ da dita Tenra 
como de paaaeio, em conseqüência do aviso, que tiveraÕ 
da mesma escolta, levado por uma mulher do dicto lugar 
de Pepino com a senha de um annel, que por ajuste ante
cedente se tinha mandado á mesma Guerrilha, deixando as 
suas bagagens, e mais cavallos com os creados, que julga
rão naõ serem capazes de se lhes confiar o segredo, sa-
biodo somente com o que tinhaõ vestido, dirigindo-se ao 
dicto Lugar de Pepino, e dahi por mootanhas, e caminhos 
fora da Estrada, acompanhados da dictaEscolta até Fuente 
Goinaldo, aonde foraõ apresentados ao dicto Lord Wel
lington ; jurando mais dictos Testemunhas que os ues Sup-
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plicantes, depois que chegaram a Hespanha, se recusaram 
sempre de entrar em Portugal com as Tropas Francezas, 
eque nunca as acompanharam nos ataques, que houveraS 
nas Fronteiras deste Reino. 

O que se conforma com os attestados do Tenente Coro
nel Inglez Grant, do appenso num. 4 o , nos quaes affirma 
o mesmo Tenente Coronel, que tendo sido feito prisioneiro 
por um Destacamento de cavallaria Franceza, naAIdêa 
Hespanhola d'Azeuche, no dia 16 de Setembro deste anno, 
e levado a Placencia, alli encontrara os Supplicantes Mar
quezes de Ponte de Lima, ede Valença, e quotidianamente 
os vira até 30 do dicto mez, no qual fôra elle mandado 
com uma escolta para Talavera de Ia Reina, na visinhan-
ça da qual fôra retomado do inimigo por um esquadrão de 
Guerrilhas Hespanholas; e nas conversações, que em 
Placencia tivera com os dictos marquezes, observara nelies 
a lealdade, e amor mais decidido ao Príncipe Regente N. 
S., e que os mais ardentes desejos de seus corações eraõ 
de voltar para Portugal, pedindo-lhe ao mesmo tempo que 
lhes desse todo o auxilio, que estivesse em seu poder para 
este effeito, visto que todos os seus esforços para illudir a 
vigilância, e ciúme dos Francezes se tinhaõ feito inefica
zes até entaõ por causa de varias vigias, que lhes tinhaõ 
posto a observar a sua conducta, em conseqüência do que 
elle Grant obtivera meios de encaminhar de Placencia um 
memorial sobre o dicto assumpto ao Marechal General, 
Conde de Vimeiro, e que por vários Officiaes Francezes 
viera no conhecimento de que os dictos Marquezes jamais 
tinhaõ entrado em Portugal, nem obrado em qualquer 
operação Militar, que fosse contra os exércitos combinados, 
resistindo a qualquer ordem para esse effeito, por cujo 
motivo tinhaõ sido severamente reprehendidos por Masse-
na em Salamanca depois da sua retirada de Portugal, que 
foi a primeira vez que se encontrarão coin aquelle General; 
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e que igualmente se capacitara pelos Officiaes Francezes 

de que os dicto, Marquezes tinhaõ recusado uma Promo

ção no serviço Franccz, ainda que lhes tinha sido freqüen

temente oíTerccida com c\tc*n ;ió, se elles quizessem em-

pcnlur-se contra a sua Pátria; affinnando também que os 

dictos Marquez-»-;, naõ obstante <> scr-lhes mandado, evi

tarão acompanhar o Marechal Marmont na ultima ocea-

niõdo movimento, que fez para iccommetter o Marechal 

General Lord Weílítigt.1:1, Cotrle de Viineiro em Fuente 

dunaldo, nos di«s2S 2'J, c _'7 de Sc-ptembro próximo pas

sado, ficando to 11 elio Grant cm Placencia, e que pela 

nobre lealdade para com o Príncipe Kegentc nosso senhor, 

e fidelidade para com a sua Pátria, foram pelos francezes 

titiilK-rados com os termos de fraqueza; c que, em conse

qüência de-ia driermiiiatla lealdade, o inimigo tinha a 

vifej-a de lhes ir .Hcumulando toda a espécie de miséria, e 

vitupcrio. 

Todo o referido se corrobora com o authentico testemu

nho da parte foi. C, as-tiguiida pelo Marechal General Lord 

Wellington. Conde de Vimeiro, com o Itinerário foi. 7, 

que a acompanha, cora a qual, depois de receber os três 

Supplicantcs no seu Quartel General, os mandou na sua 

liberdade para esta capital, o que naõ faria senaõ esti

vesse plenamente informado da sua fidelidade, e honrada 

conducta. 

Sem que se lhes deva imputar como culpa o terem ido 

para França no sempre lamentável tempo da nossa orfan • 

dade por ordem do General .lunot, intruso no Governo 

desic Reino; pois que, segundo os princípios de direito 

publico, naõ restava aos honrados, e fieis Portuguezes ex

istentes neste Reino invadido, depois de reduzidos pela 

força do Usurpador á sua violenta sujeição, outro meio 

prudente mais do que a obediência as ordens do mesmo 

Usurpador, como uma necessária conseqüência da sua vio

lenta sujeição; porque a resistência singular de cada um, 
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longe de ser favorável á causa de Nosso Legitimo Sobera
no, seria perigosa naõ sò á sua conservação individual, mas 
também á futura Restauração do Legitimo Governo do 
Príncipe Regente Nosso Senhor, em quanto o mesmo Au
gusto Senhor, ou as forças unidas da Naçaõ naõ podiaõ 
expulsar os Invasores, como depois felizmente se realizou, 
com o poderoso auxilio dos nossos generosos Alliados. 

Por tanto declaraõ os três Supplicantes sem culpa, e 
haõ por justificada a sua conducta e fidelidade. Lisboa, 
no Palácio do Governo, em Junta de 30 de Dezembro, de 
1811. 
Com a Rubrica do Secretario do Governo, que presidio. 

Gomes Ribeiro—Miranda—Velasques—Cazal Ribeiro 
—Saraiva do Amaral—Pereira de Barros. 

Fui presente. 
Com a Rubrica do Procurador da Coroa. 

E eu Luiz Gomes Leitaõ de Moira, Desembargador da 
Relação do Porto, com exercício de Corregedor do Crime 
do Bairro da Rua nova, e escrivão do Juízo da Inconfidên
cia, nomeado por S. A. R., e dos Autos, de que foi extra-
hida esta Sentença, segundo a ordem vocal do Desembar
gador do Paço, Juiz da Inconfidência, Antônio Comes 
Ribeiro, fielmente a trasladei, e aos mesmos me reporto; 
em fé do que assigno esta em Lisboa, aos trinta e um de 
Dezembro, de mil oitocentos e onze. 

Luiz GOMES LEITAÕ DE MOIRA. 

LISBOA. 

29 de Fevereiro. 

Regulação para o fornecimento dos Transportes do Exer

cito, de que tracta a Portaria de 7 de Dezembro, de 

1811. 

ART. 1. O Inspector Geral de Transportes de mar 

e terra, continuará a ser o Intendente Geral da Policia.— 
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Haverá sete Inspectores particulares: um para o Governo 
miliiar da Estramadura; outro para Aletn-Téjo, e Al-
garve : outro para a Beira-Baixa ; outro para a Alta; e 
outros três para o Partido do Porto, Minho, e Traz-os-
Monles. 

2. Todos os Juizes de Fora, ou Ordinários serio obri
gados a fszer numerar e marcar, sem ezecepçaó alguma, 
todos os carros de bois, carros de bestas, seges, bestas, e 
barcos, qoe houverem no districto de sua jurisdicçaõ. 
Seraõ do mesmo modo obrigados a conservar listas exactas 
das differentes classes de transportes, com as suas avalia
ções, e que elles faraó corrigir sempre que se fizer neces-
ssrio. Daraõ todos os mezes ao Inspector da Pro
víncia : 1. um mappa do número dos carros de bois, carros 
de bestas, seges, e barcos existentes nos seus districtos : 
.. Uma lista nominal dos Commissarios, Oífíciaes, e mais 
pessoas, que naquelle mez lhe fizeram requisições de trans
portes ; declarando o nome e emprego da pessoa, que lhos 
requereo, e o titulo que para isso a authonsava; o nú
mero, c qualidade doa transportes requeridos ; para que 
destino; o dia em que lhos requereo, e o dia em que lhos 
entregou , 3. Uma participação de todas as irregulari
dades, que forem commettidas contra os habitantes dos 
seus districtos; ou por apprehensaõ feita violentamente 
aos seus transportes; ou por lhe serem duvidados, ou con
sideravelmente retardados os pagamentos. 

3. Os inspectores particulares deverão ter um mappa 
geral dos transportes dos differentes districtos da sua ju
risdicçaõ ; ficando responsáveis pela sua exactidaõ. Pro
curarão faser o detalhe dos transportes, que lhe forem re
queridos, pelos differentes districtos da sua jurisdicçaõ, 
com a maior igualdade. Vigiarão que se naõ façaõ violen. 
cisa, e que os Magistrados façam o seu detalhe particular 
com toda a justiça: finalmente devem considera-se como 

3 1 2 
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os Procuradores dos Povos, para evitar os prejuizos, que 
por este serviço se lhes possam causar. 

Todos os três mezes enviarão ao Inspector Geral um 
mappa dos transportes da sua jurisdicçaõ ; e as queixas 
que houverem acerca dos Ministros Territoriaes, com as 
suas informações ; á Secretaria do Estado as reclamações 
sobre falta de pagamentos ; e aos Commandantes em Chefe 
dos Exércitos a relação das requisições, que tiverem sido 
feitas por indivíduos pertencentes aos mesmos exércitos, e 
todas as queixas que houverem contra os mesmos indiví
duos com as suas provas. 

TractaraÕ de regular, de acordo com os Ministros Terri
toriaes, os itinerários dos transportes ; de modo que um 
carro de bois naõ seja obrigado a andar por dia mais de 3 
até 3 e meia legoas; tendo em cada seis dias um de descan-
ço ; e a naÕ estar fora do seu districtc mais de vinte dias 
até um mez. As seges, carros de bestas, e bestas, poderão 
estar mais tempo, mas as suas jornadas naÕ deverão ex
ceder de 6 até 7 legoas. 

4. O Inspector Geral vigiará, que os Inspectores das 
Provincias cumpraÕ com os seus deveres; admoestará os 
que a elles naÕ satisfizerem, ou proporá a S. A. R. a ne
cessidade de os remover, ou castigar. 

Reunirá o conhecimento geral de todos os transportes 
do Reino, e deverá enviar cada seis mezes á Secretaria 
d'Estado dos Negócios da Guerra um Mappa Geral dos 
mesmos transportes para ser presente a S. A. R. 

5. As requisições geraes seraõ dirigidas ao Inspector 
Geral: todas as outras, sempre que o tempo o permittir, 
se dirigirão aos Inspectores das Provincias ; e quando as 
circumstancias naõ permittirem recorrer a este Magis
trado, se requererão directamente aos Magistrados Ter
ritoriaes. 

Toda a requisição deve ser feita por escrito; assignada 
pela pessoa que a fizer; e entregue com a necessária an-
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tecipaçaõ (nunca menos de 24 horas:) designando na mes
ma requisição o número e espécie de transportes, que se 
requerem, eo serviço para que se pertendem. 

As pessoas authorisadas para fazer requisiçoens de 
transportes «aõ, os commissario*. gerae*. dos dous exércitos, 
e os seus empregados subalternos, que se faraó primeiro 
conhecer pelos seus títulos como taes; os officiaes com-
mandante* dos corpos de tropas; aquelles militares que fo
rem munidos de uma authorisaçaõ dos generaes em chefe, 
a qual indique o número c qualidade de transportes que 
podem requerer, c para que destino; e quaesquer outros 
etnpregsdos, que se acharem authorizados para isso por 
uma portaria da secretaris d'estado ; da junta do arsenal do 
exercito; das thesourarias geraes das tropas; da reparti. 
çaõ dos hospitacs ; ou do intendente das obras militares. 

6. Os magistrados territoriaes, sempre que as requisi
ções lhes forem feitas em devida forme, deverão satis
fazer a cilas sem a menor demora; ficando sujeitos, no 
caso contrario, a responder perante a commissaõ especial, 
instituída para esse effeito junto ao quartel general do ex
ercito. 

Os magistrados faraó o detalhe dos tran .-portes, que se 
lhes requerem, pelas listas que devem ter, sem cxcepçaõ de 
|tcs*oa ; naõ devendo tornar a empregar o transporte de 
um mesmo dono, setn que o tenhaõ sido o de todos os 
outros; c para que a todos seja constante a igualdade 
desta distribuição, faraó affixar no principio de cada mez, 
na» portas da casa da câmara a relação geral dos trans
portes do seu districto; e as requisições a que tiverem sa
tisfeito no mez antecedente. 

O Magistrado, a quem se fizer a requisição, fará avisar 
»o» donos dos transportes do sitio e bora, em que se de
vem achar promptos ; e um official seu se achará no mes
mo Mt» para verificar a reunião, c notar os que faltarem. 
\ peão» authorisada a quem se entregaõ, as»ignará um 
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recibo impresso, no qual se declare o numero e marcas 
dos transportes, que recebe. 

Os ministros territoriaes deverão dar a todo o trans
porte, que sahir do seu districto, uma guia impressa do 
destino a que vai, e no reverso se passará ao dono um 
attestado de ter satisfeito a requisição; sem estes dous re
quisitos naõ se Ibe pagará o aluguel do transporte. 

7. Todo o dono de transportes que deixar de o mandar 
á hora, e sitio indicado, será prezo por 15 dias, e pagará 
Uma multa igual ao valor do transporte. E todo o indi
víduo, que abandonar o seu transporte depois de se achar 
em serviço, incorrerá na pena de prizaó por um mez, e o 
transporte ficará servindo até se concluir a diligencia, sem 
o dono poder-receber paga alguma: e o que fugir com o 
transporte, terá o mesmo tempo de prizaÕ, e perderá o 
valor do transporte para a caixa militar. 

8. Os ministros deverão tomar conhecimento ex-officio 
das pessoas, que contravierem ás regras prescriptas neste 
regulamento : ou seja apprebendendo os transportes violen
tamente, ou fazendo mào uso dos que se lhes entregaõ; 
maltratando os carreiros ; arruinando os mesmos trans
portes, ou os animaes; recebendo dinheiro para os dis
pensarem, antes de terem completa a sua viagem; final
mente deixando de lhes satisfazer o que se lhes dever; e 
daraÕ de tudo parte circunstanciada ao Inspector do seu 
Districto, para que este, procedendo ás necessárias inda
gações, o participe aos Generaes em Chefe dos dous Ex
ércitos, quando os criminosos pertençaõ ao mesmo exer
cito ; ou ao Inspector Geral, a fim de que os culpados 
sejaõ castigados com toda a severidade, que exigir a gra
vidade do seu delicto. 

S. (Tracta de uma medida particular, relativa ao forne
cimento dos transportes das terras remotas das estradas 
principaes.) 

10. Toda a pessoa que fizer uma requisição de trans-
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portes deverá responder pelo seu pagamento, ou pagando 
effcct i vsmente os alugueis; ou passando um at testado para 
ser pago pela repartição a qoe pertencer a pessoa, que 
fez a requisição. 

11. Para as requisições de transportes por água se se
guirão as mesmas regras determinadas para a dos trans
porte-» por terra, em tudo o que lhes for applicsvel. Ao 
Inspector da Eztremadura ficará competindo a Superin
tendência dos transportes por água, dos Rios Tejo, e 
Ssdo, e dos Portos de Lisboa, e Setúbal; e da Costa per
tencente a este Governo militar. Ao do Alem-Téjo, e 
Algarve os do Guadiana, e Portos do Algarve. Ao do 
Partido do Porto, os dos Rios Mondego, Vouga, e Douro ; 
e dos Portos da Figueira, Aveiro, e Porto. Ao do Minho, 
os da Costa desta Província, Portos de Villa do Conde, 
Viaona, Caminha, e Rio Minho. 

Palácio do Governo, em 7 de Dezembro, 1811. 
(AuignadoJ D. MIGUEL PEREIRA FOSJAZ. 

Seguem-se depois as instrucçõens para ac marcarem os 
transporte» em todas as inspecçÕes. 

E ultimamente a lista por ordem alfabética dos julgados 
de primeira intrancia, e ordinários, em todo o reyno. 

A InspecoçaÕ da Estremsdura contém 151 Julgados: a 
da Beira Alta 219 : a da Uaixa 54: a do Partido do Porto 
128 : a do Minho 107 : s de A.--*-Téjo e Algarve 112 : 
s de Trai-ot-Montes 77. Concluo com os modellos para 
ae fazerem as diversas listas, de que falia o regulamento. 

RefUxeens sobre as novidades deste mes. 

BRAZIL. 

-mttrrm tom at Chltmtai it B-rnu-Arni. 

A» aotiria* rccs-butas rata roes do Rio da Prata fama meacaS de 
->-r-u« | « até nx-smo de pesrja» entre os Hrspashorw e as tropos 
totas-rosaas, rasotladas peta Corte do Rio de Jsoeiro a pnttg-r o 
-mmtp aa» colossas Hcsfoaaiotas i s para-teo*- coocordar estaa iofor-
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maçoens em que o exercito Braziliense, naõ obstante a concórdia, 
entre o Governador de Monte-Video, e a Juncta de Buenos-Ayres, 
naõ tem querido deixar Maldonado. 

O caracter do Ministro, que formou o plano desta expedição ; he 
bem conhecido de todos os Portuguezes, que, quando despacharam Ma-
nique Conservador das lamas de Lisboa ; empregaram este Ministro no 
apropriado cargo de Inspector dos moinhos de vento. O character do 
general, encarregado desta expedição, parece uma emanação a mais 
pura do dicto inspector, porque foi ja Governador do Maranhão; 
(e nossos Leitores tem recebido assas noticias, pelo nosso periódico, 
da boa gente que para ali se manda) • e entre outros actos de seu 
genio ; construhio um navio quadrado, à custa da fazenda Real, em 
que gastou muito dinheiro ; e que por fim naõ pôde navegar, como 
todos prevêram, excepto o Snr. Governador. Com tal ministro a 
fazer os planos, e com tal general para os executar; bem podem os 
povos do Brazil conjecturar as vantagens, que tem de esperar de uma 
guerra tal. 

Nós raras vezes fundamos os nossos raciocínios, e observaçoens, 
em noticias naõ authenticas; taes como as que se receberam agora 
do Rio-da-Prata, em que se diz, que as nossas gloriosas arfnas, foram 
batidas pelos Hespanhoes, em vez cie darem os seus golpes decisivos; 
mas realmente he isto taõ conforme ao que naturalmente se deve 
seguir do começo de taõ impolitica empreza, que naõ temos nenhu
ma difficuldade em o acreditar ; posto que por forma nenhuma apre
sentamos os factos como provados. 

O Politicaõ de Inglaterra, que tanto se tem esforçado em publicar 
a justiça, a sabedoria, e a providencia, desta medida de invadirem 
os Brazilianos o território Hespanhol do Rio-da-Prata, pareceo mos
trar grande triumpho quando chegaram as noticias da accommoda-
çaõ de Buenos-Ayres com Monte-Video; e tanto mais, quanto se 
disse, que esta pacificação éra devida ao terem ali apparecido as 
tropas do Brazil. Praza a Deus que essa paz seja mais sincera 
do que nos julgamos que he ; más comoquer que seja, nós funda
mentamos nesse mesmo facto os reproches, que fizemos ao Ministro 
do Brazil; por ler cmprehendido tal guerra ; porque seaquella con
córdia foi motivada so pela apparencia das tropas estrangeiras) 
segue-se que os Hesparhoes temiam tanto a influencia desses es
trangeiros ; que julgaram conveniente esquecer-se de suas dissen-
çoens domesticas, para se unirem em mutua defesa; e a repugnância 
do general Portuguez em sahir outra vez do território, que lhe nao 
pertence, e aonde entrou sem resistência, p rova que os seus temorei 



MisceUanea. 379 

bti iram mal foadados. Mss o argumento do peiiiicaõ he. que esta 
, g r r t r n r a roCtc in ao* inl*-rr«»r» cio ( iovcrno do B r a t i l . He isto O 

qae sjc-fsmot absolutamente. 
Se as frooteiraa do Brasil. cotiligu«sa é«U« colônias H<-«p-*nhoU*. 

rm estado de motucaõ, saõ felizra dc-baisn de teu Governo, naõ 
•adem in seo» povo» desrjsr imitar o exemplo de «eu* vizinhos, 
aoode o estado de perturbação, e dr «-u-rra civil, rauza encoramo
do* e males, qur -r naõ poderão ignorar ; assim, o único meio do 
irapr Jic o cootagio be, o 1SMI com ;uc o» povo* c '"m províncias 
bsstlropHc* »éj*u> cada tez mais e mai* fc-li*--.-*. para Ibes fazer de-
tejar a cooliauaçaõ dn «eu estado actual, e uliorrrccr as mud *n;jt, 
s aovidsdrt da outra naçaõ. Ora prrjçunt iinoa , <c o ralado de 
guerra drsnccc**aria. em que o «eu Governo ••» p • **m, pode contri
buir a auginenlar a aua prosperidade ' 

Supponhamo», que «« peno, d.i l.ipilania do R.o-Grandc do Sul. 
ratavam deagotosos com a adininittraçaO de acu Governo ; e que éra 
de trmrr, que fossem illudido* mm o« gritos da MtrrJadc, e iode-
pra-dencia doa «rua «i/inhoa llcapanluirt, Ia/-II.» entrar em guerra 
corarllceshe aur,incntarodea-**o»lo d~Mdiiiimstraçaõ,cin corueqoencia 
dasopprraaornaquc a guerra traz com li^ui c por tanto aiçmentar 
si-aHuia-aôafavor dessas novidate*. que se passam entre os seus 

«IIUÜMM. 

A esperieocia eotiaa ao homem stbio i o estulto, nem com a e z -
"atriracia aprende. Nós propomos nm Ministro» do Brazil o coo-
•Sersr, com rcBcxaS i qual fui cui /n da deitruiçaõ dn* antigos 
governos da Europa i e porque ar vio o Governo de Portugal con
strangido a emigrar para o Brszil. Isto nos levará a conhecer a 
linha de condurla, que o Governo d<i Brazil deve seguir, no estado 
actosl daa couaai • e relativamente ás Colônias Hespanholas, que so 
.c bam em revolução. 

A rotaui-açaS da* letra», e dai sciencias, na Europa, fez conhecer 
soi patos os vícios das antigos governos, fundamentados nos ab
atidos do chamadodtrettn feudal: a v<*>z i t r o a s i retumbou de uma 
• caotra et Irem idade da Europa t e ao meamo tempo o» gabinetes 
AtérasB causa commuin, para se oppor a todas a* ideas de melhora-
• ( • to . Todo a aabio, que drscubrio alguma falta nos governos, foi 
artifMliiadu de perturbador •. tudo o patriota que lembrou algum 

1 ao mal, foi tractado como traidor i trocaram-se os nomes 
o vicio foi chamado virtude, e* a virtude vicio. O pri-

governo qur cabio virlima desta impolituca luta foi o do 

Vot. VIII. No. 4«. s e 
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França • e este paiz organizou uma republica de malvados» quepro-
metted a toda a Europa as reformas porque os povos anhelávatn. 

He manifesto que a mudança na forma de governo, só por si, 
nnnca podia remediar os abusos de que os povos se queixavam; 
mas como os governos naturaes naõ aí tendiam a nada que pare
cesse reforma, olharam todos para os Francezes como para a fonte 
de sua salvação. Qs Governos em vez de illuminar os seus povos, 
mostrando-lhe que nenhum bem podiam esperar da França revolu
cionaria ; e em vez de procurar por si reformar os abusos de que os 
povos se queixavam com muita justiça; desembainhâram a espada, 
e fizeram com as armas a guerra contra a opinião. Succumbiram 
todos; excepto a Inglaterra. Naõ porque seja uma ilha; naõ por
que as suas esquadras sejam mui numerosas; nao porque seja mui 
rica: mas sina porque os Inglezes obram cordealmente com seu Go
verno ; conhecem as felicidades que haõ de perder se um inimigo 
externo os invadir; e portanto soffrem com paciência os inconuno-
dbs de uma guerra, que serve de lhe proteger os importantes di
reitos de que gozam. 

Appliquemos ao Brazil esta triste experiência da Europa. Os 
povos soffrem os abusos de um governo, se he possivel peíor que 
feudal, um despotismo militar: as colônias Hespanholas em re
volução podem offerecer-lhe o remédio a estes inales, com as mes
mas promessas illusorias dos Francezes na Europa i e será o remédio 
a isto o seguir o mesmo plano dos governos da Europa; que por 
isso foram derribados ? Que considerem os Ministros do Brazil 
ás áifficuldadeg em que mettem o seu Soberano com taes con
selhos ! Poderão elles talvez impedir, que estas verdades naõ 
cheguem aos ouvidos do monarcha, ou dos povos, mas coin isso 
faraõ as conseqüências tanto mais terríveis. 

Sendo a revolução da America, uma guerra de opinião, como 
tem sido na Europa; o remédio deve ser o mesmo. Nada ha raaii 
fácil do que mostrar aos povos do Brazil a falsidade do páralo-
gismo, que suppoem a mudança de forma de Governo remédio 
próprio aos abusos da administração. A fonna de Governo qne 
existe no Brazil Ae a melhor que podem ter, he a mais conforme ao 
tkaracter, cusfumes, e situação geographica da quelle paiz. Nós fal
íamos assim, mostrando a nossa opinião; porque desejamos 
fazer clara a grandíssima distincçaõ entre forma de governo, e m-oà.. 
de adihinistraçaõ'. 

Provado pois ao povo por meio dos escriptos, e theoreticamente, 
que a üctual forma de Governo he a que lhe convém; deve seguir-
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M o mostrar-lhe que a administração está por tal maneira arran
jada, qoe procura sinceramente a sua felicidade. Esti parte he 
a qae ae naõ pode fazer senaõ com a prartica ; porque naõ ha 
palavra» que bastem par» provar ao gotoso, que a gota Ibe naõ 
doe. Adoçar a sorte dos povos; abrir a porta ás queixas* naõ 
sufocar as repre-aenUçoens que fazem na indivíduos, attender á 
vos ou aos escripto» que proclamam a opinião publica : taes sad 
as próprias medidas, qoe convencem o» povos da bondade de uma 
administração. 

I Que importa ao indivíduo qoe o seu oppressor seja o ministro 
de Luiz XVL que o manda para a bastilha pelo pretenso crime da 
aatirraliil» • ou seja o ministro do Directorio que o encerra no 
Templo, por ser antirepublicauo * O que faz a infelicidade dos 
indivíduos, e doa povoa, he a arbitrariedade daa medidas, e o des
potismo da admiuistraçaõ : o nome do oppressor importa pouco ou 

Cuoduimoa portanto, que o mal de que ae teme o Governo do 
Brazil, a que diz o acu ministro he a razaõ de mandar tropas ás 
colônias Hespanholas • uaõ ac cura com metter o* povos nas 
dificuldade* da guerra i mas »iin rom lhes procurar as felicidades 
da paz i principiando por uma reforma radical na administração 
das província»i porque nm parece evidente, que em quanto o «•)*-
tema for o despotismo militar i aonde n* empregam os validos da 
curte »ein allftiçaò a outra qualidade • nenhuma reforma por mai» 
utW que ac julgue pode ser permanente ; \ islo que sempre hade de
pender du capricho do ministro do dia • ou do humor do Capitão 
General. t.»ia fhrOia de adiuiniitraçaõ he mui boa para um exer
cito i para uma naçaõ qualquer, he péssima. 

ESTADOS l' NI DOS. 

l ima o Governo de Washington reduzido ultimamente a sua 
qnestaõ com a Inglaterra, aos termos de querer que o Gabinete de S. 
Jasne» revogasse as auas Ordens em Cooselho; porque, diziam os 
Aaasficaaos, Buooaparto tinha ja revogado os seua decretos de Ber-
!•••, c M-laü. 0» Ingleses negavam este facto, naõ »e fiando nas de-
ctsrsçort*.» do» fraarczrs, e querendo ver primeiro a practica antes 
d« vhrar. A M I prudência se justifica agora, com os últimos aviso* 
dt França - pelo» quaes vemos que no relatório oficial do Ministro 
de Finanças, ar admillem os decretos de Bcriio e Mi taõ couiu se esta 
•'«sana em pleno vigor. 
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FRANÇA. 

As ditliculdades, que a falta de commercio traz á França, fazem 
com que o Governo Francez olhe para o Commercio Inglez com o 
maior zelo imaginável. Na sessão do Senado Conservativo de 10 
de Março apresentou o ministro dos negócios estrangeiros um 
Relatório, que havia feito ao Imperador-, em cjue faz quantas in-
vectivas pode ao gabinete Inglez; pelo bem que elle mantém o 
Commercio de sua naçaõ : e occupa-se em esboçar uma serie de 
levs marítimas, que, segundo aquelle ministro, deveria seguir a 
Inglaterra - a íim de farorecer o commercio dos neutraes com 
a França. He assas curioso ver fallar o Usurpador de todos os 
Eslados da Europa, da falia de observância do direito das gentes 
pelos Inglezes. De maneira que Buonaparte tem feito um direito 
das gentes peculiar para si, e em consequencia delle invade todos os 
paizes, e faz curvar todas as naçoens, que lhe iicam ao capto, de
baixo do julgo de sua prepotência; e agora de mais a mais quer 
fazer um direito das gentes que sirva de Governo aos Inglezes. 
Buonaparte esquece-se de que o Almirantado em White Hall, 
também devia ter ao menos um voto na formação desse código de 
direito das gentes. 

O relatório do Ministro da guerra, que publicamos a p. 340, serve 
de appresentar ao Mundo, e principalmente a Hespanha e á Rússia, 
uma idea a mais vantajosa possivel dos exércitos Francezes. Mas 
se he verdade, que o Ministro da Guerra tem á sua disposição 
600,000 homens para delles recrutar os exércitos • donde vem a 
fraqueza c vagar com que se faz a guerra na Peninsula; e donde 
vem a irresoluçaõ dos planos sobre o Norte da Europa? 

A verdade perece ser, que o augniento de população da França, 
pela addiçaõ dos paizes conquistados, naõ he de forma nenhuma 
proporcional ás necessidades de gente que esses paizes, e os novos 
planos de Buonaparte exigem. Ninguém ignora que o termo 
riqueza he compartivo • e seguramente vive mais abastado o que 
tem menos necessidades, comparadas com os meios de as prover* 
Assim se os planos imaginados pela ainbiçaõ de Buonaparte exigem 
uma força de 9.000.000 homens; o devemos suppor falto de gente: 
quando nos diz que tem 600.000. 
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HESPANHA. 

A nova Rrgrncia lem dado ja mostra* de tua scti\idade, que 
agradaram bastante ao puvo - rm uma proclamaçaõ, que publicaram 
rm l ad./. protnrtlrm a maior cnrrgia . todos o* Governo* da Hes
panha. que lhe precederam prumcltrrani o momo : ajjnra veremos 
comu cooreapondrm at obra*. 

O general Hlakr, racreveo a Itc^c-neia de Hespanha, cm data de 9 
ile Janeiro, participando a r-nrda de Valencia *. cujo rrndnnento an-
nunriamr** rm outro No. tegundo a conta do* Franrczc». O geue-
ral Blalir, diz que " a perda de Valencia »«* devia temer, desde a 
queda de Tarragona •" c nr**c caso • porque se fechou Blake roui 
todo o aru ezercilo, rm uma cidade que cllc naõ esperava que se 
pudetai deffendcr * porque naõ procurou fazer a tua retirada .» He 
isto o que Hlakr naò explica • nem mcuo» no» diz porque " te acha
va a cidsdr de Valr-nria detaprecatada para receber o inimigo." 
Sobre Indo he mui injudiciosa a cstipulaçaõ do grnrral Blake, em 
qoe ajuria entregar os pii*ionriro*, que naõ citavam rm eu poder: 
dizem que o Govrrnu de Hiipanlia recuta o evecutar cttc artigo. 

Ai guerrilhas de Hcspinha continuam por toda a parte com a mei-
ms sclitidsde- r CHI Catalunha, te naõ tem por Turma alguma des-
saimado. \ Urgência dirigiu ao» Catalacu» uma enrr^ira pro
clamaçaõ, qur naõ lemot i mrnor duvida produzirá grande ctTcile, 
logo qur «- enviem apuz delia algum dinheiro c armamento». 

INGLATERRA. 

Uepoi» que S. A. H. o Príncipe Itegentc tomou poise do Governo, 
•riii nt.tci.c.iriit, « t< in oecupado na formação do Ministério. O 
Marquez dr U'ellr*lev rrtignou o >ru lugar de Miui»tro dos ncçocim 
Ealrsngrirot i e fui substituído pelo Lord Vitcunde Cattlereagh. 
O» tílrnt,., do Marquez »aõ taõ geralmente reconhecido» em Ingla-
trm.quensü ha quem deiae de »cnlir o víllo fora do Ministério. 
Mtt he uiu tit-triiia mui geralmente seguido no Governo Inglez, 
qne toda» a* vezet que alguus dos Minitlro», naõ convém com seus 
(ollctj-as mu pontos gerar» da adiuinulrjçaü do* negocio» interna 
oa rilrrna, he preciso qne deixe o lugar. Sabe- M* que um do» pon
to* rm que o Marquez Wellcaley naõ concordava com o» demais 
t-.-i..«ii..,. éra a retpeilu da linha de couducla, que »c deve seguir 
(««a o* catboUco» da Irlanda. 

U Prmripc Krgente mandou uma mensagera ao Parlamento pro
fundo s roalisnaçaS do subsídio que se presta aos exércitos de 
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Portugal . Votou o Parlamento para isto dous milhoens. A mo
ção foi feita na casa dos Lords, pelo Conde de Liverpool; e passou 
sem a menor oppossiçaÕ: na casa dos communs, encontrou algu
mas observaçoens de nm ou dous membros, que mais serviram de 
provar do que de contrariar a utilidade deste subsidio. 

Sobre tudo nao houve um só orador que naõ fizesse a mais am
pla justiça ao valor, e disciplina das tropas Portuguezas. Demaneira 
que, nem aquelles mesmos membros que parecem servir no Par
lamento o officio de Diavolo in Rota, oppondo-se a tudo quanto os 
Ministros propõem, tiveram que dizer a este respeito, Asfallasde 
Xord Liverpool, e ministros que propuzéram o subsidio na casa dot 
comrnuns, saõ continuados elogios ao character da tropas Portu
guezas ; nos sentimos muito que os nossos limites nos naõ permit
iam transcrevellas; porque saõ monumentos verdadeiramente hon
rosos á naçaõ Pertugucza. 

PORTUGAL. 

No nosso No. passado, publicamos um regulamento provisional 
para os transportes; a agora a p. 372 damos outro mais extenso 
que pareee ser um arranjamento final. 

Assim como julgamos necessário o apontar todos os defeitos do 
Governo, que vem ao nosso conhecimento; assim também julgamos 
que he de justiça louvalle pelo bem que faz; ou pelo bem que intenta 
fazer ; e parece que o Governo, attendendo a esta matéria, naÕ 
dei.va de comprovar a verdade das aceusaçoens, que mais de uma 
vez repettiinos a este respeito; porque na verdade he isto dos trans
portes- em Portugal, tanto de mar como de terra, uma occasiaõ 
de oranrte oppressaõ, e vexame aos povos, e ao mesmo tempo esse 
vexame he origem de grande confusão no serviço do Estado: 
tanto militar como civil. 

Uin periódico de Lisboa (Telegrapho N». 9) elogiou tanto o seu 
Governo pela Portaria a que nos referimos (de 7 de de Dezembro 
vid. Corr. Braz. vol. viii. p. 111:) que nos provoca a dizer alguma 
cousa a este respeito; porque esses inecnsos mal aproposito naõ 
servem se naõ de fomentar a moleza dos homens públicos, quando 
o louvor bem merecido (assim como a critica justa) os deve estimu
lar a obrar bem, e com assiduidade. 

O grande aparato de distrihuiçaÕ de repartiçoens de transportes, 

suppoem grande abundância delles; ôra isso hc o que naõ existe * 
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parqae • r oriume de a penar os carros, bojr», barrot. Ac. para o 
serviço publico sem lhes pagar como merecem, tem pouco a pouco 
d.miauido ot meios de transportes, a um porto de peouria grande-
mas os rrjiiUmenio» nrm daõ providencia alguma para restaurar 
• pstdidii. aem ditem uma so palavra, posto que tacitamente ad-
saiUetn a eziateocia desses males produzidos pela sua sdinniutra-
tti fim**- i sssim se limita o regulamento a impedir a continuação 
do mai para o futuro i e em tanto quanto isso he um bem, mereça 
louvor, porém nada mais. 

Asaísa como um Governo previdente prepara dante maõ os crta-
Miciroeotot próprios & construcçaõ de todos os ohjectos qoe ae 
Hcriaun para o exercito, cuidando na construcçaõ de officinas, 
nas MMlrorçoens de recrutas, Ac. assim o providenciar que haja 
abundância de transportes no revuo para se lançar maõ delles no 
caso de uma relirsda accelerada ou de uma avançada repentina, he 

providencia política i porque o Governo, e naõ o General be 
ivd. Saõ isto objrrtot da repartição do Ministro da guerra, 

juoíio rom a Policia. 
Qne tenha havido, e continue a haver uma mui sensível falta de 

transportes tanto de mar como de terra» hc um facto assas conhe
cida i a por mais de uma vez se tem paralisado as operaçoens do 
ricrtilo alliado pela falta de transportes. No Alemtrjo por exem
ple, he tal a falta de carros, e bnyt. que vendendo-*: em Kl»a* no 
saet de Janeiro, a farinha de barrica por 6.200 rei» a arroba a di
nheiro rociai, naõ havia quem a pudesse conduxir de Lisboa, aonde 
aaõ havia fali» delia pelo preço de 13.800 a barrica. 

Nrtir estado das cousas pede o general tantos carros que neces
sita paia certa operação do reu exercito, o miuistru da guerra passa 
um Aviso ao lateadeole que os apronte • este mauda os seus esbar
ras apeaer todos os carros que encontra, c entrega, lio» ao general; 
• qual os emprega no exercito aonde uns se quebram outros se 
perdem, Ac. o primeiro mal que daqui se segue be ficar o povo 
-tm otrarrot, t*ue linb* para o teu necessário serviçoj o segundo 
*al he qoe ao mez seguinte quando o general necessita outra vez 
da carro», « os manda pedir «o ministro da guerra - por m«i« avizos 
•*••• «ata passe ao Intendente i e por mais esbirros que este espalhe 
**t% afanar carros, nao tn arham, naõ te fornecem ao general, e 
-Ou, que v* os seus planos frustrados pela falta dos carros, queixa-se 
de xHasstro da Guerra, o Minuiiu da Guerra imputa a culpa ao 

tr i e, em uma palavra, vemita »* o rifaõ, que a<i caie 

UÊÍ éuf-tê rssWi ft f tr i.i. t mngtfm um •.'.*«•*. 
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Logo o plano de naõ apenar carros ou outros transportes para o 
exercito senaõ na ultima necessidade, he o meio mais efficaz de 
fazer com que os haja no reyno para uma hora de aperto; e quan
do se necessitem ; tomállos por contracto, a quem mais barato os 
fornecer, pagando os preços ajustados; cumpra o Governo com isto, 
e verá se lhe falta quem o sirva. 

Daqui concluímos que supposto as precauçoens do regulamento 
que publicamos a p. S72 sejam dignas de louvor, achamos demaziado 
o incenso que se lhe queima, quando falta a previdência qtie mais 
se requer, que he tomar medidas anticipadas para que haja trans
portes de abundância no reyno, para os usos da agricultura e com
mercio, a fim de que o Governo possa lançar maõ delles quando 
as necessidades da guerra o exigirem. Esta providencia anticipada, 
deixa-se inteiramente ao cuidado dos particulares. 

Mas alem deste mal iramediato, que se segue de apenar os trans
portes empregados na agricultura e commercio; ha outros males 
inediatos j como he a decadência das plantaçoens, de que se seguem 
outros, e desses outros outros males * por um encadeamento de 
successos, que naõ saõ difficeis de conceber. Isto pelo que per
tence ao Ministério. 

Vamos agora aos executores : supponhamos que se empregavam 
na província da Estremadura 2.000 junctas de boys, no serviço dos 
transportes da agricultura, e commereio: por ordem do Ministro 
da Guerra apenou o Intendente da Policia 1.000 destas junctas de 
boys para o serviço do exercito ; e por tanto o necessário serviço 
dos particulares fica defalcado da metade de seus transportes * Naõ 
seria agora um essencial dever da Policia, o procurar os meios de 
substituir aquelle desfalque, e fazer sobre isso as devidas represen-
taçoens ao Governo ? 

Quaes saõ as providencias da Policia para remediar o» damnos 
que tem causado à agricultura, e ao commercio, e ao mesmo futuro 
serviço dos exércitos, com estas tomadias de transportes ? Estes 
arranjos, e providencias, para impedir os crimes, para favorecer a 
industria, para prevenir antecipadamente as necessidades dos povosj 
saõ o que constitue entre todos os povos civilizados a repartição 
de Policia; e naõ como se practica em Portugal, encarregar ao 
Intendente Geral de Policia de execuçoens, que pertencem aos Mi-
mistrosde Justiça ou a outras repartiçoens; e deixar em total es
quecimento todas providencia* precaucionarias, que saõ as que con
stituem verdadeiramente a repartição de Policia. 

Ora se o Intendente Geral de Policia nos mostrar; que ou elle, 
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(visto qoe o actaa! entrou no lugar ha mai 
») deram ao Governo uma lista ciaria das tumadia* de 

boy», carros, sagas, cavaOoa, Ac. para o serviço do exercito • • 
apontaram as providencia* nrcrt-amriaj para remediar o deafit-
am qoe taes medUas cansaram, nas necessárias occupaçoens do* 
povoai eetnõ diremos qoe toda a culpe recahe sobre o Ministério -
de eaexrario he preciso que esta parte da responsabilidade se im
pune a qoero JuaUmeote compete. 

Dirá o Ministro de Policia, qne para promover a construrçaõ dos 
carros wordeeoa, qne, se aquellss pessoas, a quem se lhe tinham 
tirado o» aro» carro» para o serviço do exercito, coottruissern ou
tros i os novo* seriam íaentos de embargos por quatro mexes. Ora 
traha a bondade de dixrr-no» • .V be ura grande ir.centivo para o 
lavrador construir nutro carro, depois de lhe tirarem o primeiro; 
o saber qne ha de ficar sem elle dahi a quatro metei * 

A «stacat dos barcos no Tejo he ainda maior que a dos carros em 
terra i mas os Ingleses saõ sempre melhor tervido» do que o» Per-
togortr*. Esta diflerença pôde vella até quem be ce^o / e porque 
aaõ examinam os do Governo d'oode i*so procede I O barqueiro 
qne vai sarvir na repartição dos Inglese* recebe um bilhete para 
cobrar do pagador respectivo o Importe de seu frete i e logo que 
(ai s repartição competente recebeo a paga : e se o barqueiro serve 
na repartição pertencente ao Governo Portuguez, he preciso que 
precere uma dúzia de vezes o pagador ; porque um dia naõ está 
em cau, no outro ainda está na cama; dahi naõ ha dinheiro no 
cofre I depois he dia feriado, ckr. Ac. Que mais rasoens querem 
para qtsa o barqueiro prefira o serviço Inglês so Português t 

Nós apprltamoi para todos o» que tem contas cora o Erário de 
Lisboa ou rrpsrliçornt publicas, a ver se naõ he esta uma pintura 
fiel da adasiadstraçaõ I 

Ditem oo», que offererem agora am Portugal o ferro necessário 
para a renstrnoçaõ dos carros, MM lavradores que os quiserem fazer. 
A hemtempei depois de lhe tirarem os boys para o sustento do 
•saralo i de qee Ibe serve o carro som os bois que e puebem / 

latas nhsarvaçoaa» foram provocadas peloa grandes elogios que 
» taéram i portam de 7 de Dezembro • mas nem por isso nega-
Mos e a»)•cimento qoe tem os regulamento» - nem podemos dei» 
tar de exprimir as rs, Trança* que delir» concebemos sobre cala 

ia i por qoe uma vea qoe o Governo conhece, e confessa a e s -
do mal, he Ja, em nossa opinião, meio caminho andado, para 

a spptkaçal do atrativo. 

»'OL. VIII. No. 40. 3 n 
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11IO-DA-PRATA. 

As noticias particulares deste paiz, recebidas em Londres aos 24 
de Março, pela fragata Xereus, referem o seguinte. 

" Buenos Ayres, 10 de Dezembro, 1811. 
" Depois que o Presidente (Saavedra) que éra o Coronel das tro

pas de Patrícios, nos deixou para ir para o interior, D. Manuel Bei-
grauo foi nomeado coronel deste regimento, com que se desbotaram 
muito os soldados, e quizeram escolher por si um coronel e officiaes, 
deitando fora das barracas os que tinham na noite de 6. Mandou-se 
logo pegar em armas ao resto do Regimento, e postaram-se peças 
d'artilheria nas boca» das ruas. Cerca das 1 horas começou aacçaõ, 
os Patrícios fizeram fogo ás outras tropas, que lhe responderam da 
mesma forma : continuou a batalha por uma hora, até que os Pa
trícios se renderam prisioneiros, em numero de 100 homens." 

Extraclo de uma carta do Rio de Janeiro, datada de 4 de 
Janeiro, 1812. 

" Tenho recebido cartas de Buenos Ayres; e as novidades saõ que 
ha grande probabilidade de um rompimento de guerra entre o Bra
zil e America Hespanhola." 

" Suspeitava-se muito, que quando os Portuguezes mandaram 
um exercito em soecorro de Monte Video tinha o seu Governo in
tenção de tomar posse da quella cidade e ficar com ella. Conse
quentemente, concluída a paz, naõ se retiraram as tropas Portu-
guezas, e ficaram em Maldonado; respondendo ao requerimento 
que se lhes fez de que se retirassem, que naõ tinham ordens para o 
fazer. As tropas de Buenos Ayres fizeram halto, até ser informadas 
de seu Governo do que devem obrar. Quaes foram estas ordens 
consta da seguinte nota em cuja verdade podeis descançar." 

Extraclo da carta de um sugeito de Buenos Ayres ao seu 
correspondente no Rio de Janeiro. 

" Recebeo-se noticia de que o general Hespanhol Artis tinha pe
lejado com as tropas Portuguezas; e derrotado completamente a 
partida que se Ihesoppos*. cm conseqüência do que, se diz qne o 
governo declarará immediatamente a guerra á quella Potência. 0 
porto está fechado, e assim se conservará até que tenham cruzado o 
rio todos os reforços que se mandam para Artis. Talvez o Governo 
naõ permittirá que daqui vaõ mais vasos para o Rio-de-Janeiro. 
Ein todo o caso, a prohibiçaõ de se exportar trigo he mui pro
vável/' 
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Exiraeta i* outra carta de Buenos Ayres, de 23 de 
Dezembro, 1312. 

- Parece que os de Monte Vidro naõ estaõ satisfeitos, com o trac
tado que feg Elio com a Juncta de Buenos-Ayres. Havendo aquelle 
Gmateadar partido para Hespanha, esta ainda por cumprir aquelle 
artigo do tractado, qoe estipulara a reotituiçaõ dos vaso» tomados 

1 pela asarinha de Monte Vidro. Entre tanto o commercio mtre os 
dou» portos continua sem ioterrupçaS. l'm brigue Inglez, que che
go* altimamente a Bueaos-Ayrcs, desembarcou too espingardas, 
qoe foram paga» era dinheiro de contado : ainda que a sua etporla-
ça-I be prohíhtda. O povo de Monte Vídeo sempre fiel ao seu pair, 
rtia tranquiltn c satisfeito, com as tropas Portugueza», cuja ratada 
Jalga neresmria para a preservação da ordem • ao metmo tempo 
qoe a Juncta de Buenos-Ayres, ae queixa da qucll • medida • por que 
he hostil a Mia* vista» psrtirularrt. A aulhorididc da Juncta porém 
te cmfraaquece muito, prla anarchia que reyna rm muito» dos dc-
stridos sobre que a «ua aullioridadr antigamente te exlendia. Os 
deputados das provincias tem sido obrigado» a deitar a cspiial. e 
vários membros da antiga Hegrncia foram depostos, e prci..*. A 
antiga Regência foi derribsda rm Novembro pawau > o novo go
verno estabelecido i composto de quatro indivíduo*. O < «|>ict*drnlc 
faavedra, e o conego Xunct, foram pira t luli, rm companhia do 
paursl Puirredon, depois de ser derrotado j ar ('oyorche. o qual 
cem naa grande força eslava cm Tujuí, e continuava avançando 
para pacificar o pais cerra de Bucno* \*r... Cordova, tem sr ar
pando de sua sugeiçaõ, o esti roo I vida a crear um governo seu. 
Km Cbili tambrni, para oo-le se trlnuam o* rhrft-t »•• irm iniúil.i 
a ordem da» toma»* drpoit de jtraude» ditturbio», arcou** atthu'»» 
de taague fiumphou o partido Hespanhol, e foi rrronhec.d.t a au-
Ihoridadr da metrópole. Km quanto a authoridade* eairrna de 

Ayrrs aaaim ar enfranqoecr, a tua força interna se diminue 
i os partidos. O corpo de Patrício* depois de um tanr.tiiiiok-ttto 

noa 1 de Dezembro, foi drabandado. O tabildo iulro-
mrtle st cont a Janela, no manejo do Governo; o povo c**a op-
pnmktm com esacçoena de dmheiro • o» He^snhoe» iracudo* c«.ir« 
«cravos» e osearravos foram declarado» li» rr* pela Juncta. que no 
eotrodm revogoo este decreto. l*-t**eeae\putsaõdoade*puladt*-v t'ro-
vtarwes, da saperaçaõ de lotdova. e da icyutnancia do 1'arsguay, 
e Mesta Vídeo, em entrar nas «nu* da Janete, »e icoi enfraquecido 

J D . ' 
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muito as suas esperanças, e se abandonou o plano de um Congresso 
provincial. As extorsoens commettidas pelo general Artigas, e suas 
tropas de Buenos-Ayres, nas vizinhanças de Monte Video, tem alie-
nado, para sempre, as affeiçoens dos habitantes; e o systema de ter
rorismo e confusão que reyna em Buenos Ayres, tem desenganado 
aquellcs, que se tinham desencaminhado pelas extravagantes theorias 
da liberdade; da qui vem as numerosas emigraçoens para Monte 
Vídeo. Vigodet, governador interino da quella praça, continua 
ainda as suas communicaçoens com a Juncta, e o general Portuguez 
estando com elle nos melhores termos he tractado com respeito, e 
attençaõ. Tal he o verdadeiro estado das cousas no Rio da Prata 
até o fim de Dezembro." 

Os nossos Leitores daraõ a esta carta, que se publicou nas gazetas 
Inglezas, o credito, que acharem que merece, comparada ás mais no
ticias, que recebemos de Buenos-Ayres. 

O seguinte, saõ extractos das mesmas gazetas de Buenos-Ayres. 
" Buenos Ayres, 17 de Dezembro.—Chegou esta manhaã um Correio 

de Chili, e trouxe noticias interessantes, que nos apressamos a com-
municar ao publico. 

As nossas predicçoens sobre o México naÕ foram errôneas: o sa
grado ardor da liberdade, venceo o furor da tyrannia; o estandarte 
da liberdade se fixou na capital do opulento reyno de México: pá
lidos e trementes os tyrannos olhavam para os que tinham quebrado 
as cadeas de sua escravidão ." 

Esta conta he evidentemente fabulosa, pois temos em Inglalera 
noticias mais recentes do México, em que naõ consta desta entrada 
de 180.000 Americanos no México ás ordens do generalissimo o Dr. 
Hidalgo. 

Por estas gazetas se vê que dos Estados Unidos tem hido para 
Buenos Ayres suprimentos de Armas, imprensas, papel, e outros ar
tigos úteis. 

SUÉCIA. 

O Governo Franccz julgou a propósito (em conseqüência do di
reito das gentes que lhe he peculiar) o mandar tomar posse com força 
armada da Pomerania Sueca; desta naçaõ com quem estava ligado 
pelos mais Íntimos laços d'amizade, como dissemos no nosso N°, pas
sado. Esta atrocid.ide de invadir os territórios de uma Potência 
amiga, e sem uenhuã provocação ; por mais commum que seja á 
política particular de Buonaparte, naõ deixou de irritar sumiria-
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1 e o qne mais be ao mesmo Príncipe Hereditário de 
tateia < Bernadotte). 

forno quer qno arja o Governo Sueco enviou a Londret im N'eg->-
r, qee be Mr. Otto Porcelles, major nas Guardas Soecas, oqcaJ 

1 a Loedres, aos SI de Março ; e naõ só declara a Corte de 
toecin a tua intenção de se unir à Rússia contra- França *, mas pede 
para ÍMO snbsidos à Inglaterra. 

A Dieta Sueca foi convocada para se sjunrtar nos 16 de Abril, em 
Orrbro. o que causou deegosto a alguns nobres, que a queriam em 
Morkbolmo • mas o Príncipe Hereditário acommodou este descon
tentamento dizendo-lbe*, qoe tinha razoens taõ fortes para cata 
aradança, que mtisfistiam ao committé secreto da Dieta, quando 
mmU comtuunicaaar 

A coodncta de Bernadotte be olhada em Inglaterra coro grande 
suspeita. Nos louvamos as precauçoens a este respeito, mas aaõ 
duvidamos, que etle entra deveras na guerrra contra a França; 
porquF naõ pode baver duvida, que a intolerável soberba, e despo
tismo de Napoleaõ tem sido elevadas a um ponto de insolencia, que 
tem ofendido altamente todo» os seu» parente», e antigo» amigos- e 
porque aaõ sentirá também Bernadotte o» e-Jeitos de um resenti-
a-eato taõ natural" 

O Conde Gottorp obteve divorciar.se de sua malber, com o ron-
trotimrnto da Corte de Baden 1 proeunciou-se o divorcio, aos 17 do 
Fevereiro. 

F.itracto da Gazeta do Rio Janeiro, 16 de Outubro, de 
1 S 1 1 . 

Por Autbondadr Superior se communica ao Público qne se rece
beram iaformaçõea do hábil. intcllirentr, e activo Governador de 
Mato Grosso, pelas quaes consta, qur continuando a faser os maiores 
mforços para ezecutar as Paternses, e grandes Vistas do Nosso Au-
t-*ia Soberano, e avivar a» communicações do interior do vasto 
lapsrio do Brazil por meio dos j-raude» Rios qoe regaõ o interior, o 
daõ rommnnicaçõcs fáceis com as Provincias Marítima», tem üdo a 
Mandado de ver naõ só avivada a navegação qne da Villa Cuyabfc 
vai ao Ri* Madeira, e dalli pelo Amazonas ao Pars 1 mas que a Na-
" t >-.aõ de AHna» e Topados, que do l u> ba vai para o Amazonas 
* Psra 1 ae acha ciemooatrada possivel, posto que por ora, as muitas 
1 •"Uon<-» de Atino», e a grande quantidade de Índio bravo que ha-

http://divorciar.se
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bita as suas margens, naÕ animem a estabelecer-se esta Navegação, 
tanto mais que a Navegação do Cuyabá paraS. Paulo por vários rios 
terminando no Paraná e Ti-e-té, offerecem taes vantagens; que os 
Navegantes do Cuyabá preferem em geral a communicaçaõ com S. 
Paulo á que poderiaõ ter com o Para. Para o fim de evitar nesta 
navegação os Rios Pardo e Cochim, que saõ muito trabalhosos e 
perigosos, acaba este activo Governador de ordenar uma expedição, 
qne descendo o Rio Cuyabá deve entrar pelo Rio S. Lourenço, e su
bindo por este, deve entrar na sua margem esquerda no Rio Pes-
quira, subir até ás suas cabeceiras, a. procurar o melhor varador, e 
mais curta passagem deste Rio para o Tucariu, e descendo este, en
trar no Paraná, e dahi a foz do Ti-é-té, e segundo todas as infor
mações que procurou e obteve, espera que vencerá todas as difB-
cukirides, e que deste plano resultarão vantagens que as pagarão 
com usura pelos grandes interesses que haõ de resultar para o Com
mercio e felicidade dos povos daquella Capitania, e de que breve-
mente poderá aqui chegar á Real Presença certa informação pelo 
official que foi encarregado deste descobrimento. Todos os lei
tores imparciaes que conhecerem a importância, e vantagens, que 
pôde tirar o vasto Império do Brazil das comratinicações pelo in
terior dos seus Rios Navegáveis, podem julgar do que devemos ao 
Immortal e Benigno Soberano, que em taõ poucos annos de residên
cia no Brazil tem animado, descuberto, e estabelecido as Navega
ções de tantos Rios que tem feito reconhecer, e se haõ t!e ou naõ 
sor eternos os monumentos, que se haõ de erigir á sua feliz Regência 
nas margens dos Rios Madeira, Amazonas, Arinas, Topnjos, Tocan-
tLs, S. Mattheus, Belmonte, Rio doce, e agora dos Rios que facHi-
taõ a navegação do Ti-e-té. Cila-se entre os Rios o Amazonas^ 
porque he na feliz Regência de ?. A. R. que se praticou com navios 
«r and es a enibocadura do Rio Amazonas, e se reconheceo que era 
navegável pelos mesmos, até uma grande distancia da sua mesma 
boca, o que para o futuro prepara para aquellas províncias huma 
a-raude fonte de riqueza. Desta fôrma verá a posteridade quesaÕ 
incalculáveis os benefícios com que S. A. R. tem promovido a felici
dade pública de seus vassallos, que por taõ justos titulos o adoraõ 
como pay, e restaurador dos povos de todos os seus vastos Estados. 

Oôituario. 

Rio de Janeiro, 22 de Junho, de 1811. 

Fr. José Marianno da Conceição Vclluso, Ex-Provincial dos Re-
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Ignotos Franeiscanos Reformados da Proviaria da Conceição do 
Rm de Janeiro, e Botânico Pensionado por .*-. A. 11. o Ptiucipe Re-
geole K. 5, felleceo Je hydropesia anatârca. no seu convento de 
íealo Antônio desta cidade, tendo de idade OJ anno»: empregando 
Inata e tanto» sono» de estudos na vaituinna «ciência da hi»toría 
•aforai, este varaõ de exrellente engenho, rompoz, depois de im-
meoai» fadiga* pelos sertões dAmeríca, a fiora do Rio de Janeiro, 
obra de onre volume» cm foi., aonde »e achai? analytadas mais de 
3 «oo planta», e classificadas segundo o sytlcma de Liuueo. Esta 
obra se vai a publicar, ejdla fará com que o seu nome pattc - mais 
remou posteridade com gloria dos nosso», e inveja do» estranhos, 
«Vcjunnj» be conhecido, e citado, como »e vc do Compêndio de 
Hiidmo-», Botânico Alemaõ, e um dos mai» célebre» do »orulo pre
sente. A brilhante carreira deste sábio religioso, foi um continuado 
«rrtíço da palria, paia quem sua morte be uma verdadeira perda i 
c todos o» que admirarão a tua iostrucçaÕ nada vulgar, inteireza 
de cotiumrt, e amemdade de converuçaõ, naõ podem esquecer 
bniutcsle a Hudade produsida pela *ua falta. 

DISPUTA ItlDlCl I.A. 

0 Edictor do Correio Brasiliense argumentando em 
Thcologia com um Político. 

A p. 14 (deste vol. V . 44), publicamos uma falia de Fr. D. Ir.tn-
enco de Sousa Couttinho, a S. A. R. o Príncipe Rebente de Portu
gal- ca p W do mcimu V dissemos, que »ó publicávamos este 
documento para o regiitrar, c servimos de prova da liguagem dos 
Caiieiaõs. I n< documrolo-1 a»«uu, como outro» do nutsu perio-
•Vo psra u gazeta» Ingleza* que o quizêram copiar, e houve entre 
esta*» redartores, quem obter vaue, o que u * uaõ nutauio» entaõ, 
deque st rtprettoen» do Frey Coutlinho, em que diz que o seu 
Pr-atipstraa emanação mai» pura da divindade, desde a obra da 
Redempçaô do gênero humano» se deviam reputar uma blas-
pbenua. 

l*m gram Político em Inglaterra julgou conveniente escrever uma 
caiu so* 1.1.. iiuri de outro periódico, para justificar a» cvprcs-
•MO* do Irey Coulliuhu- e como no» dtt respeito i aqui a Iran-
trrrtcicino» 

*-ivsoai« • — lUtendo spparrcido cm um jornal Poitu-
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guez impresso em Londres, assim como ouvi em um Inglez, 
que naõ li— huma censura muito imprópria de uma fraze, que se 
lê na Falia, que a S. A. R. fez o Bailio D. T. M. de Souza Couttinho, 
em nome do Priorado do Crato ; peço a V. M<*<*s. que façam inserir 
no seu Jornal a explicação seguinte." 

" Entre as muitas investigaçoens ociosas, sobre a natureza, ou 
essência da alma humana, foi opinião' de philosophos Gregos, e de 
alguns padres da Igreja, que a adoptâram, que ella he uma emana
ção da natureza divina; e como este assumpto, se naÕ ache re
velado nem deffiaido pela Igreja Cathoiica, fica o Bailio D. E. M. 
de Souza Continho, em tanta liberdade de seguir a quella opinião, 
como outras, por exemplo—que Deus N. S. forma uma alma para 
cada individual corpo que nasce:—ou que todas as almas fôrain 
formadas junclas com a de Adaõ, &c. &c. &c. Todos nos por con
seqüência, que temos uma alma, temos segundo esta doutrina uma 
emanação da divindade. A ditferença he somente, que o Bailioi 
penetrado da mais justa admiração para as virtudes de S. A. R. o 
P . R. N. S. e por tanto considerando a alma do mesmo Augusto 
Senhor, como a emanação mais pura da Divindade, claramente 
entende, que ha emanaçoens mais ou menos puras, e talvez 
impuras. Logo cada indivíduo segundo esta doutrina, incluso o 
referido Edictor deve procurar de bem classificar a sua emanação. 
Deus jruarde a V. intes. muitos annos—Hum dos seus Abonados. 

Entrarmos na discussão theologica desta carta, seria incorrer na 
censura justa de mettermos a maõ na ceara alheia; e nao he nossa 
inclinação disputar sobre os attribntos de Deus, somente para o fim 
de satisfazer a uma chufa despropositada. O respeito devido a Deus; 
exige de nós o silencio nesta parte; e contentamo nos cora re
fiectir ; que naõ podemos conciliar com as ideas que temos da 
divindade, o suppor que de um Ente summamente puro possam 
provir emanaçoens impuras, como o escriptor desta carta suppoem j 
dixemos, que isto he repugnante as ideas que temos da divindade; 
outros chamar-lhe-haõ blasphemia; nós naõ queremos disputar na 
matéria. 

Vamos á carta. Principa dizendo, que "havendo apparecido em 

um Jornal Portuguez impresso em Londres, assim como ouvi dizer 

em hum Inglez que naõ li, uma censura muito imprópria de uma 

phrase ò;c." 
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Kai ae f wrgwahe um homem -desta i 
em asrriplo. qne manda imprimir» ura» fnlsidadr 
todo o mundo pede desmentir olhando para a psj*poa do nosao 
Prnodico, Ja cilada, aonde naõ Asemos censura algum-a. Bem 
própria, nem imprópria i e nos contctamos cem dizer, que re» 
gWramos aqoettas frase», como prova da linguagem- qae usam os 
Owteames. 

* , Cem qee verdade, logo. Senhor Político, sn atreve V n di
tar, que nos fizemos iquellas frases " uma censura muito imprópria f 

Com a mesma verdade do resto dos calumnindores, e mentiroso», 
qoe se occHpam em escrever contra o Correio Braxiliense. 

V oóa tentássemos analisar ou censurar aqoella falia, teríamos 
meito que dizer • porque de certo ha muito tempo qoe naõ lemos 
«ss tecido igual de despropósitos, onde se naõ acha urna só idea em 
qee se mostre senso comroum * e a melhor censura qoe se Ibe podia 
fazer éra dar-lhe publicidade - porque naõ desejamos maior castigo 
ao Bailio do que o faser publica a sua carta sem commeotos alguns» 

O escriptor desta carta, potititat-ntlt, nos intenta pncbar para 
a questão do quanto S. A R. o Príncipe Regente do Brasil me
rece o» elogios. Essa manobra nos da a conhecer o diplomático. 
e terno» a qui o desejo de nos provocar a fallar de seu Soberano, 
a fim dr que se na força do argumento nos escapasse alguma cousa 
tonlra elle, armar sobre isso os seus Caslello». 

Olhe, Senhor Político i Icm sido noaso grande cuidado nunca roetter 
o nome do Soberano em nussas discussoens sobre as políticas de Por-
legal oo do Brasil, epor duas razoem. Uma porque estamos persuadi
das, de qoe nem os erros do* ministros, nem as maldade* do* ezecu-
'«"*** de ordens, se devem Ja mais imputar ao Soberano; e outra 
porque sabemos, o mais das vezes, mui positivamente, a* fon
te» secundarias do* males, que repreheodemo*. Assim por esta 
vea aaõ lhe valerá o escudo • ponha de parte o Soberano em qoe 
e«s naõ falíamos, e sirva-se receber a pequena remessa qne envia-mo» 
• V — senhor escriptor da carta, mui individualmente. 

0 Bailo, naõ foi mandado pelo seu Priorado faser um tecido de 
fdafies ao Príncipe i maadiram-eo protestar a S. A. R. a fidelidade 
«afeição dos cavalleiros de Malta pertencente* «o Priorado do Craloi 
arça-l mui Justa i e mui cordata 1 e qee fez o Bailio t Aproveitoa-
• disto, para (ater um discnno, cheio de frase* da aduiaçaõ mais 
•ae»sosa i e naõ se contentou com o incensar, psssou até a dnribe 
•«n e thur.bulo pelo* narises da pessoa incensada. < S foi a isto 
qee o mandaram os cavalleiros de Malta } 

Vot. VIU. No. i.. S B 
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Esta confusão de termos, esta verbosidade para naõ dizer cousa 
alguma, he como todos sabem moléstia de família. Um aquém 
apresentaram ha poucos tempos aqui em Londres uma letra para 
aceitar por conta da fazenda Real, respondeu " Nem aceito, nem 
deixo de aceitar a letra." Senhor Político; a falia do Bailio naõad-
mittia outra defeza senaõ deixalla no silencio; e o desafiar uma dis
cussão sobre ella, he fazer-Ihe o peior ataque que V lhe podia 
fazer. Se esta explicação ainda o naõ satisfaz; escreva mais, e ou
virá o resto, 



CORREIO BRAZILIENSE 
DE ABRIL, 1812. 

Pa qoarta parle n u ot campo* ara, 
Eaf mata omodo hoovcra Ia cbefàra. 

CAMOSBB, c vil . c. 14. 

POLÍTICA. 

Carta Regia.—Para os Governadores do Reyno sobre o 
Marechal Beresford. 

GOVERNADORES do .Reyno de Portugal, e doe Al-
ganes, Amigos, eu o Príncipe Regente eo* inrio muito 
mudar como aquelle» que amo e prezo, tendo julgado con
veniente renovar ao Conde de Trancoso, Marechal Com-
mandante cm Chefe dos meus exércitos, a lembrança doa 
dirtrrente» c interessantes objectos que mais podem con
correr a manter o meu exercito no respeitável pé aque 
o mesmo Marechal o tem elevado, o que ae tem mostrado 
pelo vallor disciplina, e subordinação com que tem vencido 
o inimigo da minha Coroa, e qne antes julgava que tu 
soas tropas eram invencíveis ; e desejando que o mesmo 
Marechal Conde de Trancozo d'accordo com o Marechal 
General Conde de Vimeiro os faça executar. Soa servido 
mandar vos remetter copia da minha carta regia, que 
rom esta vos dirijo a fim que da vossa parte concorrais 
com o mesmo Marechal Conde de Trancoso para a sua 
prompta execução-, e me dareis logo conta de assim o haver-
de* leito, e de tudo que em tal matéria julgardes conve-
niente ao meu real serviço tem com todo obstar-de modo 
algum ia luminosas, e grandes vistas, e ao plano de que 
soa servido confiar a execução ao Marechal Conde de 
Traocoso. Igualmente tenho sido servido dár um novo, 

Vot. VIU. No. 47. 3 r 
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e permanente testemunho da satisfacçaõ, que me cauza 
o pé em que se acha o meu exercito, mando novamente 
deciararvos que he da minha Real intenção que em todas 
as occazioens em que o meu exercito se cobrir de gloria, 
ou por victorias decizivas, ou por factos gloriozos na pre-
zença do inimigo lhe mandeis dar uma publica demon
stração do meu agradecimento e da nrme esperança em 
que estou de que nunca deixarão de continuar a merecer 
toda a consideração que me tem merecido. Assim o cum-
prireis e fareis executar naõ obstante quaesquer leys ou 
regias determinaçoens que todas hei por derrogadas, 
como se dellas fizesse expressa menção. 

Escrita no Palácio do Rio de Janeiro, em 16 de Outubro, 
de 1811. 

P&IKGIFE. 

Para os Governadores do Reyno de 
Portugal e dos Algarves. 

Canta Regia.—Para o Conde de Trancozo. 

Conde de Trancozo do meu Conselho, Marechal Com
mandante em Chefe dos meus exércitos Reaes, amigo, eu 
o Príncipe Regente vos invio muito saudar como aquelle 
que prezo. Sendo me constante a necessidade que ainda 
há de que novamente vos renove a approvaçaô que sempre 
tinha dado aos vossos gloriozos esforços com que tendes 
recriado o meo exercito, e o tendes elevado ao gráo de-
perfeiçaõ, que se dezejava para que mostrasse naõ só 
igualdade mas até superioridade sobre o exercito Françez. 
J£ que os successos das campanhas de Portugal o tem ve-
reficado, fazendo-se os exércitos Portuguezes, e Inglezes, 
invencíveis debaixo das ordens do Marechal General Conde 
de Yimeiro Lord Wellington, Commandante em Chefe 
dos exércitos aliados, e das vossas ; e sendo-me igualmente 
prezente que vos dezejaveis ser mais especificadamente 
aotíiorizado para dardes algumas ulteriores providencias a 
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respeito de dbjectos muito importantes, seja para corpos 
do mesmo exercito, seja para admissão e manutenção do 
mesmo exercito em campanha, e posto que em tais maté
rias já vos tivesse inteiramente authorízado, com tudo 
sempre julguei dever-vos repetir as mesma* minhas Reaes 
ordens, para que de acordo e perfeito ooroentimento com 
o Marechal General CommandeRte em Chefe dos Exercito* 
Aliados, Conde de Vuneiro Lord Wellington, possa» dár 
todas M providencias que julgardes coiivt-niente* e tenhais 
entendido, que tudo o que diz respeito ao exercito e aos 
oorpos militares, »eja de tropa de linha, aeja de milícias, 
atja de orüenanças vo-lo-u-nho confiado, e que podeis 
prcnVonamenti estabelecer, innovai e alterar tudo o que 
joicardes conveniente de acordo com o Marechal General, 
dando-me depois conta de tudo para que possas ma noa! Io 
observar, como ley perpetua e i nua I terá vel • e que assim se 
fnjur i**. cutaiulo. Principiarei, pois encarregando-vos 
It fazer constar aos generais oibuao e soldados que cem-
f>oem o meo exercito. A plena a provação que me merece 
a sua gloriosa conduta, e que espero ver sempre renovada, 
• qoanto durar a guerra, novas provas de seu valos*, e da 
sua disciplina e da sua subordin-açuc-, e daquelle amor da 
gloria, que he o distinetivo caraotcnstico do bom soldado 
que nada tem em vistas *enaó a grandeza do seu soberano, 
e a salvação' da sua pátria, aacraiicando tudo a estes 
grandes e dignos objecto* ; igualmente tinido encarregado 
ao* governadores do reyno, que sempre em todaa ss ocea-
tiocns de acçoens gloriosas ou por aasignaladas victorias, 
ou por combates em que ficasse vencedor o meo exercite 
naõ dentassem de lhe significar o meu reconhecimento, e 
de Ibe mostrar com Itjongeiraa expreasoens a minha ap-
provaça* e agradecimento, agora novamente lhe repitte 
s NM-MD* ordem paia que assim o executem em todas a* 
oceanoem qoe pera o futuro possafi acontecer, e qoe 
«Tibsó pruendido, qoe essa he a minha Real intenção para 

3 tr 2 
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que asím o mandem executar. Havendo também conhe
cido que vos seria agradável o dar-vos expressamente a 
faculdade de me poderdes representar, e fazer subir ao 
meu Real conhecimento os nomes daquelles que por seus 
trabalhos privaçoens e perigos inherentes a taõ gloriozas 
campanhas mais se tivessem distinguido por seus relevantes 
serviços merecendo que eu assim os mandasse comtemplar 
com prêmios honoríficos em remuneração de acçoens pra
ticadas, e que muito serve de estimulo para as provar e 
multiplicar. Sou servido authorizarvos para que assim 
o pratiqueis, e que proponhais os prêmios e recompensas 
honoríficas, que segundo o gráo de merecimento julgardes 
se lhes devem deferir para que tome tudo na minha Real 
consideração e decida o que julgar mais conveniente e 
assim volo mande participar, podendo desde já segurarvos 
que me naõ esquecerei de attender aos dous Officiaes Ge
nerais Manoel Pinto Bacelar, e Antônio Joze de Miranda 
Henriques, que recommendastes na minha Real prezença, 
sendo bem demonstrado que o promover o recrutamento 
e evitar a dezerçaõ saõ os dous pontos os mais essenciais, 
para formar, e conservar um bom, e numeroso exercito e 
que mutuamente se ligaõ eutre-si; pois que da dificuldade 
e do máo sistema de recrutamento se origina em grande 
parte a dezerçaõ, considerando também que esta ultima 
procede do pouco zelo, relaxaçaÕ e impunidade dos ma
gistrados territoriais, dos capitaens mores e officiaes das 
ordenanças, e que o grande numero de desertores se com
põem de soldados bizonhos chamados de nova leva; e 
que os prejuízos, e falsas ideas, e impresoens dadas aos 
camponezes produzem invencível horror para que naó 
venbaõ voluntariamente alistar-se na tropa, e que para 
evadirem o recrutamento emigrem de districto para dis
tricto, de província para província donde se segue que 
quando dos districtos se fazem recrutas faltaÕ homens 
capazes e do domicilio conhecido, tendo disto culpa os 



Política. 40i 

nagistrados e os officiaes das ordenanças, que naõ vigiaõ 
lobre a gente do teu districto, e tranzito dos forasteiros, 
iccrescendo também que os convento*, e cazas do» grandes, 
dos fidalgas, e dos ricos proprietários servem de azylo aos 
bouvens sujeitos ao recrutamento, qoe os coronéis de mi
lícias para preencherem seo-* regimentos aceitaõ soldados 
toe naõ deveriaô, que os criado* de servir, gente própria 
pela sua robustez, e sujeits ao alistamento se izentaõ assim 
de assentar praça, e que ha regimentos, assim como o da 
N*. 22 : que sinda naõ entrou em campanha porque tendo 
recebido um grande numero de recrutas foraõ sempre 
*r> incspasas, c desertaram tanto, que nunca o regimento 
pode entrar em campanha, que finalmente, os capitaens 
more* e seus subordinados naõ se interessaõ no recruta
mento, eilludeni a boa disposição das leys. Para obviar, 
pois i taõ grandes inconvenientes sou servido nomear-vos 
conselheiro de guerra, aonde ordeno, que tomeis o pri
meiro lugar em atenção ao vosso cmminente ponto de Ma
rechal Commandante em Chefe dos meos exércitos, como 
tenho ordenado por decreto da datla desta minha carta 
regia, e encarregarvos de que me proponhais, c desde logo 
Façais executar tudo o que julgardes couveniente para 
estabdeoer um bom e exacto recrutamento, preacreveodo-
ros qoe principieis a dar todos os convenientes remédios 
aos grandes msles existentes que vos acabo de comum-
aicar, * que des logo procureis que a dezerçaõ se evitte 
som a segura e infalível execução dss penas da ley contra 
M culpados, que o processo seja breve, e o castigo 
proapto, que procureis que »e faça algum exemplar cas
tigo sobre oa magistrados, ou capitaens mores, ou quaes-
ifoer outra* authoridade* que a cousenurem ; que façais 
•Ubcéecer, que durante a guerra ninguém trauzite sem 
passaportes, que todos os visjantes e forasteiro» sejaõ ex-
sminado* pelo* postos da policia dos corpos de ordenanças 
loa vúa tiverde* estabelecido, que procureis, que ae 
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estabeleçaõ bons prêmios aos que prenderem dezertores 
pagos pelas pessoas (sem excepçaõ de alguma) em cujas 
cazas se acharem, pelas authoridades que consentirem, ou 
pelos povos aonde os dezeutores habitarem fazendo que 
todos estes rigorozos castigos se executem com umajusta 
e austera severidade; que de uma parte nada rieke a deze-
jar para evitar a dezerçaõ, e da outra se taça respeitar 
pela ii-,parcialidade da justiça com que he practtcada, 
sobre esta matéria do recrutamento naõ vos esquecerá o 
procurar pelas tabellas dos nascidos, mortos, e nu-
meramento da povoaçaÕ que es governadores vos deve
rão communicar annuaimente uma espécie de Cadastro 
de Povoaçaõ, pelo qual regulareis o systema de recruta
mento que anoualmente se pode estabelecer em todo o 
reyno, e que deve ser proporcionado á sua povoaçaô, 
quando cessassem as actuais criticas circumstancias da pre
ze nte guerra durante a qual o manter a força do exercito 
deve ser superior a toda e qualquer outra coucideraçaõ. 
Segue-se o recomendar-vos a reforma das milícias, e con-
stando-me que nas mesmas há erros essenciaes naõ só vos 
authorizo para que os reformeis, mas para que os façais 
estabelecer, e me proponhais aquelle plano que julgardes 
mais possa convir ao meo real serviço e que executado 
logo provizoriametr.e haja depois receber a minha per
feita e inteira approvaçaõ para ficar sendo inalterável» 
mente executado. Actualmente os erros principais intro
duzidos na pratica, e que vos encarrego de reformardes 
logo com toda a brevidade saõ os seguintes. I o . A inipro-
priedade da escolha, e eleição dos officiaes e ignorância 
absoluta dos mesmos. 2° . A sórdida e repugnante ve-
nalidade ou corrupção com que muitos coronéis chefes de 
regimentos milicianos recebem dádivas, ou favores para 
izentarem muitas pessoas ou cavalheiros de assentarem 
praça de soldados como deviaõ, fazendo-os logo nomear 
officiaes para satisfação do seo egoísmo, ou de sua ira-
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e firousidaõ ; donde se segue o grave inconveniente 
de tò te recrutarem para soldados de rnilicias contra o 
doposto nss minhas ley*, gente pobre, e outros que per
tencem so recrutamento de linha, e haverem a*-vim im-
u-rmsas deserçocns, alem deqoe os corpo* miliciano*» ja
mais se achai") completos. 3°. A falta de regularidade, 
« metbodo nas protnoçoens dos officiaes; e igualmente o 
mio metbodo de recrutar do que procede a dezerçaõ, e 
estado incompleto nos rorpos deisando-vos o arbítrio e 
escolha de remédios proporcionae* a taes e taõ scnatveis 
inale* sou servido somente lembrar-vo-;, que pareceria 
muito conveniente que os coronéis dos regimentos fossem 
escolhidos do numero dos bons officiaes maiores das tropas-
de linha, e qoe na guerra, e paz tivessem o soldo de co
ronéis de linha *, porque só sssim sendo hábeis, e indepen
dentes podersõ criar, educar bons officises, e aperfeiçoar 
na disciplina seus regimentos; devendo essa msior despesa 
multar de alguma boa economia, que vos autbonzo es
tabelecer do modo que julgard*s conveniente provizo-
risiiictite, e que depois fareis subir á minha Real prezença 
pars eu a aanecionar: qoe igualmente parece que estes 
hábeis, honrados e activos militares faraõ desapparecer os 
males que nascem do peculato, e corrupção ; que nas mi
neis* naõ deverão existir officisea aggregsdos; procurando 
dar »e sahida ao multiplicado numero de coronéis que bs 
actoalmente nos corpos milicianos ; e que finalmente deve 
estabelecer-»e que nas milícias as propostas para officiaes 
tsjsõ feitas gradualmente de posto a posto, passando o 
aliem a tenente, o tenente a capitam: e o capitam, a 
tenente coronel progredindo assim ; e qoe sobre o systema 
de recrutamento o mesmo se fizesse observar rigorosa
mente segundo a ley estabelecida, e altersçoerrs que se 
inlgsncui convenientes por officises honrados, e sujeitas 
* mais austera responsabilidade do serviço militar, naõ 
devo tsõbem deixar de rtcommendsr vos que deis s 
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maior atenção ao corpo das ordenanças, o qual forma por 
assim dizer o levantamento em mesma de todos os meus 
vasallos quando chamados a defenderem os propios lares; 
e tendo a experiência mostrado que este corpo merece 
uma grande alteração e regulamento, na forma com que 
se deve organizar, para lhe dár certa ordem e maior ponto 
de perfeição no systema actual; tendo mostrado a expe
riência de três campanhas serem quazi geralmente mãos 
os capitaens mores e seus officiaes, e o maior numero 
tendo pouco zello, prestimo, patriotismo, valor, e dezem-
baraço, sendo muitos velhos, e enfermos, e ignorantes, 
sem espirito, indolentes, preguiçozos, e até venais, e que 
dando grandes somas para serem eleitos, depois se indem-
nizaõ opprimindo os povos com vexaçoens enrique-
cendo-se á custa dos mesmos e na face do inimigo, fugindo 
para evitar o perder suas riquezas, deixando assim os 
povos sacrificados, e abandonados á sua triste sorte ; sou 
servido ordenar-vos me proponhais tudo o que julgardes 
mais essencial para produzir o dezejado melhoramento, e 
por agora conferiudo-vos toda a eminente authoridade 
para aterrar, e estabelecer o que vos parecer necessário, 
e útil ao dezejado fim, de que depois me dareis uma 
exata conta para que tenha a minha Real approvaçaõ 
mando por ora lembrar-vos o nomear um Inspector Geral 
que se occnpe em inspecionar pessoalmente todos os corpos 
de ordenanças em cada província, e proceder a reforma de 
todos os officiaes que julgardes incapazes, o estabelecer 
que as propostas sejaÕ remetidas ao inspector para este ve
rificar as qualidades, e circumstancias dos promovidos e 
que o mesmo inspector a remeta a vós como Marechal 
Commandante em Chefe do meo exercito, com a sua im-
formaçaÕ; devendo vós depois propor-me pelo conselho de 
guerra os que julgardes mais capazes recommendando-
vos porem muito que façais guardar os privilégios das 
cazas Reaes, grandes donatários, e que só procureis que os 
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mesmos naõ sejaõ pre-judiciais ao meo Real serviço, com
binando sabiamente as authotridsdes estabelecidas com o 
qae evigír o bem do meo Real serviço : se vos jnlgarats 
tMceasario o estabelecimento deste inspector procuram» 
ta-c-ubclecrr-lhe o *eu competente soldo, ou de alguma 
nova pequena contribuição de todas ss câmaras, ou de al
guma economia, que possais introduzir, e de tudo me da
reis a competente parte. Muito cuidado me tem merecido, 
e muito vos mando agors de novo especialmente reco
mendar s remonta da cavallaria, pois sem a competente 
força desta srma ja mais se poderá segurar a defesa do 
reyno, e be tslves 4 sus falta, e pouca força, qoe se deve 
sttnboir qoe o* grande* successos dss srma* naõ tenbaÕ 
tido toda a esteoçsÕ qoe éra de esperar da grandeza dos 
mesmo*; parece pois que devei* tomar em consideração. 
I*. Que os cavalio* se vaõ extinguindo, eqoe be necessário 
cotdsr na criaçãoe propagação dos mesmos, attendendo-se 
sa providencias que mandei dir pela carta regia ultima
mente dirigida aos governadores do reyno para o augmento 
e melhoramento das minhas manadas reaes e das caude-
Isrias do reyno. 2*. Que a cavallaria inimiga be sempre 
superior á nossa, ainda mesmo combinada com a Ingleza. 
S*. Que sua M. B. naõ pôde auxiliar com a quantidade qoe 
deseja pela dificuldade do* transportes. 4°. Que sendo 
mesmo completo o numero da nossa cavallaria de 7.000 
csvalloa, unidos a cavallaria Inglesa a penas noa podem 
servir para sustentar a defensiva do reyno. 5*. Que o 
completo de 7.000 cavsllos nunca no efectivo ezeedeo de 
3.000, e qoe nunca se deram providencias de forma indis
pensáveis psra qoe a remonta da cavallsria seja feits com 
fruto; e na real idade que s ley que obriga ao* particulares, 
s entregar os cavsllos, be eaerutada com muita frooxidaõ 
que quando mandada execotar mllitarmeote produsio 

>, logo parou tanto qoe se mandou ussr sim-
tte doa meios ordinários, naõ se havendo imposto ss 

Vot. Vni . No. 41. S o 
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penas da ley aos que commeteram actos contra a mesmas; 
e finalmente que nao se havendo feito entrar nas caixas 
regimentais as massas econômicas por cujo meio se pode
ria© ter comprado cavallos, assim conto fez o regimento 
N°. 12, e que se achaõ atrazados de sete e oito mezes* 
dahi tem rezultado a falta de remonta para os regimentos. 
Dezejando pois occorrer a tao graves e essenciais incon
venientes recommendo-vos em Io. lugar, que de acordo 
com os governadores do reyno procureis logo principiar a 
dar as mais activas providencias para o restabelicimento 
das minhas manadas Reaes e das candelárias do reyno na 
conformidade do que a este respeito se acha estabelecido: 
em 2o. lugar mando agora participar-vos que já ordenei 
ao estribeiro mór que mandasse dár para a remonta todos 
os cavallos que existissem ou se recolhessem nas minhas 
Reaes cavalherices, excetuando somente os cavallos pays,que 
se devem conservar para perpetuar as boas raças: em 3°. 
lugar ordeno-vos que de a cordo com os governadores do 
reyno fixeis logo uma certa soma para se principiarem a 
pagar os cavallos que se tomarem para a tropa, preferindo 
sempre no pagamento todos os que trouxerem os Hespanhoes 
em 4o. lugar, que se proceda novamente ao já ordenado 
alistamento e numeramento de todos os cavallos do reyno 
sem entender com os cavallos pays; e que se tomem por 
avaliação todos os precizos para a tropa; dando-selogoo 
bilhete para o seu pagamento, o qual se pague exacta-
mente; posto que haja alguma dem ora se o estado das 
finanças assim o exigir imperiozamente em 5o. lugar, que 
lembreis aos governadores do reyno, que procurem haver 
se for possivel cavallos de África, donde seria fácil o tran
sporte; e que até se faça alguma tentativa se for possivel» 
para tér cavalloss ou das ilhas de Cabo Verde, ou do Pará» 
posto que de uma, e outra parte será mui difícil, e custozo 
o transporte. Este grande e intersante objecto, que tanto 
tenho mandado recommendar aos governadores do reyno 
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agora novamente aou servido recommendar-vo-lo para que 
de acordo com os mesmos se dêem todas as providencias 
asacnrisrs. seja psra segmentar as minhas reaes manadas, 
e caudclarias, seja para procurar os cavallos de fora do 
reyno particularmente de Hespanha, Inglaterra, e África, 
trjá finalmente para haver todo o numero do» que exia-
ttm dentro do reyno, e que, sendo pagos pelo* sen* com
petentes preços, devem agora unicamente ser empregados 
psra a salvação e defeza do reyno. Deve-me taõ bem 
grande cuidsdo os provimentos das bestas necessárias para 
s artilheria ; c consundo-me que o máo estado dss mesmas 
tem feito até desmontar algumas brigadas. Sou servido 
mandar vos declarar que já ao meo estribeiro mór acabo 
de otdenar, que expeça as competentes ordens para que 
dss minhas reaes cavJhsrices se vos dêem como já *e vos 
deveriaõ tér dado todss as parelhas, que ainda ali possaõ 
existir, e todas as que se forem recolhendo, e ae poderem 
recolher das minhas reaes manadas, e que igualmente fa-
-*»!• proceder a tirsr todas as dos particulares por uma 
justa avaliação pondo-vos de acordo em ul matéria com 
m governadores do reyno, a fim de que obrem com toda a 
eoergia em taõ importante matéria: seria finalmente aqui 
ologar de vos recommendar as maia enérgicas providencias 
psra se introduzir um milbor e mais activo e mais eco
nômico systema nos transportes; e no approvizionamento 
dos viveres psra o exercito; assim como na administração 
dos hospitaes militares, e no regulamento dos professores 
de medreins, e chirurgia do exercito, e na thesouraria 
geral das tropas, mas havendo eu tomado a resolução de 
sdhrrir ia representsçoens que o Marechal General, e 
vós mesmo me fisesteis contra o systema das administra-
çeeoe estabelecidas no reyno, e a havendo mandado abolir, 
paio alvará que ja vos terá sido communicado pelos go-
*rnadofea do reyno, e de que vos mandei remeter copia 
com esta tumba carta regia, tanto a juocu das muniçoeo*. 

3 O 2 
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de boca, como o lugar de fiaico mór, e juncta do arsenal 
do exercito, e até a thezouraria geral das tropas, se neces
sário fór; e igualmente havendo ordenado que se introdu
zisse em lugar dos antigos planos um commissariado, e 
todos os planos do Marechal General, e vossos, nada em tal 
matéria vos resto a dizer-vos, senaÕ o recommendar-vos 
que procedais sem demora, de acordo com os governadores 
do reyno, a organizar os novos planos, e que procureis 
que na practica conrespondaÔ a expectaçaÕ, que formo das 
luzes, e genio, e talentos tanto do Marechal General como 
vossos, e que possaÕ ser taõ úteis a promover a mobili
dade, e prompto aprovizionamento do meo exercito 
quanto o exigem inperiozamente acircumstancias de fazer 
a guerra a um poderozo e activo inimigo, e que já mais 
se esquece de que para conservar a sua rnonstruoza exis
tência deve vencer sempre, porque se uma vez for infeliz 
arrisca de todo ver separada a sua existência. Para vos mos
trar que nada me esqueceo authorizando-vos para fazer 
todos os melhoramentos, que podem ser necessários para 
dár a maior consistência, e força ao meo valorozo exer
cito, muito vos recommendo finalmente que procureis a« 
justar com os governadores do reyno os recursos e fundos, 
que vos podem fornecer, para que o exercito se possa con
servar sempre prompto a obrar, e mostrar a mais activa 
mobilidade, e as epocbas em qoe os podem entregar, a-
justando taõ bem com vosco os meios de circulação e cre
dito de que podem servir-se para fazerem exactos paga
mentos ; e para poderem por esse modo cobrir a falta de 
rendas. Ordeno-vos que em cazo algum podem servir a 
pagar despezas ordinárias e extraordinárias, e sobre tudo 
em uma guerra da natureza daquella que o reyno actual-
mente sofre. Com assignados e com succecivas bancas 
rotas, criou a França o poder que ainda dessola, e opprinie 
toda a Europa, com um papel que tao bem acabou por 
uma banca rotta, e qoe depois resurgio transmutado em 
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outro, qoe boje eirrula com grande credito, criaram os 
Estados Unidos os meio* com que rezestirsm a may pátria ; 
cujo força e poder a Europa admira, e so qusl deve 
no momenio actual a esperança, que ainda tem, de poder 
ver restabelecido o aeu sntigo equilíbrio. Com meio* de 
similhante natureza, sem «erem levados s um tal excesso 
findados dos subsidias, e empréstimos da Gram Bretanha 
podem arhar-be recursos porporciooaes as grandes des
pesas <io exercito, e ds defeza do reyno, que em bene
ficio dos meo* vassallo* he o único objecto dos meos 
mais enérgicos vottos, e de vos espero qae animeis e illus-
treis os governadores do reyno pars entrarem na execu
ção dests* grandes vistas, que naõ tenho cessado de recom-
mendar lhe, des de que principiou a feliz restauração 
do reyno. Lizongeio-me, e espero de vosso sello e dss 
vossas luses que de acordo com o Marechal Geral execu
tam* tudo que mando agora novamente recommendsr 
e será mais esse um motivo para que Eu possa têr novas 
ocessioens de reconhecer os grandes serviços que tendes 
feito a nimba real coroa. Assim o tenhais entendido e 
façais cumprir. 

Escrita no Palácio do Rio de Janeiro, cm 16 de Novem
bro, de 1811. 

PRÍNCIPE. 
Para o Conde de Trancozo. 

LISBOA. 

Pela Intcndencia Geral da PoUcia se mandou afixar o 
seguinte Edital. 

Joio ds Mattos Vasconcellos Barbosa de Magalhães, De-
•smbsrgsdor ds Casa da Supplicaçaõ, que sirvo inte-
f'i-amtiiie de Intendente Geral da Policia do Reyno, &c. 
Fsçe saber, qua tomando o Príncipe Regente N. S. na 

s«i Real coosideraça-õ, o muito qne convém 4 felicidade 
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de seus povos manter a segurança publica offendida pela 
propagação dos vícios inseparáveis da vadiagem; animara 
agricultura, e tornar úteis ao estado aquelles dos seus 
vassallos, que pela occiosidade, se constituem membros 
ruinosos do mesmo estado: foi servido mandar que eu 
publicasse por editaes a Regia portaria, que se dignou 
expedir-me era data de 5 do corrente, cujo theor he o 
seguinte. 

Sendo necessário, que na estação prezente se promova, 
e anime a cultura das terras, as quaes por falta de culti
vadores tem impossibilitado os lavradores de adiantarem 
as sementeiras, e cavas das suas vinhas; e constando que 
na Cidade de Lisboa vagaõ infinitas pessoas sem destino e 
em boa saúde: manda o Príncipe Regente nosso senhor, 
que na conformidade do Decreto de 4 de Novembro de 
1755, Aviso de 2 7 de Janeiro de 1757, e Carta Regia de 
25 de Fevereiro de 1781), se considerem vadios todos 
aquelles homens, ou rapazes, em estado de se occuparem, 
que se acharem sem domicilio certo, sem abrigo, ou des
tino, dormindo debaixo de alpendres, tilheiros, cáes, ou 
estaleiros; e que logo que se encontrem pessoas assim 
designadas, sejaÕ conduzidas ao castello da cidade, e 
fiquem detidos á ordem do Intendente Geral da Policia, 
para que separando as que forem próprias para o recru
tamento, ou para a Real armada, destribua as outras pelas 
comarcas da Estremadura, segundo as informaçoens que 
tiver da precisão dos trabalhos dos campos; e os corre
gedores das comarcas lhes arbitrarão os jornaes, que de
verão vencer, sendo-lhes pagos pelos lavradores, que os 
occuparem, naó excedendo os preços de 240 reis, e seraÓ 
obrigados a servir por tempo de seis mezes: e para que 
estes vadios possaõ subsistir nos trânsitos, o Intendente 
Geral da Policia lhes mandará assistir com 120 réis, Dao 
excedendo a 800 réis cada um, os quaes por sua conta 
cobrará no real erário; e para que esta importante dili-
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renoa tM cumpra, e execute com s maior actividsde cm 
beneficio ds causa publica, e dos mesmos vadios, e tor
nando os membros sctivos, e utei» á sociedade; o mesmo 
Senhor sutboriaa o Intendente Geral da Policia, para que 
tomarlamcnu- faça proceder sem custas, nem delongas nas 
essas do Csstello onde se recolherem os duo--, e ordene 
-proanptamente as suas remessas ás comsrcas que julgar 
mais necessitadas, em beneficio dos lavradores. O desem-
bargador que serve de Intendente Gera) da Policia, o tenha 
ama» entendido, e faça executar, pulicando esta Portaria 
por editaes seus. 

Palácio do Governo, em 5 de Março, de 1812. 

Com cinco Rubricas doa Senhores Governadores do 
Reyno. 

E psra que chegue á noticia de todas as pessoas a quem 
toca a execução do qae S. A. R. determina, e em cum
primento das suas Reaes ordens, mandei lavrar o presente 
edictal, que será afinado nos lugares públicos desta capi
tal, e de todas as terras e comsrcas da Estremadura. 

JOAÕ DS MATTOS F. VASCONCBLLOS 

BASBOSA UE MAGALHÃES. 

0 Príncipe Regente N. S. foi servido mandar expedir o 
seguinte 

A L V A R Á . 

Eu o Príncipe Regente Faço saber aos que este Alvará 
virem : que tendo a divina providencia abençoado o feliz 
consórcio da Princesa D. Maria Tbereza, Minha Muito 
Amaua c Prezada Filha, c do Infame de Hespanha D. 
Pedro Carlos, Meu Muito Amado e Pressdo Sobrinho, 
com o nascimento de um filho: e querendo que seja consi
derado, havido, e reconhecido no» meus reynoa, estados, e 
domínios com o mesmo titulo, dignidade, pre-cminencia de 
que gota »m pai *. bei por bem que elle goxe do titulo, e 
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tractamento de infante, e de todas as. honras, preeminenci-
as, e precedências, que como tal lhe saõ devidas, assim, e 
da mesma sorte que goza o mesmo Infante seu Pai. E este 
se cumprirá como nelle se eontém sem embargo de quaes-
quer leys em contrario, as quaes hei por dei-ogadas para 
este effeito somente, ficando aliás em seu vigor : E valerá 
como carta passada pela chancellaria, ainda que por ella 
naõ haja de passar, e o seu efíeito haja de durar um e mais 
annos, naõ obstante a ordenação em contrario. 

PRiSrcira. 
Datado no Palácio do Rio de Janeiro, 

aos 9 de Dezembro, de 1811. 

H E S P A N H A . 

Reyno de Navarra. 

A conducta atroz e escandalosa do inimigo tem chegado 
ao ultimo ponto de iniqüidade; constante no seu projecto 
de usurpaçaõ, tem seguido um systema de horror, sangue e 
devastação. Nem os sentimentos da humanidade, nem as 
leys da guerra admittidas entre os militares civilisados, nem 
a conducta generosa dos voluntários da Navarra tem podido 
conter o espirito sanguinário, e desolador dos Generaes 
Francezes, e authoridades intrusas: as cidades estaõ conster
nadas, e as aldêas sem consolação. As classes, e os desti
nos respeitados naturalmente, até pelas nações barbaras, 
naÕ salvaram os habitantes do paiz: o sanctuario está triste 
por ver seus ministros conduzidos ao caibabouço, e aosup-
plicio: nao se dá um passo, sein ouvir tristes alaridos cau
sados pela tirannia: Navarra he um paiz de pranto, e 
amargura: vertem-se continuamente lagrimas pela perda 
dos melhores amigos. Pais, que vem seus filhos pendu
rados em uma forca por sua heroicídade na defensa da 
pátria, estes a seus pays consumidos nas prisóens, e por ul
timo expfrar em um páo, sem mais delicto, que serem pays 
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de taó valentes defensores. Um espirito de moderação, 
próprio da religião, caracter, e educação dos Navarro*, 
tem feito observar aos voluntários um aysteroa diametral
mente opposto so dos tyrannos: taõ decididos como bravos 
no campo, tem sido brandos, e generosos com o inimigo 
reodido: s meza do* chefes tem sido franca para muitos 
officiaes prisioneiros ; e o simples soldado tem recebido a 
mesma rsçaõ diária que um voluntário. A oficialidade 
Francesa, s quem coube s sorte de ser prisioneira, publica 
ovslordestessoldadoscom aa anuas na maõ, e a sua amizade 
psra com o que ss depõem ; nisto tem satisfeito sos deveres 
de am militar ; quando elles tem esquecido até as primei
ras impressões da razaõ. 

Msgistrados, poderosos, sacerdotes tem soffrido o saque 
mai» barbsro, e depois sido condusidos a França, ou sido 
victimas da sua ferocidsde. Choro s sorte de alguns offi
ciaes enforcados, ou passados pelas armas, e be continua a 
minha dor por igual desgraça de muitos voluntários. 

Continuamente tenho enviado aos generaes Franceses 
da Nsrarra os officio» mais enérgicos, capazes de os repri
mir e fazer entrar na ordem; naõ tenho perdoado dili
gencia alguma para reduzir a guerra a urna devida intelli-
gencia t estou justificado do* meus procedimentos; e se 
(br necessário convencerei o publico da necessidade e jus
tiça do presente decreto ; alguns habitantes ae resentiram 
ds providencia, e o seu interesse, ou debilidade quererão 
usar de violenta s medida. Uma seria meditação sobre o 
estado do psis, conferências continua*., razões podsrosa* a 
favor ds CMMS publica tem decidido o meu coração. Pars 
cumulo ds minha convicção, e ultima prova da iniqüidade 
Francesa, e perfidis de slguns máos Hespanhoes, vi 12 
paisanos espingsrdesdos em Estclla, 16 em Pamplooa-, 4 
°&c ta-es, e SS voluntários passados pelas armas em 2 dias; 
tubo aoflirído por defarencia as muitas prisões, e continuo 
aaaaasintos do inimigo em ccclesiasticos, soldados pai-

VOL. VIU. No. 47. S M 
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nos; porém completou-se a medida, e naÕ posso suspender 
a seguinte resolução. 

Art. I. Em Navarra se declara guerra de morte, e sem 
quartel, nem distincçaõ de üoldados ou chefes, incluso o 
Imperador dos Francezes. 

Art. 11. Os officiaes e soldados Francezes, que forem 
tomados cora armas ou sem ellas, em acçaõ de guerra, ou 
fora delia, seraõ enforcados, e pendurados nas estradas 
publicas, conservando-Ihes seus uniformes, e pondo nos 
cadáveres uma nota da sua filiação. 

Art. I I I . O official, soldado, paisano, de quaelquer 
classe, ou condição que for, que auxiliar, ou deixar esca
par um Francez, será enforcado irremissivelmente. 

Art. IV- Aquelle que se provar <er censurado esta dis
posição, ou fallado mal contra ella, será espingardeado, e 
confiscados os seus bens em favor da divisaÕ ; impondo a 
pena de 8 annos em um arsenal ao que se interessar por 
similhantes delinqüentes. 

Art. V Se se provar que em algum povo encobriram, ou 
occultáram algum official, ou soldado Francez, será incen
diada a casa, onde estivesse, e espingardeados os da 
mesma. 

Art. VI. Se se provar, que se deo aviso de algum Povo 
de estarem nelle alguns voluntários, que naÕ cheguem a 
número de 8, pagara 500 ducados (220.000 réis) de multa, 
só pelo aviso ; e se sueceder cahir algum voluntário nas 
mãos do inimigo, seraõ espingardeados 4 do povo, a quem 
cahir por sorte. 

Art. VII . Prohibe-se debaixo de pena de morte levar a 
Pamplona dinheiro, viveres, nem effeito algum, debaixo 
de qualquer pretexto. 

Art. VI I I . Declara-se Pamplona em estado de verda
deiro sitio, e seus habitantes na classe de inimigos, no que 
he relativo a receberem mantimentos de fora. 

Art. I X . Toda a pessoa de qualquer idade, sexo, classe, 
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islsiln, e coodíçaõ que for, pôde aproximar-se á distancia 
de I quarto de legue ds capital, marcando a linha pelas 
trm pedras, qoe se acham nas 3 calçadas ou estradas reaes 
de Pamplona para Talai In, Eatrlla, eTolosa, continuando-
a desde esta estrada por diante dos povos de Ártica, e 
Ansoain, Convento de Cspocbininos, e Casa Colorada» 
Bariada, Montrrolli, e Fuerte dei Príncipe, ficando estes 
povos, e edifícios na linha de prohibiçaõ ; de modo que 
será enforcado irremi mi vel mente quem se apprebender 
nelle», dirigindo-se para Pamplona. 

Art. X. As pertids* de voluntários que se poraÕ a ob-
•ervar a linha, *e virem que alguém chega a toca-la, lhe 
faraõ fisgo sem demora, consulta, nem ordem de pessoa al
guma, e oe o prenderem aaõ, ou ferido, o pendurarão ira-
•ediatamentr em uma arvore. 

Art. XI . Toda s praaon, que voluntariamente quiser 
aahir de Pamplona, será recebida com Ioda a humanidade 
própria do caracter Nsvarro. Porém naõ poderá voltar 
por titulo algum, em quanto durar a declaração do cerco. 

Art. XII. Os otfic iacfi, sargentos, cabo*, e soldados do 
esercito Francês; qoe quetraõ psaaar.se seraõ recebidos 
peio* voluntários, dando nquellea a vos de Passado; as 
partida* oa obaequiarsõ, dando-lhe* bagagens, rações, e 

voluntários, o* acompanharão até a nossa pre-
11 aeraõ gratificados por mim era dinheiro corrente t 

escolherão servir, passar a Inglaterra, ou voltar ao seu 
paia, ficando a meu cargo o seu transporte seguro até aos 
portos da Costa, com rrcommendaçaõ especial aos chefes 
rnihurr», e authorldedes civis. 

Alt. XIII. O ofBcial, soldado, paisano, que naõ prote
ger» e der lodo o ausílio so* officiaes, e soldados Frence-
aea, que desertarem, aeraõ espingardeados; e se, o que 
aafi espero, algum os matasse, ferisse, ou oxposesae a cahir 
«m maóa do inimigo, soffrcra immedistaments a pena de 

S H S 

http://psaaar.se


416 Política. 

Art. XIV. Todos os que sahirem voluntariamente de 
Pamplona, sejaõ paisanos, ou militares, se me apresenta
rão pessoalmente, e quando for família inteira, será bas
tante que o faça o seu chefe, para saber quem saõ; e deter
minar sobre o seu destino. 

Art. XV. Toda a pessoa que sahir do termo do seu povo 
sem passaporte de seus respectivos magistrados, ou rege-
dor, e assignado pelo pároco, e escrivão, e onde o naõ 
houver por um 3 o . Visinho, será espingardeada. 

Art. -XVI. Todos os estalajadeiros do reyno deverão 
pedir a quantos chegarem o devido -passaporte, naõ o 
tendo, os prenderão, e remetteraõ a primeira partida, que 
se encontre ; e se forem povos limítrofes a Guipuscoa, 
Alava, Castella, ou AragaÕ, lhes intimarão a obrigação 
de tirar o seu passaporte. 

Art. XVII. Se algum povo pagar, ou influir para o 
pagamento dos 7680 réis semanaes, impostos pelo inimigo 
aos pays, e parentes dos voluntários, seraõ confiscados to
dos os bens dos magistrados, regedores ,escriváens, e dos 
-poderosos do -povo, à discrição. 

Art. XVIII. ImpÕera-se a contribuição de 12.400 réis 
semanaes aos pays, irmãos e -parentes dos empregados em 
Pamplona pelo governo Francez: declarando, que estaõ 
confiscados pelo governo todos os bens, direitos, e acçoes 
-pertencentes aos empregados, em quanto permanecerem 
nos seus serviços. 

Art. XIX. As pessoas, ou familias, que do povo do seu do
micilio passarem a viver nos que tem guarniçaõ Franceza, 
tomarão a suas antigas casas ; e naÕ o fazendo no preciso 
termo de 20 dias, contados da publicação deste decreto, 
serão tractados como traidores à pátria, e soffreraõ em suas 
pessoas e bens, as penas, como taes. 

Art. XX. As justiças, cameras, cabidos ecclesiasticos, 
administradores de conventos, ou fazendas de Senhores 
ausentes, que mandarem alguns effeitos, ou noticia delles 
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ao inimigo, seraõ enforcados, sem consideração ao seu 
s-ráo, e clame ; e no termo preciso de um mez desde a 
publicação, apresentarão nesta secretaria uma conta indi
vidual de todos os fundos e producto*, com declaração 
cs pressa da pessoa a que pertencem. 

Art, XXI. Se perecer conveniente dilatar a linha de
marcada, íax-se-ha, participaodo-o so público, advertindo 
desde ja, qoe ae o inimigo se scantonar nos povos imme-
diato* a Pamplona, a linha se devera entender por méis 
lagos, • se o inimigo avançasse a este ponto, entenda ae 
a lioba demarcada um quarto de légua mais, procedendo 
assam progwmiuniim. 

Art XXII. Este decreto se imprimirá e correra em de
tida íónna por todas ss cidades, villas, vallcs e aldcas. 

Art. XXIII. Logo que se receber este decreto, se pu-
blicsré por bando, repetindo-o de 15 em 15 dias ; lendo-o 
lambem os párocos nas suas respectivas igrejas, nos do
mingo* 1*. e 3*. de cada mez, no tempo do oflertorio da 
missa paroquial; e se, por qualquer pretexto, algum 
deizaase de o fazer, ssjustiçsa, parrocos, escrivães, e os 
poderosos de cada povo seraõ julgados em 24 horas mili-
tarmente. 

Dado no campo ds honra de Navarra, s 14 de Dezem
bro, de 1811. 

FRANCISCO ESPOZ E MINA. 

O Commandante e Coronel da DiviasÕ de Navarra. 

Decreto ias Cortes de Hespanha sobre a suecessaõ á Coroa. 

As Cortes Genes e Extraordinárias, considerando, que 
o bem, e segurança do estado saõ imcompativeis com a 
concurrencia de circumstancias, nas pessoas do Infante 
D. Francisco de Paula, ds Infanta D. Maria Luiza Raynba 
viuva de Elraria, irmaõ e innai de D. Fernando VII.; 
Km resolvido declarar e decretar; que o Infante D. Frau-
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cisco de Paula e seus descendentes, e a Infanta D. Maria 
Luiza e seus descendentes, ficam excluídos da suceessaõ 
á coroa de Hespanha. Em conseqüência, na falta do 
Infante D. Carlos Maria, e de seus legítimos descendentes, 
a Infanta D. Carlota Joaquina Prineeza do Brazil, e seus 
legítimos descendentes, seraõ chamados á suceessaõ da 
coroa; e na falta de seus herdeiros, entaõ D. Maria Izabel, 
Prineeza hereditária das Duas Sicilias; e seus legítimos 
descendentes; e na falta destes três parentes mais próxi
mos de D. Fernando VII. e seus descendentes, entaõ sue-
cederão as outras pessoas e linhas, que devem sueceder 
segundo a constituição, na ordem e forma, que está esta
belecido. Ao mesmo tempo as Cortes declaram e de
cretam excluídos da suceessaõ à coroa de Hespanha, a 
Archiduqueza de Áustria D. Maria Luiza, filha de Fran
cisco II. Imperador de Áustria, de seu primeiro casa
mento, assim como também os descendentes da dieta 
Archiduqueza. 

Cadiz, 21 de Março, 1812. 

Circular do Ministro da Guerra aos generaes em chefe dos 
differentes exércitos. 

Cadiz, 18 de Março. 
A Regência do Reyno tem determinado, que todos os 

generaes em chefe dos exércitos informem os chefes dos 
corpos tanto de infanteria como de cavallaria, que durante 
o período de um mez estudem e se aperfeiçoem no Re
gulamento Real de tacticas, e na practica de tudo o que 
respeita os deveres de seus respectivos commandos. De
pois deste período, cada general em chefe passará revista 
ás divisoens, brigadas, e regimentos de que o seu exercito 
he imposto, dando commissaõ a qualquer general que lhe 
parecer para passar revista a cada batalhão por compa
nhias, que devem ser respectivamente commandadas pelo* 
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«o* capHaens e sobsltemas. He também s vontade do 
governo, que em conseqüência desta revista, os generaes 
em chefe proponham s demisaaõ de qualquer general, que 
naõ —ober eommsndsr s soa divisaÕ em linhs; de qual-
qaer brígsdeiro que ignorar o modo de consmsndsr os 
batalhoens de que s sua brigsda se compõem; de qual-
quer chefe de batalhão que naõ possuir o nec<-*« irio co-
•hecimcnto do *eu dever, e de quslquer subaherno, qae 
•sfl eommsndsr propriamente a companhia, que he do seu 
dever capitanear e instruir. 

8. A. espera do zelo c patriotismo dos commandantes 
em chefe, que cllc* compriraõ exaclamente as presentes 
ordens, sem ter a menor contemplação com os officiaes 
que foram negligente* e incapazes de cumpnr com o seu 
dever; tendo constantemente na lembrança, rjue o valor 
e pstriatisrno somente nan saõ suffirientes pnra conduzir 
aa tropas á vietnris, e que he absolutamente necessário, 
que o chefe que de*»eja faser-se digno de commandar o* 
soldados da pátria adquiram previamente, por meio de 
uma constante appliesçsõ, os conhecimentos que se rc-
qoerem para taõ honroso encargo. 

O Governo está plenamente convencido da necessidade 
de prestar uma attençaõ particular ao soldado, que deve 
ser o filho valido de nossa pátria commum ; e he plena
mente sensível, e agradecido ao* seus disttnctos serviço*», 
arsta gloriosa contenda. Klle terá cuidsdo de que naõ 
fclte couta alguma ao* defensores da naçaõ e do throno. 
Elle remunerará o* serviços dos que se distinguirem na 
acçsô, e prommoverem pelo* seus esforços a disciplina e 
issstrucçsd da* tropas. Elle remunerará os serviço* pas
sados daquelles que f»m sido mais ansiosos em adquirir 
sovo» títulos à estimação, do qoe em solicitar promoçs-5 ; 
•a» naõ pertnhrirá a chefe slgum o permanecer em cons
tando, »e naõ possuir todas as qualificaçcens necemarías 
psrs o serviço útil. E porque o Governo naõ pôde ser 
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informado das qualidades pessoaes de todos os officiaes 
empregados nos exércitos, elle confia em que os generaes 
em chefe, officiaes do estado maior, inspectores e chefes 
de corpos, cada um na sua repartição, teraõ cuidado de 
executar a presente ordem, com um zelo proporcional á 
urgente necessidade que ha de pôr os exércitos em tal 
estado que os possa fazer cada vez mais efficazes pelo seu 
valor e disciplina, do que pelo seu numero; e tractará 
como criminoso todo aquelle que for culpado de parcia
lidade ou negligencia nesta importante matéria. 

HAMBURGO. 

O abaixo assignado inspector das imprensas e livrarias, 
se apressa a informar o publico que o Snr. General BaraÕ 
de Pommereul, Conselheiro de Estado, Director Geral 
das Imprensas e Livrarias, tem authorizado a circulação 
dos jornaes seguintes, sem nenhuma permissão especial 
de sua parte, em toda a extensão da divisão 32. 

(Segue-se a lista destes jornaes, que saõ todos obras pe
riódicas em Alemaõ, sobre a medecina, agricultura, his
toria natural, etc.) 

Para obter estes jornaes se dirigirá quem os quizer, ás 
livrarias, e correios mores, na divisão militar 32 ; aonde 
se indicarão as formalidades necessárias para este fim. 

He de esperar que os edictores e authores destes jornaes 
saberão apreciar esta permissão liberal. He do seu in
teresse abster-se de toda a dissertação ou reflexão de tuna 
natureza politica. O direito de publicar artigos sobre 
a politica naõ pertence senaõ ao Governo. Em conse
qüência todo o jornal scientifico em que se permittir a 
sua inserção será sujeito a ser supprimido, e a outros pro
cedimentos que se intentarão contra o editor e author. Por 
outra parte encerrando-se estrictamente na esphera das 
artes e das sciencias, a que os seus jornaes devem ser con-
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sagrados, poderão contar com o favor e approvaçaõ de um 
Governo sábio, que protege ss scienciss, e ss artes verda
deiramente atem, e todo quanto tende a aperfeiçoallas. 

Hamburgo, 6 de Março, 1812. 
JOHANWOT, Inspector, étc. 

PsumiA. 

Ao momento em qoe a navegação está sn ponto de te 
sbrir; nos pelas presentes trazemos á lembrança do 
mundo eomroercial ss ordenanças qoe 8. M. tem de tem
pos a tempos renovado, psra a maotettça do systema con
tinental ; e prohibir ds maneira mais rígida todo o com
mercio e i omniunicaçmó com Inglaterra, e soss colônias, 
particularmente o regulamento de 11 de Junho, de 1806 ; 
decretos de 18 de Outubro, de 1810, e 8 de Março, de 
1811, qoe impõem ss penas mencionadas nas dietas or
densncss, e inteira cemaçsó de todo o commercio probi-
bido. Por ums parte, para faser mais impossível todss 
a* in/racçoens dss ordenanças de S. M. ; e por outra 
parte pars proteger, o mais que for possivel s navegação 
so kmgo dn cosia, qoe be conforme ás leys existentes, 
8. M. tem dado ordena psra se esqui parem o mais breve 
qoe for possível, nos príncipses portos ds monarchia, 
«4a* do guarda costa, que seraõ destinadas a faser exe
cutar aa leys de commercio, tVc em todos os porto* e 
anebondouros; e a proteger o commercio legal contra 
todo* oe stsqoes hostis, e prevenir todo o commercio de 
cootrabando, para cujo fim velejarão so longo ds costa 
de paragem em paragem, a arrestarão e eoviaraõ ao porto 
de Prosais que Ibe* ficar mais próximo todo o vaso sus
peito de commercio ilbcita Esta ordem de S. M. será 
posm em execução o mais prompto que for poasivel, psra 
caie fim ee tem tomado as medidas necessárias. O mundo 
emrcsutol he por esta informado do supradicto, a fim de 

Veu VIU. No. 41. S t 
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S. M. lhes dar uma nova prova de seus incessantes traba
lhos, em empregar todos os meios em seu poder para 
proteger o commercio legal de seus fieis vassalos, em 
quanto por outra parte será punido com todo o rigor das 
leys qualquer tentativa dirigida a violar ou eludir os de
cretos relativos ao systema continental. 

Berlin, 20 de Março, 1812. 

(Assignado) D E HARDENBERG. 

INGLATERRA. 

Declaração official sobre as Ordens em Conselho, que affec-
tam o Commercio dos Neutraes. 

Havendo o Governo de França, por um relatório offi
cial, commmiicado pelo seu Ministro dos Negócios Es
trangeiros ao Senado Conservativo aos dez de Março pró
ximo passado; removido todas as duvidas sobre a perse
verança daquelle Governo em asseverar uns princípios, e 
manter um systema, naõ mais hostis aos direitos marítimos 
e interesses Commerciaes do Império Britannico, do que 
incompatível com os direitos e independência das naçoens 
neutraes; e havendo por isso desenvolvido plenamente as 
desordenadas pretençoens que aquelle systema, promul
gado nos decretos de Berlin e MilaÕ, foi desde o princi
pio destinado a por em força: S. A. R. o Príncipe Re
gente, obrando em nome e a bem de S. M., julga conve
niente, vista esta formal, e authentica republicaçaó dos 
princípios daquelles decretos ; declarar assim publicamente 
a determinação, em que esta S. A. R., de resistir firme
mente á ititroducçaÓ e estabelicimento deste código arbi
trário ; que o Governo de França confessa abertamente 
que intenta impor ao mundo, por meio da força, como se 
fosse o Direito das Gentes. 

Desde que a injustiça e violência progressivas do Go
verno Francez, fizeram impossível que S. M. restringisse 
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per mais tempo o exercício dos direitos da guerra, dentro 
dss limites ordinários, sem submetter-se a conseqüências 
naõ menos ruinosas ao commercio de seus douiiinos, do 
que derrogatorias dos direitos de sua coroa. S. M. tem 
trabalhado, por meio de um uso restríeto, e moderado 
destes direitos de retorssõ, que os Decretos de Berlin e 
fililaõ necesvariamente trouxeram a acçaõ ; em reconcüiar 
o* Estado* neutraes s estas medidas, que s conducta do 
inimigo fez inevitáveis; e que S. M. tem em todos o* 
tempo* professado a sua promptidaõ de revogar; logo que 
o» Decretos do inimigo, que deram occasiaõ a cllaa, fo
rem revogados, formal e incondicionalmente ; e o commer
cio dss naçoens neutraes for restituido ao seu curso ordi
nário. 

Em um período subsequente ds guerra, S. M. se apro
veitou ds situação em que entaõ se achava a Europa, sem 
abandonar o principio e objecto dss Ordena em Conselho 
de Novembro, IS07, se resolveo s limitar a sua operação, 
de maneira que alevissse consideravelmente as restricçoeoa 
que ali ae impunham so commercio neutral. A Ordem 
em Conselho de Abril, tso», foi substituída á de Novem
bro de 1807 ; e o systema de retorssõ da Gram Bretanha 
osõ continuou mais a operar sobre os paizes, aonde está-
vsm cm força as medidas aggressivas do inimigo; mas 
limitou as suss operaçoens á França ; e aos paizes aonde 
o jogo Francês estava mais esirictamente imposto; e que 
eeacnvsmeote tinhsm vindo s ser pane dos domínios da 
França. 

Os Estados Unidos ds America, ficaram com tudo dts-
ssltsfettos , e a sua dissatisfacçaõ se augmentou conside
ravelmente por um artificio demasiadamente bem suece-
dido, empregado pelo inimigo, que fingio haver revogado 
m Decretos de Berlio e Milaõ; sinds que o* decretos, que 
pretextavam tal revogação nunca foram promulgados ; e 
•*da que a notificação dessa pretensa revogação disüac-

3 I S 
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tamente a descrevia como sendo dependente de condiçoens 
em que o inimigo sabia que a Gram Bretanha naõ podia 
acquiescer: e ainda que appareceo ao depois abundante 
evidencia de sua execução subsequente. 

Porém o inimigo tem por fim posto de parte toda a dis
simulação : elle declara agora publica, e solemnemente; 
naó somente que estes decretos continuam em força mas 
que seraõ rigidamente executados até que a Gram Bre
tanha convenha nas condiçoens addicionaes, igualmente 
extravagantes: e elle ademais annuncia que as penas 
desses decretos estaõ em vigor pleno, contra todas as na
çoens que soffrerem que as suas bandeiras sejam " desna-
cionalizadas," como se explica neste novo código. 

Em addicçaõ á negativa do bloqueio de Mayo, 1806, e 
dos princípios sobre que aquelle bloqueio foi estabelecido; 
a demais da revogação das Ordens Britannicas em Con
selho, elle exige uma admissão de princípios, que as fa
zendas de um inimigo, levadas debaixo da bandeira neu
tral, sejam tractadas como propriedade neutral;—que a 
propriedade neutral, debaixo de bandeira inimiga, seja 
tractada como hostil *.—que as armas e muniçoens de 
guerra somente (excluindo madeiras para construcçoens 
de navios, e outros artigos de esquipaçoens navaes) seraõ 
considerados contrabando de guerra;—e que nenhum 
porto se considerará como legitimamente bloqueado, ex-
cepto aquelles que estaõ investidos, e sitiados, na pre-
sumpçaõ de serem tomados; e aonde o navio mercante 
naÕ pôde entrar sem perigo. 

Por estas e outras cousas que o inimigo exige, requer 
elle, de facto, que a Gram Bretanha, e todas as naçoens 
civilizadas, renunciem, pelo arbítrio de seu prazer, aos 
direitos ordinários, e indisputáveis da guerra marítima; 
que a Gram Bretanha, em particular, abandone as vanta
gens de sua superioridade naval, e permitia que a pro
priedade commercia), bem assim como o producto das 
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sminifarliirai de França, e seus confederados passem o 
oceano em segurança, em quanto os vassallos da Gram 
Bretanha e»iaõ effoctivamente proscriptos de toda a cotn-
municaçaõ commi-rci.il com as outras naçoens ; e o pro
ducto dos msnufacturas destes rey nos excluídos de todos 
o» paizes, s que se podem estender ss armas on influencie 
do inimigo. 

Tsl he o que se exige do Governo Britannico, eo a que 
se lhe munia que se submetia—o abandono de seus mais 
antigo*, easenciaes, e indubttsveis direitos marítimos. 
Tsl be o Código porque s França espera, debaixo da capa 
de orna bandeira neutral, fazer o seu commercio inatacá
vel por mar; em quanto ella procede a invadir, ou a in
corporar aos seus domínios, todos os Estados que hesitam 
sacrificar o* seus interesse* nacionaes ao seu commando ; 
e, em abdicação de seus justos direitos, sdoptar um có
digo pelo qusl elles ssõ requeridos a excluir de seus do
mínio* sob o pretexto de regulação municipal, tudo 
qusnto he Britannico. 

O pretexto destas extravagantes prcten»oens he, que 
alguns destes principio* foram adoptadus por um ajuste 
voluntário no tractado de Utrecht; como se um tractado 
qoe existio ume vez entre dous paizes particularmente, 
fundado sobre consideraçoen* especiaes e reciprocas, 
ligando somente as psrtes contractantes ; e que no ultimo 
tractado de pas, entre ss mesmas potências se naõ revi
ve©} houvesse de ser olbsdo como declsraçsõ do direito 
publico e doa gentes. 

He desnecessário que S. A. K. demonstre a injustiçs 
de toe* pretençoem. Alias elle podia sppellar para a 
practica ds mesma França, nesta e nas anteriores guerras, 
e psra oa seus códigos estabelecidas de leys marítima*: 
be hoamnte diser, que isto qoe o inimigo agora pede de 
novo, forma um grande desvio destss condiçoens sobre 
aum a sltegsda revogação doe Decreto* Franceses se rc-
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cebeo na America, e sobre os quaes somente, tomando er
roneamente por certo que a revogação era completa, re
clamou a America a revogação das Ordens Britannicas em 
Conselho. 

S. A. R. vendo todas estas circumstancias, se sente per
suadido, que logo que esta declaração formal do Governo 
Francez, de naõ abater nada de sua adhesaÕ aos principios 
e providencias dos Decretos de Berlin e Milaó, forem sa
bidas na America, o Governo dos Estados Unidos, movido 
naõ menos por um sentimento de justiça devida á Gram 
Bretanha, do que pelo que deve á sua própria dignidade, 
se achará disposto a revogar as medidas de exclusão hos
til, que, em conseqüência de erradas rroçoens sobre as 
vistas reaes, e conducta do Governo Francez, a America 
applicára exclusivamente ao Commercio e navios de guerra 
da Gram Bretanha. 

Para accelerar resultados taõ vantajosos aos verdadeiros 
interesses de ambos os paizes, e que tanto conduzem ao 
restabelicimento da perfeita amizade entre elles; e para 
dar uma prova decisiva da disposição de S. A. R. em de
sempenhar ás obrigaçoens do Governo de S- M. revogando 
as ordens em Conselho, logo que os Decretos Francezes 
forem actualmente revogados incondicionalmente; S. A. 
R. o Príncipe Regente tem sido servido no dia de hoje, 
em nome, e a bem de S. M. com e pelo parecer do Con
selho privado de S. M. ordenar e declarar: 

Que se em qualquer tempo daqui em diante, os De
cretos de Berlin e MilaÕ forem revogados, por qualquer 
acto authentico do Governo Francez, publicamente pro
mulgado, e a revogação for incondicional, entaõ, e dahi 
em diante, a ordem em Conselho do septimo dia de Ja
neiro de 1807; e a Ordem em Conselho do dia 26 de 
Abril de 1809, seraõ sem mais ordem ulterior, e por esta 
se declara que saõ de entaõ em diante, total e absoluta
mente revogadas; e alem disso, que o pleno beneficio 
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desta ordem se estenderá a qualquer nsvio ou vaso apre-
sedo, subsequente s um tsl acto suthentico de revogação 
dos decretos Francezes; ainda qoe tal navio ou vaso come-
casse, ou prosseguisse em sua viagem antecedente a tal 
revogsçsõ , no qusl esso, segundo as Ordens em Conse
lho, ou ums dellas, estar Ia sugeito á captura e condem-
osçsõ: e o reclsmsnle de qualquer navio ou carga, que 
for apressdo, em qualquer tempo, subsequente a tal 
authentico acto de revogação do Governo Francez, sem 
qee seja necessário outra ordem ou declaração da parte 
de Governo de S. M., terá faculdade de produzir como 
prova na Alta Corte do Almirantado, ou em qualquer 
Corte de Vice-almirantado, perante quem tal navio ou 
cargs for trazido pare adjudicação, que tal revogação pelo 
Governo Francês foi promulgsds por tsl acto authentico 
antes desse aprezamento; e provando o dicto, será tal 
viagem tida e havida por legitimo, como se taes ordens 
em conselho nunca tivessem sido feitas; salvo com tudo 
ten esptores squells indemnidsde e protecçsõ, a que elles 
rm equidade tiverem direito, na adjudicação da dieta 
CArte; em razsõ de sua ingorancia ou incerteza da re
vogsçsõ dos decretos Francezes, ou do reconhecimento de 
tal revogsçsõ pelo Governo de S. M., so tempo de tal 
aprezamento. 

S A. H , por-êm, julga conveniente declarar, qoe se s 
revogsçsõ dos decretos Franceses, que sssim se sntícipa; 
c psra que assim se providencia, se provar ao depois que 
tem sido illutoria da parte do inimigo; e se as restric-
çoen* em tal caso forem practiesmente postas em força, 
e o inimigo ss reviver, a Gram Bretanha será obrigada 
ainda qoe reluctantemente, depois de uma notificação e 
tempo racionarei ás Potências Neutraes; e recorrer a 
iam medida* de retorno, quaes pareçam justas e necessárias. 

Wotminster, 21 de Abril, de 1812. 
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VENEZUELA. 

Constituição Federal para os Estados de Venezuela; feita 
pelos Representantes de ütargarita, Merida, Cumanâ, 
Farinas, Barcelona, Truxillo, e Caracas, reunidos em 
Congresso Geral. 

EM NOME DE DEUS TODO PODEROSO. 

Nós o povo dos Estados de Venezuela, uzando de nossa 
Soberania, e desejando estabelecer entre nós a melhor 
adíiiinistraçaõ de justiça, procurar o bem geral, e segurar 
a tranqüilidade interior, prover á defeza commum exte
rior, sustentar nossí» liberdade e independência politica, 
conservar pura e illesa a sagrada religião de nossos mai
ores, assegurar perpetuamente á nossa po*-tt*ridade o gozo 
destes bens, e estreitar-nos mutuamente com a mais in
alterável uniaõ, e sincera amizade; temos resolvido con
federar-nos solemnemente, para formar e estabelecer a se
guinte Constituição ; pela qual sé tem de governar e ad
ministrar estes Estados. 

PRELIMINAR. 

Bases do pacto federativo, que tem de constituir a authori
dade geral da Confederação. 

Em tudo, o que pelo pacto federal naõ estiver expressa
mente delegado á authoridede geral da Confederação, 
conservará cada uma das províncias que a compõem, sua 
Soberania, liberdade, e independência: no uso dellas teraõ 
o direito exclusivo de regular o seu governo, e adminis
tração territorial, debaixo das leys que crerem ser conve
nientes, com tanto que nao sejam das comprehendidas 
nesta Constituição, nem se opponham ou prejudiquem aos 
pactos Federativos, que por ella se estabelecem. Do 
mesmo direito gozarão todos aquelles territórios, que por 
divisaÕ do actual ou por aggregaçaõ a elle, vierem a ser 
parte desta confederação, quando o Congresso geral re
unido lhes declare a representação de taes, ou a obtenham 
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por aqoeUa via e forma que elle estabelecer psra ss oc-
currencias desta classe, quando se naõ scbe reunido. 

Fsser etlectiva a mutua garantia, e segurança que se 
prestam entre si os Estados, para conservar a sua liberdade 
civil, a sus independência policies, e o seu culto religioso, 
he s primeira, e s mais sagrada das faculdades da Coufe-

%ene*ó ; em quem reside exclusivamente a Representa
ção nacional. Por cila e-tá encarregada das lie^çocns 
Estrangeiras,—da defentu commum, e geral dos Estados 
Confederados,—de con-ervar a paz publica contra as 
cocnmoçcven•» internas, ou ataque* exteriores,—de regular 
o commercio exterior, e o dos Estados entre si,—de le
vantar e manter exércitos, quando sejam necessários para 
manter a liberdade, integridade, e independência da 
Naçaõ,—de construir, e esquipar baixeis de guerra,—de 
celebrar e concluir tractados e allianças com as demais 
naçuens,—declsrar-lhes s guerra, e faser a ps*,—de im
por ss contribuiçoens indispensáveis psra estes fins, ou 
outros convenientes 4 segurança, tranqüilidade, e felici
dade eommum, com plena e sbsoluta authoridade para 
estabelecer as leys geraes da unisõ, julgar, e faser exe
cutar qusnto por ellas for resolvido, e determinado. 

O exercício desta authoridade confiada á confederação, 
naõ poderá jamais achor-se reunido em sutis di venais func-
çoeos. O poder Supremo deve estar dividido em Legis
lativo. Executivo, e Judicial, e confiado a diatineto»corpo* 
independentes entre si, em auaa respectivas faculdades. 
Os indivíduos que forem nomeados para aa exercer, se 
sugeoaraõ inviolsvelmeiue ao modo e regras, que nesta 
Constituição se lhe prescreverá para o cumprimento e des
empenho de seus destinos. 

CAPITUÍ-O \.—Da Religião. 

I» A Religião Cathoiica, Apotulics, Romana he tom-
-*m a do Estado, e a única e exclusiva dos habitantes de 

Vot. VIU. No, 47. 3 K 
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Venezuela. A sua protecçao, conservação, pureza, e 
inviolabilidade, será um dos primeiros deveres da Repre
sentação nacional; que naõ permittirá jamais em todo o 
território da Confederação nenhum outro culto publicq, 
nem particular, nem doutrina contraria á de Jesus 
Christo. 

2. As relaçoens, que em conseqüência da nova ordem 
política, devem entamar-se entre Venezuela, e a Sé Apos
tólica, seraõ taõ bem peculiares á Confederação, como 
igualmente as que deverão promover-se com os actuaes 
prelados diecesanoa, em quanto se naõ obtiver o accesso 
directo á authoridade Pontifícia. 

CAPITULO LI. —Do Poder Legislativo. 

Secçaõ I.—DivisaB, limites, efuncçoens deste Poder. 

3. O Congresso geral de Venezuela estará dividido 
em uma Câmara de Representantes e um Senado, aos 
quaes dous corpos se confia todo o Poder legislativo, 
estabelecido pela presente constituição. 

4. Em qualquer dos dous poderaÕ têr princípio as leys; 
e cada um respectivamente poderá propor ao outro re
paros, alteraçoens, ou addiçoensj ou recusar á ley pro
posta o -jeu consentimento por uma negativa absoluta. 

5. Só as leys sobre contribuiçoens, taixas, e impostos 
estaõ exceptuadas desta regra. Estas naõ podem ter 
principio senaÕ na Câmara dos Representantes, ficando 
ao Senado o direito ordinário de addicionallas, alteraílas, 
ou recusallas. 

6. Quando o projecto de ley tiver sido admittido con
forme as regras de debate, que se tiverem prescripto estas 
Câmaras, soffrerá três discussoens em sessoens distínctas, 
com o intervallo de um dia, pelo menos, entre cada uma, 
sem o que naõ poderá passar-se a deliberar sobre elle. 

7. As proposiçoens urgentes estaõ exceptuadas destes 
passos; porém para isso deve discutir-se e declarar-se 
previamente a urgência, em cada uma das Câmaras. 
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S. Nenhuma proposição rrgeitada por ama dellas po
dará repettir-se até posesdo um anno; poderão fazer-se 
ostras qoe contenham parte das regeitudas. 

8. Neoham projecto de ley, oa proposição constitucio-
nslmente aceito, discutido, e deliberado cm ambas as 
esmeras poderá ter-se por ley do Estado, até ser apresen
tado ao Corpo Executivo, e assignado por elle. Sc o naõ 
fser, enviará o projecto com os seus reparos á Camura, 
sonde tiver começado; e nesta se tomará inteira razaõ 
dos reparos no registro de suas sessoens, e se passará a 
examinar de novo a matéria: que sendo segunda vez sp-
provsds pela pluralidade de duas terças partes, passara 
por tguaes passos à outra Csmara, e obtida nella igual 
approvaçsÕ, terá desde entaõ o projecto força de ley. Em 
todos estes essos ae expreossrsõ os setos dss Câmaras por 
s a ou naS, ficando registrados os nomes dos que votaram 
pro e contrai. 

10. Se o Corpo executivo nsõ tornasse a mandar o pro
jecto á Csmara de sua origem, dentro do termo de dez 
dias coutsdas desde o seu recebimento, com exclusão dos 
feriados, terá força de ley, e deverá ser promulgada como 
tsl comtituctonalmentc; porém se por adiamento, sus
pensão, ou recesso de Congresso nsõ pudesse voltar a 
elle o projecto antes do termo assignalado, ficará sem cf-
fafco, a menos que o Poder Executivo naõ resolva appro-
volta sem reparos, ou sddicçoens; porém em esso de põl-
las, poderá apresentar-se o projecto com ellas ás Câmaras 
na immediata assembiea, seguinte á expiração do prazo. 

11. As demais resoluçoens, decretos, dicumens, e actas 
das Câmaras (excepto os de adiamento) deverão taõ 
bem pssmr-se so Poder Executivo psra sus conformidade 
ames de ter effeito. No esso de que este se naõ conforme, 
tornarão s seguir os passo» prescriptos psra os leys, e 
«todo de novo confirmados como ellss, deverão levar-se á 
eseeoçsõ. As Jeys, decretos, dicumens, seus, e resolu-

3 X 2 
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çoens urgentes estaõ também sugeitas a esta regra; porém 
o Poder Executivo deve pôr os seus reparos sobre a ur
gência, e sobre o substancial da mesma ley, simultanea
mente dentro de dous dias depois de seu Tecebimento ; e 
naõ o fazendo se teraõ como approvadas por elle. 

12. A formula de redacçaÕ com que tem de passar as 
leys, actos, decretos, e execuçoens de uma a outra Câ
mara, e ao Poder Executivo, será um preâmbulo que 
contenha : o dia da sessão em que se discutio em cada 
Câmara a matéria: a data das respectivas resoluçoens, 
inclusa a de urgência quando a haja: e a exposição das 
razoens e fundamentos, que tem motivado a resolução. 
Quando se omitta algum destes requisitos, deverá tornar 
o acto dentro de dous dias á Câmara aonde se note a om-
missaÕ, ou á de origem, se tiver occurrido em ambas. 

13. Estes requisitos naõ accompanharaõ a ley em sua 
promulgação ; ella sahira entaõ redigida, clara, simples, 
precisa, e uniformente sem outra cousa mais do que 
*um lembrete que explique o seu contheudo, com a nomi-
naçaõ da ley acto, ou decreto, e a disposição da mesma 
ley debaixo da formula e estylo seguinte : O Senado e 
a Câmara dos Reprezentantes dos Estados- Unidos de Vene
zuela, junctos em Congresso decretam; e seguir-se-ha a 
parte dispositiva da ley, acto, ou decreto. Estas formulas 
podei ao variar-se, se as circumstancias, e a conformidade 
dos povos, que se aggreguem a esta confederação, o cre
rem necessário, 

SecçaÕ II.—Eleição da Câmara de Representantes. 

14. Os que compõem a Câmara de Representantes de
vem ser nomeados pelos eleitores populares de cada pro-
vincia, para servir por quatro annos este encargo; e o 
numero total respectivo se renovará cada dous, por me
tade, sem que nenhum delles possa ser reelegido imme
diatamente. 



Politica. 433 

IA. Ninguém poderá ser elegido antes da idade de 25 
sano»: se naõ tiver sido por cinco nuinediaumente antes 
da cl« içsõ cidsdaõ da confederação de Venezuela ; e se naõ 
gotar oclla de uma propr cdadc de qualquer classe. 

16. A condição dcdomicilto, e residência, requerida aqui 
para o* represeoUntes, naõ exclue aos que tenham estado 
Suoenlcs em serviço do Estado, nem aos que tiverem per-
Buniecido fora delle com permissão do Governo em as-
samptos próprio*, com tanto que a sua ausência naõ tenha 
pastado de três annos, nem aos naturaes do território de 
Venezuela, que tendo estado fora delle, se tivessem res-
lituido e achado presentes á declaração de sua absoluta 
independência, e a tivessem reconhecido e jurado. 

17. A povoaçaõ das províncias será a que determine o 
numerados Representante* que lhes corresponda, cm ra-
saõ de um por cada 20.000 almaa de toda» as condiçoens, 
v i m , e idades. Per agora servirá para o computo o 
cento civil praclicado ultimamente, que pars o futuro se 
renovará cads cinco annoi; e se, feitas as divisoens de 
20.000, resultar algum resíduo que passe de 10.000, haverá 
por elle msit um RepresenUnte. 

18. Esu proporção de um por 20.000 cooiinuará sendo 
a regra da representação, até que o numero dos Rcpix*-
mitantc» chegue a sestenta ; c ainda que se augniciile a 
povoaçaõ, nem por i•.*--.> se augmentará o numero, mas sim 
»r elevsrá a proporção até que conresponda um repre
sentante a esds 30.000 almas. Neste estado continuará 
a proporção de um por cada 30.OOO, até que cheguem a 
rrm KepresenUntcs; e entaõ, como no caso anterior, se 
elevará a proporção s quarenta mil por um ; até que cbe-
guem s dusento* pelo numero progressivo da população ; 
em o qual esso se procederá de modo que a regra de pro
porção nsõ suba de um por cada 50.000. 

IV. Quando por morte, renuncia, ou outra causa vagar 
algum lugsr, entrará s servillo o que nos ultimas eleiçoens 
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houver obtido a segunda maioria de votos, e se conside
rará nomeado pelo tempo que falte ao primeiro. Se este 
for menos de um anno, nao se lhe contará como obstáculo 
para poder ser elegido nas eleiçoens immediatas. 

20. Estas se executarão com uniformidade em todo o 
território da Confederação, procedendo para isso do modo 
seguinte. 

21. O primeiro dia de Novembro de cada dous annos 
se reunirão os suffragantes em todas as parochias do Es
tado, para eleger livre, e espontaneamente os eleitores 
parochiaes, que haõ de nomear o Representante ou Re
presentantes, que conrespondam á quelle biennio em sua 
Província. 

22. A cada mil almas de povoaçaõ, e a cada parochia, 
ainda que naÕ chegue a este numero, se dará um eleitor; 
logo que estejam nomeados se dissolverá a congregação 
parochial; e os eleitores se acharão reunidos indeffecti-
uelmente aos 15 de Novembro, na cidade ou villa, que for 
cabeça do partido capitular, para nomear os Represen
tantes. 

23. O resultado da Congregação Electoral se remetterá, 
por agora, ao Governo provincial; e quando este se re
forme popularmente, ao presidente do Senado ou primeira 
Câmara do Corpo Legislativo delia, que em todas deverá 
achar-se reunido, nos primeiros dias de Dezembro. 

24. O chefe do Governo actual, ou o presidente dõ 
Senado, quando o houver, abrirá na presença da Legisla
tura provincial, que se achará reunida, as votaçoens, quft 
se remetterem dos partidos, para contar os votos. Ter-
se-haõ por eleitos para Representantes os que tiverem reu
nido a seu favor a maioria do numero total dos Eleitores 
nomeados ; e em caso de igualdade de maioria entre duas 
ou mais pessoas, elegerá entre elles a Legislatura; porétü, 
sô nenhum chegar a reunir a metade, a Legislatura en
taõ escolherá dos que tiverem tido alais votos um numero 
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ou duplo se for preciso, dos Representantes que 
toquem é sus província, psra eleger entre elles os que o 
devem ser. Psra ésU eleição poderá attendcr-se a qual
quer espécie de maioria, accrescenUndo sos votos da 
Legislatura os que cada um tiver obtido, dss congrega-
çocn* electomes dss cabeças de partido. Em caso de 
-fuaJdade na ultima eleiçaõ ds Legislatura, decidirá o 
voto do Presidente. 

25. Em quanto se naÕ organizarem constitucional, e 
unifbrmente as Legislaturas dss Provinciss, poderão os 
seus Governo* actuaes fazer o que fica disposto acima, 
ajuDctando-se em um lugar determinado todos oa seus 
membro* em uniaõ das rounicipsbdsdea da capital, e doze 
pessoas estabelecidas de raiz conhecidomente, eleitas com 
anticipaçaõ pelsa mesmas municipalidades. 

26. Todo o homem livre terá o direito de sufTrogio nas 
congiegsçoens psrochises; se a é su qualidade se ajonc-
•ar s de eer cidadsõ de Venezuela, residente ns psrochia 
ou povo sonde vots. Se for maior de 21 annos, sendo 
solteira, ou menor, sendo casado, e velado, e se possuir 
um cabedal livre do vslor de seiaccntos pesos, nas capi
tães dss províncias sendo solteiro, e de quatrocentos sendo 
condo, ainda que pertençam á mulher ; ou de quatro
centos MM demais povosçpens, no primeiro caso, e du-
seato* no segundo ; ou se tiver gráo ou approvaçaõ pu-
bbesem ums «ciencis, ou srte liberal, ou mechanica: ou 
ae for proprietário, ou arrendador de terras, para sêmen-
-fuas, ou gado; com Unto quo oa seus producto» sejam 
oi assignado* psra os respectivos casos de solteiro e casado. 

27. Seraõ excluídos deste direito os dementes, os sur-
dooMdos, os faUidos, os devedores de esbedses públicos 
com proso cumprido, os estrangeiros, os transeuntes, oa 
vogohendos públicos, c notórios; os que tenham sotfrído 
•afcmis naõ purgado pela ley, os que tenham causa cri» 
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minai de gravidade aberta, e os que sendo casados naõ 
viverem com suas mulheres, sem motivo legal. 

28. Alem das qualidades requeridas para suffragadores 
ou votantes parochiaes, devem, os que haõ de ter voto 
nas congregaçoens electoraes, ser vizinhos do partido ca
pitular aonde votarem ; e possuir uma propriedade livre 
de seis mil pezos, na Capital de Caracas, sendo solteiros, 
e de quatro mil sendo casados, a qual propriedade será 
nas demais capitães, cidades, e villas de quatro mil sendo 
solteiro, e três mil sendo casado. 

29. Também se concedem os mesmos direitos aos em
pregados públicos com soldo do Estado, com tanto que 
este seja de trezentos pezos annuaes, para votar nas con
gregaçoens parochiaes ; e de mil para os eleitores capi-
tulares. Porém todos elles estão inhabeis para ser mem
bros da Câmara dos Representantes, em quanto naõ re
nunciarem o exercício dos seus empregos, e o gozo de 
seus respectivos soldos, por todo o tempo que durar a Re
presentação. 

30. He uni direito exclusivo e próprio das respectivas 
municipalidades, o convocar conforme a Constituição as 
assembleas primarias, * e electoraes, e todas as mais que 
resolver o Governo de sua província. 

31. Qualquer do» seus membros, ou dos juizes, e pes
soas notáveis dos Bovos de seu districto, poderão ser au-
thorizados por ellas para presidir; e concluir as assem
bleas parochiaes ; porém as electoraes seraõ presididas 
por um dos Alcaides, e as authorizará o escrivão muni
cipal. 

32. Se da parte das Municipalidades houver ommissaÕ 
em fazer opportunamente estas convocaçoens; poderão 
os cidadãos reunir-se espontaneamente nos dias assigna-
lados para ellas pela Constituição, e fazer com ordem, 
tranqüilidade, e moderação, o que naó tiver feito o corpo 
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TIC pai, até communkar depois de dissolvidas ss Coo-
l-T-rj-aç***™ o resultado soGovemo Provincial respectivo. 

33. O aso devU faculdade, tanto da parte das muni
cipalidades, como dos ctdadaõa, fora dos casos e tempos 
precavidos nesta Constituição, será um attentado contra 
a segurança publica, e uma traição á* leys do Estado; e 
nsnea passariam as funeçoens destas congregaçoens da 
nomeação dos eleitores ou represenUntes do Congresso 
Geral, ou Legislatura Provincial respectiva; sem tracUr 
de maneira alguma outra cousa, que naõ seja providen
ciada pela Constituição. 

34. As qualtficaçoens de propriedade, seraõ peculiares 
4* respectivas Municipalidades, que levsraõ permanente
mente um registro civil dos cidadão» aptos para votar nas 
Congregaçoens parochiaes, e electoraes de seu partido, 
na forma que esUbelecer a respectiva Constituição Pro
vincial. 

35. A falu actual que ha de registro civil ordenado 
pelo artigo anterior, para estabelecer as qualtficaçoens dos 
cidadãos, poderá supprir-se authorízando os Cabildos 
aos mesmos, a que nomeem para prezidir as assembless 
primarias, ou parochiaes, pars formar um censo em cada 
psrochis, á vi»ta do ultimo formado psra o Congresso 
actual; e do ecclesiastico authorizsdo pelo Cura, ou seu 
eoadjutor, e quatro vizinhos honrados, pays de familia, e 
proprietários do povo, que debaixo de juramento attestem 
terem os cootprehcndidos no censo ss qualidades reque
rida» pars serem surTragadore*, ou eleitores. 

34. Obtida por este meio a povoaçaõ toul da parochis, 
te saberá o eleitor ou eleitores, que lhe conrespoudam, e 
K formará uma luta por ella dos cidadãos que ae acharem 
•cr dimto de surTragio, e outra dos que estejam babeis 
para ser eleitores na congregação capitular. 

37. Kata* três listas ae levsraõ pelo Commissionado á 
aammblea primaria ou parochisl, psra que os suffraga-
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dores com o conhecimento delia, prooêdara a nomear dos 
da ultima lista o eleitor, ou eleitores, que conresponderem 
áquella parochia. 

38. Verificado isto se apresentará tudo pelo Coromis-
sionado ao Corpo Municipal do partido, para que sirva 
a formar o registro civil provisional, em quanto o Con-
gresso naÕ estabelecer ontra formula. 

39. O acto de Eleição parochial e electoral será pu
blico, como he próprio de um povo livre e virtuoso, e nelle 
se procederá do modo seguinte. 

40. Os eleitores primários, ou suffragadores paro
chiaes levarão os seus votos em pessoa por escripto, ou 
de palavra ao Alcaide do bairro, ou juiz que se nomear 
dentro do termo de oito dias, desde aquelle em que se 
abrir a eleição; e no primeiro de Novembro se procederá 
ao escrutínio ante o mesmo juiz com seis pessoas respei
táveis da parochia, a cujas portas se affixará a votação, 
e seu resultado. 

41 . IN as Congregaçoens electoraes dará o seu voto cada 
eleitor em um bilhete assignado ; ou de viva vóz em se
gredo ao Presidente da Congregação, o qual o fará es
crever no acto pelo Secretario, em presença de testemu
nhas. Reunidos os votos em secreto, se practicará em 
publico o escrutínio, formando lista por ordem alphabe-
tica, e se leraÕ logo em voz alta os votos com o nome de 
cada eleitor. 

42. As duvidas ou dificuldades, que se suscitarem nas 
assembleas primarias e electoraes, sobre qualidades ou 
formas, se decidirão, nas primeiras, pelo presidente e seus 
associados, e nas segundas pela mesma Congregação; 
porém de ambas poderá appellar-se era ultimo recurso 
para a Legislatura provincial, sem que entretanto se sus
penda por isso o effeito da eleição respectiva. 

43. A Câmara dos Representantes ao começar as suas 
sessoens elegerá para o tempo que ellas durarem um Pxe-
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«dente e Vice Presidente, de seus membros, que poderá 
nadar em esso de prorogaçaõ, ou convocação extraordi
nária ; tombem nomesrá, de fora de seu seio, o Secretario 
e mais officises, que julgar necessários para o desempenho 
de seus trabalhos, sendo de sua authoridade o assignar 
soldo* e groüficoçoens aos referidos empregados. 
• 44. Todos oa empregados do Confederação esUó su

geitos á inspecçaõ da Cornara dos Representantes, no de-
sempeoho de suas faneçoens ; e por ella seraõ oceusados 
ante o Senado de todos os casos de traição, collusnÕ, ou 
mohrensçoõ; e este admiUirá, ouvirá, regeitorá e julgará 
estos secusaçoens, sem que possam submetter-se ao seu 
jsiso por outro orgnõ que naõ seja o do cornara, a quem 
toes exclusivsroenle este direito. 

Sccçaõ III.--Eleição dos Senadores. 

45. O Senado do Confederação se comporá, por agora, 
de um numero de indivíduos, cuja proporção naó passará 
ds trrenra nem será menor do quinto porte do numero de 
Representantes: quando estes passem de cem, esUrá o 
proporção daquelles entre a quorla e o quinU porte; e 
qasndo de dutenlos, entre o quinto e scxU parte. 

46. Este calculo indico, oo presente, que deve haver de 
cada província um Senador para cada settenta mil almas 
de lodea ss condiçoens, sexos, c idades, conforme aos 
censos que regem; porém sempre nomeará um, a que naõ 
chegue ao numero assignolodo ; e outro o que reduzida á 
quota, oa quota* de aettcnU mil, tiver um resíduo de trinta 
súlaimat. 

47. O termo das fttncçoens de Senador será o de seis 
sanot, e coda dous annos se renovará o corpo por ter-
sstns pane* ; sendo os primeiros o quem loque este turno 
•es dous soaos do primeira reunião, os das provincias 
qae tiverem dado maior numero, e assim suecessivaroente, 
de modo que oenbum posse doe seis onuos amigue lados. 

3 Vi 
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48. A eleição originaria e successiva, nos annos de turno, 
se fará pela Legislatura provincial, segundo a forma que 
ellas prescrevam ; porém com as condiçoens de que : 

49. Para ser Senador ha de ter o eleito 30 annos de 
idade: dez annos de cidadão vizinho no território de 
Venezuela, immediatamente antes da eleição, com as ex. 
cepçoens comprehendidas no paragrapho 16; e a de gozar 
nelle uma propriedade de seis mil pezos. 

50. O Senado elegera de fora de seu seio um secretario 
e os mais officiaes, e empregados que necessite, sendo 
privativa ao mesmo corpo, a assignaçaÕ de soldos, e gra-* 
tificaçoens destes empregados; e também um Presidente, 
e Vice Presidente, como se providencea no -j. 43, para os 
Representantes. 

51. Quando vagar algum lugar de Senador por morte, 
renuncia, ou outra causa, durante o recesso da Legisla
tura provincial a que conresponda a vacância, o Poder 
Executivo delia poderá nomear interinamente quem a 
sirva até a próxima reunião da Legislatura, em qae se 
nomeará entaõ de propriedade. 

Secçao" IV.—Funcçoens e faculdades do Senado. 

52. O Senado tem todo o poder natural, e incidente a 
uma Corte de Justiça, para admittir, ouvir, julgar, e senr 
tenciar qualquer dos empregados principaes no serviço da 
Confederação, aceusados pela Câmara dos Representantes 
de fclonia (crime capital) má conducta, usurpaçaÕ, ou 
corrupção no uso de suas funcçoens, conformando-sc á 
evidencia e á justiça, nestes procedimentos, e prestando 
para isso um juramento especial sobre os evangelhos, anles 
de começar a autuação. 

53. Também poderá julgar e sentenciar a qualquer 
outro dos empregados inferiores, quando instruído de suas 
faltas ou delictos advertir ommissaõ cm seus respectivos 
chefes para fazello, precedendo sempre a accusaçaÕ da 
Câmara. 
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54. Immediatamente passará oo occusado copio legal 
da sccassçaõ, e Ibe ossignará tempo e lugar para salis-
íasrr em jaiso, scrvindo-se pisra isto do Ministro ou Com-
aMsaioaado, que quizer eleger; e tcmlo consideração á 
iluuncia em que reside o accusado, e á natureza do juiso 
qae vsi s soffrer. 

55. Logo qoe s ciUçsõ tiver todo o seu effeito, e co-
erço no Senado, comparecendo em virtude delia o ac
cusado, se lhe ouviraõ livremente as provas e testemunhos 
que apresentar; c o defenso que fizer, por si, ou por Le
trado t porém se por ommissaõ ou renitencia deixar de 
comparecer, o Senado examinará os cargos, e provas que 
haja contra elle, e pronunciará um juízo taõ valido, e ef-
feclivo, como se o accusado tivesse comparecido, e re
spondido á occusoçoõ. 

56. Nestes juízos, se naõ houver letrado no Corpo do 
Senado, devera este citar, para que dirija o juízo, a algum 
do* Ministre» do AlU Corte de Justiça, ou o outro letrado 
de credito, que mereça a sua confiança ; aos quaes só se 
concederá voto consulUlivo no matéria. 

47. Poro que poaaom ter efiêito e validade* as sentenças 
proouaciadas pelo Senado nestes juízos, haõ de concorrer 
precisamente o ellas duos terças partes dos voto* do* Se
nadores, que se se liarem preaentes, no numero necessário 
psra formar seasaõ constitucionslmente. 

58. Estos sentenças naõ teraõ outro effeito mais do que 
o depor o accusado de seu emprego, por lòrça da ver
dade conhecida pela averiguação previa, declarando-o 
lacopas de obter cargo honorífico, ou lucrativo na Confe
deração, sem que isto o alevie de ter ulteríormeote per
seguido, julgado, e sentenciado pelas Iribunaes compe-
fcstfes de Justiça. 

Safai V.—Fmtneçoeui econômicas e prerogathas com-
muns ée ambas as Câmaras. 

i ° . A qualificação de eletçocns, qualidade e admissão 
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de seus respectivos membros, pertencerá ao conhecimento 
de cada Câmara, como igualmente a resolucçaÕ das du. 
vidas, que possam occurrer sobre isto. Do mesmo modo 
poderão fixar o numero Constitucional para as sessoens, 
que nunca poderá ser menos das duas terças partes; e em 
todo o caso o numero existente, ainda que seja menor, 
poderá compellir aos que faltem a reunirem-se, debaixo das 
penas que ellas estabelecerem. 

60. O Presidente de cada uma das Câmaras será sempre 
o conducto por onde se verefiquem tanto estas medidas 
coactivas, como as de mais convocaçoens extraordinárias, 
que constitucionalmente exigirem as circumstancias. 

61 . O Presidente de Cada Câmara em suas sessoens, 
debates, e deliberaçoens, será estabelecido por ellas mes
mas, e debaixo destas regras poderá castigar a qualquer 
de seus membros, que as infrija, ou que de outra maneira 
se faça culpado, com as penas que estabelecer, até expul. 
sallos de seu seio ; quando reunidas as duas terças partes 
de seus membros, o decidir a unanimidade dos dous terços 
presentes. 

62. As câmaras gozarão no lugar das suas sessoens o 
direito exclusivo de Policia, e teraõ ás suas ordens imrae-
diatas uma guarda nacional, capaz de manter o decoro de 
sua representação, e o socego, ordem, e liberdade de suas 
resoluçoens. 

63. No uso deste direito poderão também castigar com 
prizaÕ, que naõ exceda de 30 dias, qualquer indivíduo 
que desordenada, e vilipendiosamente, faltasse ao respeito 
em sua presença, o que ameaçar de qualquer modo aten
tar contra o Corpo, ou contra a pessoa, ou bens de algum 
de seus indivíduos, durante as sessoens, ou indo ou vindo 
dellas, por qualquer cousa que tiver dicto ou feito nos 
debates, o que embaraçasse ou perturbasse as suas delibe
raçoens, molestando e detendo aos officiaes, ou empre
gados das Câmaras na execução de suas ordens, ou que 
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ssmllmse ou detivesse qualquer testemunha, ou outra 
prmoa citada, e esperado por qualquer das duas Câmaras, 
ou que pusesse em liberdade a qualquer pessoa detida por 
cilas, conhecendo, e constando-Ibe ser Ul. 

64. O proceder de cada Câmara constará solem nem cote 
de um registro diário, em que se assentem os seus debotes 
e rrsoluçocns; destas se promulgaraõ as que naõ deverem 
permanecer oceultas, segundo o acordo de cada orno ; e 
sempre qae o reclame a quinto parte dos membros pre
venir*, deveraõ expressar-se nominalmente os votos de 
seus indivíduos, sobre todo o moçoõ ou deliberação. 

65. Nenhuma dos duas Câmaras, era quanto se achem 
reunidos, poderá suspender as suas semoens por mais de 
tres dias, sem o consentimento da outra, nem adiar-se ou 
ntar-sc para outro lugar distineto daquelle era que re
sidirem aa duas, sem o mesmo consentimento. 

66. Os Representantes, e Senadores receberão por seus 
serviço» s indemnizsçnõ que a ley lhes assignar, sobre os 
fundos communs da Confederação, oomputando-se pelo 
congresso o tempo que devem ter empregado em vir de 
teus domicílios ao lugar da rcuniaõ, e restituir-sc a elles 
coocluidos os sessoens. 

Secfoó VI.—Tempo, lugar, e duração das sessoens 
IcgUlaiixas de ambas as Câmaras. 

67. No dia 15 de Janeiro de coda anno se verificará a 
abertura do Congresso na Cidade Federal, que está ooug-
nolodo por ley particular, e que nunca poderá será capi
tal de nenhuma província, e as suna sessoens naõ poderão 
exceder o termo ordinário de um mez ; porém se se cresse 
necessário prorogolhu extraordinariamente deverá pre-
crder orno resolução expressa do Congresso, assignalando 
am termo definido que naõ poderá exceder de outro mez, 
prarogovel do mesmo modo; c ae antes de concluir-se 
qualquer destes determinadas períodos tiver dado expe-
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diçaÕ aos negócios que chamaram a sua attençaõ, poderá 
terminar desde logo as suas sessoens. 

68. Durante estas poderá também dissolver-se ou adiar-
se para outro tempo e lugar, expressa e previamente de
signados : e o poder executivo naõ poderá ter outra in
tervenção nestas resoluçoens, senaõ a de fixar, em caso de 
discórdia entre ambas as Câmaras, sobre o tempo é lugar, 
um termo que naÕ exceda o maior da disputa, para a re
união no mesmo lugar em que se encontrarem entaõ. 

69. A immunidade pessoal dos Representantes e Sena
dores, em todos os casos, excepto os providenciados no 
S 6 1 ; e os de traição ou perturbação da paz publica: se 
reduz a naõ poderem ser prezos durante o tempo em que 
desempenham as suas funcçoens legislativas, e o que em
pregariam em vir a ellas ou restituir-se a seus domicílios; 
e naÕ poderem ser responsáveis de seus discursos, ou opi
nioens, em outro lugar senaõ na Câmara em que os tiver 
expressado. 

70. Nenhum delles, durante o tempo por que tem sido 
elegido, e ainda que naõ esteja no exercício de suas func
çoens, poderá aceitar empregos, nem cargo algum civil, 
que tenha sido creado, ou augmentado em soldes ou emo
lumentos, durante o tempo de sua authoridade legislativa. 

SeccaÕ VII.—Atributos especiaes do Poder Legislativo. 

71 . O Congresso terá pleno poder, e authoridade de le
vantar e manter exércitos, para a defeza commum, e di-
minuillos oportunamente,—de construir, esquipar, e man
ter uma marinha nacional,—de formar regulamentos e 
ordenanças para o Governo administração, e disciplina 
das referidas tropas de terra e de mar, de fazer reunir as 
milícias de todas as provincias, ou parte dellas; quando 
o exija a execução das leys da uniaõ, e seja necessário 
conter insurrecçoens, e repellir invasoens,—de dispor a 
organização, armamento, e disciplina das referidas núli-
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cias, e odminir-tfç1»^ e governo do parte dellos que estiver 
empregado no serviço do Estado, rcservsndo ás provincias 
a •omeaçaõ de seus respectivos o incises, na forma que 
prescrrvêrrin a* suas constiluiçoens particulares ; c a facul
dade de dirigir, ciUr, c executar poc si mesmas o ensino 
ds disciplino ordenada pelo Congresso,—estabelecer, e 

«receber toda a sorte de impostos, direitos, e conüibui-
cotos, qoe oíjam necessárias para manter os exercito* e 
esquadra*, sempre que o exijam a defensa e segurança 
commum, e o bem gcrul do Estado; com tanto que as 
referidas conlribuiçociis se impouham e recebam unifor
memente, era lodo o território da Confederação,—de con-
Uabir divida» por meio de empréstimo de dinheiro sobre 
o credito do Estado, —de regular o Commercio com os na
çoens estrangeiras, determinando a quota de suas cootri-
baiçoens, e a arreendaçaõ e applicaçnõ de -em produetos 
á» exigência* commum, c para regular o das provincias 
entre *i,—de dispor absolutamente do ramo do tabaco> 

mo, e chimo, direito» de importsç-iõ, e exportação, regu
lando c dirigindo em lodoa a spplicaçaõ dos gastos, e a 
collecta doa producto*, que tem de entrar por agora na 
thrsouraiia nac.ioii.il, como rendo privilegiada da Confe
deração, e a mai* própria para aervir á defeza e segurança 
commum,—de cunhar e bater moeda, determinar o seu 
valor, e o dss estrangeiras ; introduzir a de papel se for 
necessário, c fixar uniformemente os pezoe c medidas, era 
Ioda a extensão da Confederação,—de regular e estabe
lecer a* postas e correios geraes do Estado, e assignar o 
contribuição para ellas, e para designar os grandes ca-
mmbo», deixando ao encargo, e deliberação das provín
cias, as raminesçoens secundirias, que facilitem a com-
mumeaçaõ de seus povoa interiores mire si, e com as vias 
gerara,—de declarar a guerra, c faser a paz, conceder em 
todo o tempo potentes de Corso, e de represálias, e esta
belecer regulamentos paro as prezos de terra e de nisr; 
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seja para conhecer, e decidir sobre a sua legalidade, seja 
para determinar o modo com que devem dividir-se, e 
empregar-se,—de fazer leys sobre o modo de julgar e cas
tigar as piratarias, e todos os attentados comettidos em 
alto mar, contra o direito das gentes,—de coustituir tri-
bunaes inferiores, que conheçam dos assumptos próprios 
da Confederação, em todo o território do Estado, debaixo 
da authoridade e jurisdicçaõ do supremo tribunal de jus
tiça ; e regular os agentes subalternos do Poder Execu
tivo, no mesmo território que naÕ expressar esta Constitui
ção,—de estabelecer uma forma permanente e uniforme de 
naturalização em todas as provincias da Uniaõ, e leys sobre 
as bancarrotas,—de formar as relativas ao castigo dos 
falsificadores de effeitos públicos, c da moeda corrente do 
Estado,—de exercer um direito exclusivo de legislação 
em todos os casos, sobre toda a sorte de objectos do poder 
legislativo, federal, ou provincial, no lugar aonde por 
consentimento dos Representantes dos povos que com
põem, e se unirem á confederação, se determinar fixar em 
ultima instância a residência do Governo Federal,—de 
examinar todas as leys que formarem as Legislaturas 
provinciaes ; e expor o seu dictamen sobre se se oppôem 
ou naÕ á authoridade da Confederação, e de fazer todas 
as leys e ordenanças que sejam necessárias c próprias a 
pôr em execução os poderes antecedentes ; e todos os 
outros concedidos por esta Constituição ao Governo dos 
Estados Unidos. 

CAPITULO I I I .—Do poder Executivo. 

SecçaÕ I.-—De sua natureza, qualidades* e duração. 

72. O Poder executivo constitucional da Confederação, 
residirá na Cidade Federal, depositado em três indivíduos 
eleitos popnlarmente, e os que o forem deverão ter as qua
lidades seguintes. 

73. Haõ de ser nascidos no Continente Golumbiano, ou 
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mm ilha» (Chamado ontm America Hespanhoia) e haõ 
és ler residido no ferrítorio ds umaõ des annos, immedi-
alaasrate antes de ser eleitos, com ss excepçoens preca
vida» no S 16, sobre o residência e domicilio para os Re-
ptTWF'»»'-*, devendo alem disso gosor alguma proprie
dade de qaslquer classe era bens livres. 
' 74. Naõ estaõ excluídos da eleição os nascidos os Pr-
oinsula Hrspo-ihola, e ilbas Canárias, que achondo-se em 
Venrswl.1 so tampo de sua iodependeocia politica a rs-* 
conheceram, juraram e contribuíram a susacllo ; e que 
leshsm alera disso o propriedade, e anãos de residência, 
prascripim no S aaterior. 

75. A duração de suas funcçoens será de 4 annos, e no 
fim delles seraõ substituído* os três indivíduos do Poder 
Executivo, no mesma formo em que foram elegidas. 

Secçai II.—Eleiçai do Poder Executivo. 

7G, Logo que se sebem reuuidoa no dia 15 de .Novem
bro, cada Quatro onnoa, os congregaçoens electoraes-* que 
paio o deiçaõ de Hepreeeaiontes designo o S **» <" tenham 
leito a destas, procederão no dia seguinte a dar o seu voto 
as mesmas eleitores, por escrípto ou da pslovra, para as 
iodivíduos, que tem de compor o Poder Executivo Fe
deral. 

77. Cada eleitor aoroeará tre* pessoas da* quaes uma, 
qaaado meoas, bode ser habitante de outra província dia» 
Uocta do em que voto. 

78. Concluído o votação, vereficodo o calculo e esc ra
tou©, e publicado cm vós alta como na eleição de Repro-
wntanfes, se formarão com distiacçaõ os listas dos pessoas 
«m qae se tiver votado poro Membros do Poder Execu
tivo, com expressão do Numero de votos que cada um 
tiver obtido. 

79. Estas listas se assignaraõ a certíncarsd pelo Press-
deak qae toe do Senado do Gmfadstaçoõ. 

I M 2 
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80. Logo que este as tiver recebido as abrirá todas na 
presença do Senado, e Câmara de Representantes, que 
para este fim se acharão reunidos, em uma sala, para con
ter os votos. 

81. As três pessoas, que tiverem reunido maior numero 
de votos para membros do Poder Executivo, o seraõ, se 
o tal numero compuzer as três maiorias do numero total 
dos eleitores presentes era todas as Congregaçoens do Es
tado : se nenhum tiver obtido esta maioria se tomarão 
entaõ as nove pessoas, que tiverem reunido maior numero 
de votos, e delles escolherá três por cédulas a Câmara de 
Representantes para compor o Poder Executivo, que o 
seraõ aquellas que obtiverem uma maioria da metade dos 
membros da Câmara, que se acharem presentes á eleição. 

82. Se nenhum obtiver esta maioria, escolherá o Senado 
por cédulas três, de entre as seis pessoas que tiverem ob
tido mais votos na Câmara, e ficarão eleitos os que tiverem 
reunido maior numero no Senado. Todas estas opera
çoens das Câmaras se faraÕ também quando naÕ os três, 
mas um ou dous, forem os que naõ tiverem obtido a 
maioria absoluta; escolhendo-se em taes casos o numero 
dobrado ou triplicado do que está assignado para os três, 
em sua proporção respectiva. 

83. O ascendente e descendente em linha recta, os ir
mãos, o tio, e o Sobrinho, os primos irmãos e os alliados 
por affinidade nos referidos gráos, naõ poderão ser ao 
mesmo tempo membros do Poder Executivo ; em o caso 
de resultarem eleitos dous parentes nos gráos insinuados, 
ficará excluído o que tiver obtido menor numero de votos; 
e no caso de igualdade decidirá a sorte a exclusão. 

84. O que obtiver no calculo de ambas as Câmaras a 
maioria mais immediata ás três requeridas para os mem
bros do Poder Executivo, se terá por elegido, para lugar-
tenente deste, nas ausências, enfermidades, morte, re
nuncia, ou disposição de algum dos membros; e se 
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resoltarem doas com igualdade de votos, sorteará o Ca
sara o qoe tem de ficar neste coso. 

85. Quando por alguma das cansas indicadas, faltar 
olgam dos membros do Poder Executivo, e entrar em seu 
togar o Tenente, de qae falia o S anterior, se entenderá 
arjmradff deede logo para substituillo, o qae Uver obtido 
am eWçoens a maioria de rato», qoe valerá do mesmo 
modo sos danais nos faltas, e substitaiçoens succcseivas. 

SecçoS III. —Atributos dos Poder Executivo. 
86. O Poder Executivo terá, era toda a Confederoçoõ, 

ornando Supremo das armas de mor e terra, e das milícias 
nodooaes, quando se ochemero serviço do naçaõ. 

87. Poderá pedir, c deverão dar-lhe os principaes 
oftcises da repartição do Executivo, em todos os seus 
ramos; quantas foformaçoens necessitar por escripto on 
de palavra, relativas á boa administração geral do Estado, 
e desempenho da Confiança respectiva, qae depositar nos 
empregados públicos de todas as classes. 

88 Em favor e ompiro do humanidade poderá per
doar, e mltijgar a pena ainda que seja capital, nos crimes 
de Fitado, e nos outros i porém deve consultar o Poder 
Judicial, expressando-ibe as razoens de conveniência po-
8Ücs, qoe o induzem o isso ; e só poderá ter effeito o per-
dad e rommuUçnõ; quando seja favorável o dictarnen 
dm baiões, qoe tenham autuado o processo. 

89. 8o em coso de injustiça evidente, poderá recusar, 
e deixar sem effeito, os sentenças que passar o Poder Ju
dicial ; porém quando só por seu dictarnen crer, qoe 

aaõ contrarias 4 lejr, deverá passar em consulta os 
reparos ao Senado, quando esteja reunido ou á com-

qoe dfe deixará outbortxada em seu receoso, 
pura oceurrer a estes casos. 

80. O Senado ou seus delegados nestas consultas ser-
viraõ de jalses, e pronundoraõ sobre dias deffinitivomente; 
declarando se tem lugar OU naó a negativa do Poder Ex-
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ecutivo, ao cumprimento da sentença, que deverá éxe-
cutar-se no segundo caso immediatamente; e no primeiro 
caso devolver-se ao Poder Judicial, para que associado 
com dous membros mais eleitos pelo Senado, ou sua Com
missaõ, se veja a causa, e reforme a dieta sentença. 

91. Porém se a sentença tivesse recahido sobre aceu-
saçaÕ feita pela Câmara de Repretantes, só poderá o Po
der executivo suspendêllas até a próxima reunião do 
Congresso, a quem só compete nestes casos o perdão, ou 
relaxaçaõ da pena, 

92. Quando uma urgente utilidade, e segurança pu
blica o exijam; poderá o Poder Executivo decretar, e 
publicar indultos geraes, durante o recesso do Congresso. 

93. Com prévio aviso, conselho, e consentimento do 
Senado, sanecionado pelo voto dé duas terças partes dos 
Senadores, que se acharem presentes em numero Consti* 
tucional, poderá o Poder Executivo concluir traclados 
e negociaçoens com as outras Potências, ou Estados es
tranhos a esta Confederação. 

94. Debaixo das mesmas condiçoens e requisitos no
meará os Embaixadores, Enviados, Cônsules, e Minis
tros, os Juizes da AHa Corte de Justiça, e todos os mais 
officiaes empregados no Governo do Estado, qnè naõ es? 
tejam expressamente indicados na Constituição!, ou por 
alguma ley estabelecida pelo Congresso, 

95. Por leys particulares poderá este desencarregar o 
Poder Executivo e o Senado do improbo trabalho de no
mear todos os subalternos do Governo, comnietendo a sua 
nomeação ao Poder Executivo só, ás Cortes de Justiça, 
ou aos chefes dos vários ramos de administração, segundo 
o julgar conveniente. 

96. Também necessitará o Poder Executivo do ayizp 
prévio, conselho, e consentimento do Senado, para conce
der gráos militares e outras r c mpensas honoríficas, com
patíveis com a natureza do Governo,, ainda que seja ppr 
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acçoens de guerra, ou outros serviços importantes , e, ae 
estes recompensas forem pecuniárias, deverá preceder o 
oooarntiniento do Câmara do* Representantes paro sua 
egoceasaõ. 

97. Porém durante o recesso do Senado poderá o Poder 
execotlvo prover por si só os empregos que vagarem, 
coocedendo-os corno em commissaõ até a Scssaõ seguinte, 
se antes K osõ reunir por acaso o Senado. 

98. Por M só poderá o Poder Executivo eleger e no
mear os sugeitos que tem de servir nas Secretarias, que o 
Poder Legislativo tem crido necessárias, para o despacho 
de todos os ramos do Governo Federal; e nomeará tom
bem os officiaes, e empregados nellas, quando sejam ci
dadãos do Confederação; porém naõ o sendo deverá 
consultor c seguir o dictarnen c deliberação do Senado, 
cm simUbsutcs nomeaçoens. 

99. Como conseqüência desta faculdade poderá rerao-
véUo* tombem de seu* destino*, quando o julgar couve-
nin.tr; porém sc fizer ésU remoção naõ por faltas, ou 
crimes indecorosos, mas sim por ineptiilnõ, maipicidadc, 
oa outro* deffeitos compatíveis com a innocencia, c in
tegridade, deverá entaõ iccoromendar ao Congresso o me-
recímruto anterior destes empregados, para que sejam 
recompensados e indemnizados competenteiuentc em ou
tras destino», com utilidade da naçaõ. 

Serçaí IV.—Dexeres do Poder Executivo. 
100. O Poder Eexcutivo, conformnndo-se às leys, e 

rndoçoens, que na* varias occurrcncias lhe communicor 
o t on-f-rr»**, providenciará, com todos os recurso* da re
partição de sus oulhoridnde, á segurança interior, e ex
terior do Estado, dirigindo para isto proclamaçoens aos 
povoa do interior, intimoçoens, ordens, c tudo quanto 
crer conveniente. 

101. Ainda qae, por uma conseqüência destes prin
cipies pôde faser amo gueno defensiva para repellir 
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qualquer ataque imprevisto, naÕ poderá contiaualla sem o 
consentimento do Congresso, que convocará immediata
mente, se naõ se achar reunido 5 e nunca poderá sem este 
consentimento fazer a guerra, fora do território da confe
deração. 

102. Todos os annos apresentará ao Congresso, em suas 
duas Câmaras, uma conta circumstanciada do estado da 
NaçaÕ, em suas rendas, gastos e recursos, indicando-lhe as 
reformas, que devem fazer-se nos ramos da administração 
publica, e tudo o mais que, em geral, se dever tomar em 
consideração pelas Câmaras, sem apresentar-lhes nunca 
projectos de ley, formados ou redigidos como taes. 

103. Em todo o tempo dará também ás Câmaras as 
contas, informaçoens, e illustraçoens, que ellas lhe pedirem, 
podendo reservar as que porentaÕnaÕ sejam de publicar; 
e em igual caso poderá reservar também do conhecimento 
da Câmara dos Representantes, aquellas negociaçoens ou 
tracíados secretos, que tiver entablado, com aviso, conse
lho, e consentimento do Senado. 

104. Em toda a oceurrencia extraordinária devera con
vocar o Congresso, ou a uma de suas Câmaras, e em caso 
de differença entre ellas, sobre a epocha de sua citação, 
poderá fixar lhes um termo para a sua reunião, como se 
providencia no §. 68. 

105. Será ura do seus principaes deveres vigiar sobre 
a exacta, fiel, e inviolável execução das leys; e para esta, 
e qualquer outra medida da repartição de sua authoridade 
poderá delegálla aos officiaes e empregados do Estado, 
que julgar conveniente para o melhor desempenho desta 
importante obrigação. 

106. Para os mesmos fins, e regulando-se pela forma 
que prescrever o Congresso, poderá o Poder Executivo 
dar commissaõ a Agentes ou Delegados, para que, juncto 
aos Tribunaes e Cortes de justiça da confederação, requei
ram a observância das formas legaes, e a exacta applica-
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c-fci dm leys, antes do se terminarem os juiaos, communi-
csedo so Congresso os reformas que crer necessárias se
gundo o informe de taes comroissaríos. 

107. O Poder Executivo, como cb**fe permanente do 
Estado, será quem recebo, em seu nome, o* Embaixadores, 
mais Enviados, e Ministros Públicos das naçoens estran
geira*. 

Setçai. Vm-mDisposieoens geraes relativas ao Poder 
Executivo. 

108. Os Poderes Executivos Provinciaes, ou os chefes 
eacarregodos do Governo das províncias, aeraõ nellas os 
Agentes nsturaes e immedislos do Poder Executivo Fede
ral, psra tudo aquillo que pelo Congresso Geral naõ esti
ver commrttido a empregsdos particulares de marinho, 
exercito, e Fazendo Nacional nos portos, e praças das 
provincias. 

109. Immediatomcnte que o Poder Executivo, ou al
gum de seus membros séjom accusado* e convencidos 
ante o Senado de traição, venalidade, ou usurpaçaõ, seraõ 
drade logo destituídos de suas funcçoens, e sugeitos ás 
romequencias d'este juizo, que se expressam no t* 58. 

CArirvLO \\.—Do Poder Judicial. 

Secçai 1. Natureza, eleifai, e duração d*este Poder. 

110. O Poder Judicial da Confederação estará depo
sitado em uma Corte Suprema de Justiça, residente na 
cidade Federal, c aa demais Tribunoes subalternos, e jul
gados inferiores, que o Congresso esUbalecer tem por ai -
mente no território do unioõ. 

111. Os Ministras ds Corte supremo de justiça e os das 
demais Cortes subalternos, seraõ nomeados pelo Poder 
executivo, na formo prescríplo no S 94. 

114. O Congresso oasignolará e determinará o numero 
dm Ministros qae devem compor o* Cortes de justiço; 
com lauto que oa eleitos sejam de idade de 30 anmos paro 
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a Suprema, e de 25 para as outras, e tenham as qualidades 
de vizinhança, conceito, probidade, e sejam advogados 
recebidos do Estado. 

113. Todos elles conservarão seus empregos pelo tem
po que se naÕ fizerem incapazes de continuar nelles por 
sua ma conducta. 

114. Nos períodos fixos e determinados pela ley rece
berão por este serviço os soldos que se lhes assignarew; 
e que naõ poderão ser de maneira alguma diminuídos, em 
quanto permanecerem era suas respectivas funcçoens. 

SecçaÓ II.—-Attributos do Poder Judicial. 

115. O Poder Judicial da Confederação estará circura-
seripto aos casos coraraettidos por ella ; e saõ,—todos o» 
as&uraptos contenciosos civis ou criminaes, que se derivem 
do contheudo nesta constituição,—todos os tractados ou 
negoeiaçoens feitas debaixo de sua authoridade,—tudo o 
concernente a Embaixadores, Ministros, Cônsules,—os 
assumptos pertencentes ao Almirantando e jurisdicçaõ 
marítima,—-as differenças em que o Estado Federal tenha 
ou seja parte,»-» as que se suscitem entre duas ou mais 
provincias,—entre uma província, e um ou muitos cidadãos 
de outra,—entre os cidadados de uma mesma província 
que disputarem terras concedidas por differentes provin
cias,—entre uma província ou cidadãos delia, e ©atros 
Estados cidadãos ou vassallos estrangeiros. 

110. Nestes casos exercerá a sua authoridade a Supre
ma Corte de justiça por appellaçno, segundo as regras e 
excepçoens que lhe prescrever o Congresso; porem em 
todos os concernentes a Embaixadores, Ministros, e Côn
sules, e en> os que alguma Província for parte interessada, 
a exercerá exclusiva, e originariamente. 

117. Todos os juízos criminaes ordinários, que naÕ se 
derivem do direito de accusaçaÕ concedido á Câmara de 
Representantes pelo § 44, se terminarão por jurados, logo 
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aos ae estabeleço em Veuexuelo este systema de legislação 
crimina), cuja autuação se fará na mesma província em 
qoe se tiver cominettido o delido; porem quando o 
crime for fora dos limites do Confederação contra o di
reita dss gentes, determinará o Congresso, por uma ley 
particular, o lugar em que deve seguir-se o juízo. 
* 118. A suprema Corte de justiça terá o direito ex
clusivo de examinar, approvor, e expedir títulos aos 
odvogodes da Confederação que acreditem os seus es
tados com testemunho de seu respectivo Governo; e os 
que os obtiverem nesta tormo estarão aulhorizadoa para 
advogar em toda dia, ainda mesmo aonde h.ija collegios 
de sd vagados, cujo* privilégios exclusivos poro actuaçoõ fi
cam derrogados-, e teraõ opçoõ aos empregos, e commiasoens 
propríss desta profissão; sendo apresentados os referidos títu
los ao Poder Executivo da Uniaõ, ante* de exeroella, para 
que lhes pooha o conrespondente passe; o que igualmente 
r practicará com os advogado*, que tendo sido recebidos 
fora de Venezuela, quiserem advogar nello. 

f i r i n t o V.—Secçnsõ I.—Das Provincias. lÀmítes da 
authoridade de cada uma. 

110. Nenhuma província particular pode exercitar 
acto algum que conrespoodo aos attributos concedidos aos 
Coogreaoo, e so Poder Executivo do Confederoçoõ, nem 
fasrr ley que comprometia os cootractoe gerees delis. 

ISO. Por conseguinte nem doas nem mais províncias 
podem formar allionçss, ou contederoçnens entre ai, nem 
concluir tracUdos particulares sem o consentimento do 
Congresso; e poro obtéllo devem especificar o tim, ter-
aaas, e duração destes tractado», ou conveoçoens por-
tioalores. 

It l . 1 aro pouco podem sem os mesmos requisitos e coo-
•roftainio, levantar nem manter tropas, ou baixeis de 
fama cm tempo de pas, oem entornar ou concluir pactos, 
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estipulaçoens nem convençoens com nenhuma Potência 
estrangeira. 

122. Dos mesmos requisitos e acquiescencia necessitam 
para poder estabelecer direitos de tonelada, importação, 
e exportação no commercio estrangeiro em seus respec
tivos portos, e ao commercio interior e de costa a costa 
entre si ; pois as leys geraes da uniaÕ devem procurar 
uniformallo na liberdade de toda a forma de entravez 
funestos á sua prosperidade. 

123. Sem os mesmos requisitos e consentimento na5 
poderão emprehender outra guerra senaõ a puramente de
fensiva em um ataque repentino, ou risco eminente, e 
inevitável de serem atacadas, dando immediatamente parte 
destas occurrencias ao Governo Federal para que proveja 
nella oportunamente. 

124. Para que as leys particulares das provincias naõ 
possam nunca entorpecer a marcha das federaes, se sub-
metteraÕ sempre ao juizo do Congresso, antes de ter força 
e va'or como taes, em seus respectivos departamentos; 
podendo-se entretanto por em execução^ em quanto o Con
gresso as revê. 

SecçaÕ II.—Conrespondencia reciproca entre si. 

125. Os actos públicos de todas as classes e as senten
ças judiciaes sanccionadas pelos poderes, magistrados, e 
juizes de uma província teraõ inteira fe, e credito em 
todas as mais conforme as leys geraes, que o Congresso 
estabelecer, para o uniforme e invariável effeito destes 
actos e documentos. 

126. Todo o homem livre de uma província, sem nota 
de vagamundo ou reo judicial, gozará nas demais de to
dos os direitos de cidadão livre dellas; e os habitantes 
de uma teraõ livre e franca entrada e sahida nas outras, e 
gozarão nellas de todas as vantagens, e benefícios de sua 
industria, commercio c instrucçaõ, sugeitando-se ás leys, 
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e restricçoens territoriacs do em que se acharem, 
com tonto c**i * estos leys se naó dirijam a impedir a trens-
lacaú de orna propriedade, introduzida em uma província, 
porá qualquer das outras, que o proprietário quiser. 

197. As província* a requirimento de teu* respectivos 
nodert* executivo», entregarão umas ás outras reciproca-
ar-eotr, qaslquer do* rco* accusados de crime de Estado, 
furto, homicidio, ou outros graves, refugiados neltas, para 
que sejam julgados pela authoridade provincial a que 
coorespondo. 

Seeçoi III.—Augmenlo succcs.ivo da Confederaçai. 

128. Logo que livre* da oppressaõ que soffrem as pro
víncias de Coro, Maracaybo, e Guoyana, possam c quei
ram unir-se á Contcd. ruçaõ, aeraõ adraiUides o ella, sem 
qee s violenta sepnraçuõ, cm qne o seu e nosso pesar tem 
permanecido, possa slterar para com ellas os princípios 
de igualdade, justiçs e fraternidade, de que gocaraõ desde 
logo como Iodos as mais províncias da uniaõ. 

129. Do mesmo modo e debaixo dos mesmos principies 
teraõ lambem admittidaa e incorporadas quoesquer outras 
do Continente Colutnbinno (antes America HespanhoU) 
que quiserem unir-se debaixo das condiçoens e ganintiss 
necessários, poro fortificar o unioõ, com o augmenlo e en
lace de suas partes integrante*-». 

190. Ainda que o conhecimento exame e resolução 
destes meter ias, e quoesquer outras que tenham relação 
com cila», he do exclusivo repartição do Congresso, du
rante o tempo de seu receoso, poderá o Poder Executivo 
promover e executar quanto convier aos progressos do 
anioõ; debaixo dos regras que poro isso lhe prescrever o 
Cosgimo. 

131. A este pertence tombem conhecer exclusivamente 
da formação ou estobeticimento de novos província» no 
Confederoçoõ ; ja seja por divisaÕ do território de outra; 
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ou pela reunião de duas ou mais, ou de partes de cada 
uma dellas; porem nunca ficará concluído o estabelici-
mento, sem o acordo e consentimento do Congresso, e das 
provincias interessadas na reunião ou divisão. 

132. O Congresso será igualmente arbitro para dispor, 
de todo o território, e propriedade do Estado, debaixo 
das leys, regulamentos, e ordenanças que para isso expe
dir ; com tanto que nellas se naÕ altere, nem interprete 
parte alguma desta Constituição, de modo que prejudique 
os direitos geraes da UniaÕ, ou os particulares das Pro
vincias. 

SecçaÕ IV.—Mutua garantia das Provincias entre si. 

133. O Governo da UniaÕ assegura e garante ás pro
vincias a forma de Governo Republicano, que cada uma 
dellas adoptar para a administração de seus negócios do
mésticos ; sem approvar Constituição alguma provincial, 
que se opponha aos princípios liberaes, e francos de re
presentação admittidos nesta, nem consentir que em tempo 
algum se estabeleça outra forma de Governo em toda a 
Confederação. 

134. Também affiança ás mesmas provincias a sua li
berdade e independência reciprocas na parte de sua So
berania que se tem reservado ; e sendo justo, e necessário, 
protegerá e auxiliará a cada uma dellas contra toda a in
vasão, ou violência domestica, com a plenitude de poder 
que se lhe confia para a conservação da paz, e segurança 
geral; sempre que for para isso requerido pela Legisla
tura Provincial, ou pelo Poder Executivo, quando o le
gislativo naÕ estiver reunido, nem poder ser convocado. 

[ Continuar-se-ha. J 
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COMMERCIO E ARTES. 

Memória apresentada pelo Cinde de Linhares a S. A. /?. o 
Príncipe Regente de Portugal, sobre o projecto do trac
tado com a Inglaterra. 

# 

SttvMoa !—Levando humildemente, e com o devido 
acatamento á Augusta presença de V. A. K. o projecto 
de tractado em que conviemos eu c Lord Strangford, e no 
qual muito se deve, quanto ás concessocn» dos Inglezes, 
so muito que em tal matéria preparou o enviado de V 
A. K. cm Londres, seja-mc licito pór também aqui na sua 
Real Presença reflexoens sobre o mesmo, tè\u relativa
mente ás vantsgeus que os vassallos de V. A. K. ganham ; 
séjo sqocllas que parecem mais em favor dos vassslloa 
Hnttnnicos, sêjs s differença que existe entre este trac
tado, e os outros que foram antes ajusudos entre ambas 
as Cortes psra que V. A. R. se digne resolver se o mesmo 
deve oo naõ ser approvado por V. A. R. 

No* primeiros artigos a renovação da garantia dos hs-
tadosde V. A. R. e da estipulaçaõ do nunca S. M. B. 
reconhecer outro Soberano de Portugal que naõ seja o 
legitimo príncipe da casa Real de Bragança, parece muito 
conveniente, particularmente continuando ainda a lueta 
qne obrigou a V. A. R. a deixar os seus Kstados da Eu
ropa. Igualmente no preâmbulo do tractado, a declara
ção de que as estipulaçoen* haõ de ter por base a mais 
ttacta reciprocidade, he certamente o melhor principio 
qoe se poma adoptar para similhantes obras. 

No artigo 5*. a equalizaçaõ dos direitos que bouver de 
p*dar cada naçaõ para o futuro aos da naç.tõ mai» frtvore-
••••*. he summamente mm» vantajosa para V- A. R.; por
que desde logo ganha o dimintiirem-se o* direitos do al-
fodsõ, am que pagam actualmente, desigusldades toõ 
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noscivas sobre tudo á naçaõ menos poderosa, que mal re
clama quando naõ tem direito claro. 

No artigo 6o. a igualdade dos direitos de anchoracem, 
e de tonelada nos portos Inglezes, e Portuguezes a favor 
das duas naçoens; naÕ só he summamente vantajosa a 
ambas, mas creio que os Inglezes só concederam nos trac-
tados de commercio que fizeram com a França, e com a 
America ; e certamente livra os vassallos de V. A. R. da 
oppressaõ que os seus navios soffríam até aqui, nos portos 
da Gram Bretanha. 

No artigo Io. renunciando a Gram Bretanha os princí
pios do celebre Acto de Navegação, consente, apezar dos 
tractados que tinha a seu favor, que os gêneros de merca
dorias Portuguezas, em navios Portuguezes, ou paguem 
sem differejiça, como se fosse propriadade Ingleza, e em 
navios Inglezes, ou que os seus fiquem sugeitos a paga
rem na mesma razaõ, que os nossos pagarem. Esta con
cessão posto que justa, nunca a Coroa de Portugal pôde 
conseguir que se estipulasse. 

No artigo 8o. segura a Gram Bretanha o commercio dos 
seus portos d'Ásia, aberto aos vassallos de V. A. R. como 
aos da naçaõ mais favorecida, e qual he o nosso. O dos 
Estados Unidos da America de 10 ou de 12 ad valorem, e 
creio que seria bem útil fazer é&ta inversão nas nossas 
alfândegas. Certamente este principio leva-nos a outras 
altêraçoens bem entendidas na nossa taxação ; mas resistir 
a evidencia de adoptar taõ justas e louvareis medidas, al
terando o que entre nós he filho da ignorância, e do temor 
de alterar cousas ha muito estabelecidas. 

Qnanto ao isto he a ruina das fabricas 
do Reyno, cre o como Smith e Simonde, que so eahiraõ 
aquillas qtie se sustentarem á força de privilégios; pois 
que seguindo.V. A. R. o systema de naÕ taxar as manu-
facturas do Reyno, vem elias a ter 12 por cento, e de mais 
a serem izentas as matérias primeiras, necessárias para as 
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omsaaas fabricas; donde crescendo o prosperidade do 
Reyno ha de necessariamente resultar o serem ellas favo
recidas, e asõ deprimidos pelo novo systema, que accres-
contoodo a riqoeao nacional, deve dar meio* para qoe os 
mesmas artes prosperem. Naõ nego que será agora ne-
ceasario Êsser cessar todos aquelles privilégios mal eotaa-
sbdos, qoe Antooio de Araújo fez continuar k» fisçneas 
d'*lgodocn», poro as segurar í sus novo fabrica, e que 
em tal (osteris be preciso seguir o tal respeito o que so 
schs luminosamente exposto nsa obres de Sroitb e de Ss-
monde; que igualmente edoptondo toe* principio* ha 
preciso faser que o taxação recaio cora igualdade sobra 
ss ires fontes do riqueza social, paro faser entaõ preduc* 
ttvo; más be melhor este trabalho do que perpetuar o 
mi/cria, em que até aqui ae toa conservado o ooçoõ Por
tuguesa. 

No artigo 19 e ao, admitlem-se noa portos do Gram Bre-
taulia o* nouos gêneros, psgsndo o* direitos do Naçaõ 
mais favorecida; e odmittem-se igualmente em Porto-
r ranço, para serem reexportados, todos aquelles qoe naÕ 
puderem ter consumo. Estes antigos saõ todos em favor 
dos vsassUos de V. A. K.# ainda que igualmente úteis so* 
vmsellos de 6. M. B. 

Nos artigo* 21 e 22, sdmitte-se o rsgva, que em todos 
os portos sondo houver alfândegas, haverá tombem portou, 
francos, particulsnnente em Ssncta Catberina, sendo o 
douirine do celebre Stmonde, oquello que em tal matéria 
are parece móis demoostrodo, creio que os vossollos do 
V. A. II. saõ os que ganhem asais em similbaetes estobelu» 

No artigo 24 sobre s compro dos escravos, qoe Lord 
Stoaogtord solicitou que fosse só restricu aos portos da 
dnminoçnfl e Soberania da V. A. R. fes comprehendar 
Caomdo a Molembo, e talves rfja neceosorio ajuoctsr 
Aju^a, • outros portos da costa de Guine, qoe fèram do 
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Real Coroa, e com os quaes ainda hoje a Bahia faz grande 
commercio. 

O artigo 25 que contem . . e esta esti-
pulaçaõ em tempos futuros pôde ser muito vantajosa, 
sobre tudo dignando-se V. A. R. estabelecer Goa e Diu 
portos francos, e toda a liberdade de cultos, abolida a 
Inquisição. Eu creio firmemente que por este modo V. 
A. R. prepara para o futuro ao Brazil a sorte de ser na
tural entreposto entre o commercio da Europa e de Ásia, 
e de todo acabará com a necessidade de haver companhias 
exclusivas para o commercio da índia e China. 

Nos artigos 14 e 15 parece que se estabeleceo naÕ só a 
maior moderação na tolerância religiosa, que se concede 
aos Inglezes, mas he visível que por seu meio se lava o 
odioso, e a mancha do artigo 5o. do tractado de 1654. 

No artigo 18 a approvaçaõ da estipulaçaÕ sobre os pa
quetes, em que se estabeleceo a perfeita igualdade, nada 
deixa a desejar em tal matéria. 

No artigo 1*7, a estipulaçaÕ de restituirem os criminosos 
e réos de Estado, falsários, desertores das tropas, e mari
nheiros, he taõ útil que naõ pôde admittir duvida. 

No artigo 18, todas as producçoens, e mercadorias In-
glezas saõ admittidas nos Estados de V. A. R., pagando 
12 por cento ad valorem, e com o freio estabelecido por 
todas as naçoens, que seguem este luminoso methodo na 
administração das alfândegas. Este artigo foi exigido por 
Lord Strangford, com a condição sine qua non, e declarou-
me no papei juncto, naÕ só que o seu Governo nada queria 
ceder a este respeito, mas que em tal caso antes romperia 
todas as negociaçoens. Dous princípios podem fazer 
recear a adopçaÕdeste artigo : l p . uma grande diminuição 
de rendas nas nossas alfândegas : 2o . uma grande ruma 
das fabricas do Reyno ; tanto por se admittirem estes gê
neros no Reyno, como por serem muito mais moderados os 
direitos que pagarão daqui em diante. Quanto ao primeiro 
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be indub tasrl, qoo na anthcnetica das olfandegos, dous e 
dou* noõ faxem quatro, e qoe por conseqüência uma dt-
minaiçoõ de direitos produz motor consumo, e fsc crescer 
o que entra por contrabando, de maneira que este sccres-
cimo compensará s dtmínuiçsõ em grsnde parte. 

Alem dwio no celebre tractado de Commercio, em 1786, 
deFrançs com a Gram Bretanha, odmittem-se para as mi-
nofscturas, os 12 por cento sd valorem, e s pezar da 
raocria do* negociantes e fabricantes, sindo hoje Sitnonde 
•intento, qoe o tractado de Commercio foi útil. Smith e 
Simonde provam largamente, quam grande mal *e segue 
de um systema de alfândega taõ ruinoao. 

Qoo o formal promessa de auxiliar a conclusão das pa-
ciõcaçoen* de V- A. H. com as Potências Barbarescas, 
sriigo imitado do tractado entre a França e a America, 
ninguém certamente negará, que no* *éja da maior van
tagem se vier com effeito a realisar-se. 

O artigo 26, que concede ao» Inglezes o poderem vir 
comprar c cortar msdeirea, c até construir nãos no Brazil, 
amda que exclusivo poro elles, nsõ exclue com tudo os 
vassallos de V. A. R. de poderem comprar e vender era 
navios Portugueses tods s madeira que comprarem, e ex
portarem , e ha de ser-nos de grande utilidade, pelo* meios 
que em UÕ importante matéria nos ha de fornecer. 

O artigo 27, posto que *e ratifiquem o* direito* dos 
antigo* tractado», com tudo naõ pude deixar de conaentir 
ndle, pars segurar a vantagem da terceira parte dos di
reitos, concedida a favor doa nossos vizinhos, que me pa
rece» muito essencial; e ajunetei o correcüvo da exclusão 
do qoe se acha alterado pelo presente tractado. 

O artigo 28, trai ta da abolição dss snttgss feitoríss, que 
eram muito incomniodos, e certamente be favorável ao ser
viço de V. A. R. 

Os outros artigo» saõ usados em todo* o* tractado*, o 
nado coutem qoe Ibe seja particular. 
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Esquecia-me tocar no artigo do Juiz Conservador, e 
creio realmente, que o q/ue se concedeo nada contêm, que 
seja desfavorável ao Real Serviço, nem pôde ter compen
sação; porque duvido que nada se pudesse obter, que va
lesse a pena de grande querella. 

Resta finalmente o artigo secreto, e separado, que de uma 
parte contém a promessa de negociar a restituição de Oli-
vença, e Jerumenha, assim como a reintegração dos li-
•mites* do Brazil, da parte de Cayenna, em quanto de ou
tra parte V. A. R. cede por 40 annos á Gram Bretanha 
Bissáo e Cacheo, por um justo equivalente annual, em di
nheiro, ficando porém livre aos vassallos de V. A. R. todo 
o Commercio e navegação naquelles portos, á excepçaó da 
compra dos Negros. Parece-me que Lord Strangford 
desejava obter estes dous estabelicimentos muito visínhos 
da serra Leoa; e por isso quiz assigaar sub spe rati. 

Eis aqui Augusto Snr. todo o trabalho que pude fazer, 
em taõ escabrosa e difiicil matéria; e atrevera-me a diaer 
que a obra éra grande, e muito útil ao seu Real Serviço, 
se pudesse afiançar que a respeito de Portugal, e de Ásia 
\ J . A. R. se dignara adoptar todas as ideas, que tenho hu
mildemente exposto na sua Real Presença. 

V - A. R. se dignará dar-me as suas Reae» Ordens, so
bre o exame que julga conveniente ao seu Real Serviçoj 
que se faça sobre este tractado, antes que V. A. R. se 
digne assignallo, se será ou naõ útil, que se termine com 
brevidade um negocio, em que o Ministro Inglez toma 
tanto interesse ; e que pode servir a ligállo mais ás ga
rantias, que tem feito dos Estados de V- A. R-, hoje feliz
mente recuperados^ mas ainda expostos a alguma terrível 
invasão do inimigo commum» 

V. A. R . se dignará resolver o que melhor possa convir 
ao seu Real Serviço, &c. &c. &c. 

N, B. As observaçoens sobre este papel no N°« seguinte 
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LITERATURA E SCIENCIAS. 

INOLATSaaA. 

I j.NTRK ss obras que se publicaram o anno pa***i»nr> no 
Kejrno l indo, nouremos as seguintes, como de utilidade 
geral. 

" Um ennyo «obre aa régss, e modo de nguar o« prs-
cio»; pelo Reverendo G. T. Hamilton.—Papeis de Socie
dade de Agricultura de Bsth, vol. 12." 

O suthor mostra scientificsmente a influencia ds agoa na 
vegetação. e depois menciona o seu uso entre os antigos, 
como »e infere do* preparaçoens feitas para aproveitar as 
Inondsçoens do Nilo ; em tempos taõ remotos como o de 
Motaes ; s practics de regar do* Gregos, dos Romanos, 
ftc Prova depois ss vanUgens dss regas ; o grande ponto 
de poder aguar ou esgotar o* campos segundo convém, e 
o modo de spplicsr este principio á dilTerenu* rotação das 
plantas. 

" Relatório do Committé nomeado para presidir as 
apostos de lsvouro, cm Hunter's Hsll. (Pspeis de Socie-
dadeds Agriculturs de Bstb, vol. 12.)" 

" Kelstorio de um Committe Espccisl sobre a lavoura, 
por Mr. Tugarcll." 

Mr. Tugwell inventou um arado, nouvel pela facili
dade com que *c arrasta, a que deo o nome de Arado de 
Bexerstone; nome tirado do lugar de sua residência. Com 
este arado, em uma aposto de vinte guineos, emprehendeo 
fllreoi 1801, lavrar um acre de terra cuberta de trevo, 
rom um cavallo somente, en cinco horas, fazendo os regos 
de 4 polegada» e meia de profundidade, em termo médio ; 
e scobado* destramente. Concluio-se s tarefa dentro do 
termo limitado; mss houve difTerenços de opiuioõ, relata-
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vãmente á profundidade dos regos. A sociedade nomeou 
um committé para ajustar a disputa, mas os seus traba
lhos foram inefficazes; e o seu relatório parece que naó 
diminuio as mutuas competências de zelos. Parece porém 
que se admitte geralmente a superioridade do arado de 
Beverstone. 

" Comparação dos trabalhos feitos na agricultura com 
cavallos, e com boys." Acham-se dous ensaios sobre esta 
importante matéria nos N" . 53, e 53, do periódico Inglez, 
intitulado, Agricultural Magazine. O primeiro contem 
perguntas, e duvidas sobre esta matéria; o segundo ex
põem as respostas. 

He geralmente admittido, na Inglaterra, que as junctas 
de boys saõ mais proveitosas ao serviço da agricultura do 
que as parelhas de cavallos ; nas situaçoems em que podem 
executar toda a obra. Isto porém requer a bondade das 
estradas; e que o paiz naõ seja montanhoso; do contrario 
o serviço dos cavallos vem a sér muito mais útil. Os en
saios citados tendem a demonstrar estas verdades. 

O Repertório das Artes e Sciencias dos mezes de Ou
tubro, Novembro, e Dezembro, de 1811-, traz o numero 
das Patentes (privilégios de novas invençoens) concedidos 
a vários inventos; entre outros os seguintes. 

Melhoramento nas escalas dos instrumentos músicos de 
teclas, de David Loeschman. 

Os orgaós ou cravos ordinários contém 12 sons, em cada 
outava ; este melhoramanto os eleva a 24 ; e pode o mu
sico tanger em 33 tons differentes 18 de terceira maior; e 
15 de terceira menor. O numero das cordas he dobrado, 
e por meio de molas, que se movem com os pés, se faz 
com que os martinetes toquem nas cordas dos tons com-
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pletot ou nos outras dos demitons. Not orgoõ* ha também 
am jogo dobrado* de canudos, e um so de teclado. 

Melhoramento para a impressão de estampas, por José 
C. Dyer, aue Lhe foi communicado por Jacob Perkins. 

A base deste metborsa-tento consiste em formar as cha
pa», cujas gravuras tem de se imprimir, to/t grossas, que 
admitum o poder fazer-lhe aberturas nos lugares em que 
be preciso farenrm.se freqüentes mudanças, e introduzir 
nessas •berturas formas que sju-ctcm exactamentc na aber
tura, e aonde se gravem as panes que se desejam mudar 
ou slf-rsr. Chapss de ferro ou aço descorbonisado, saõ 
ss c|ue se insm para e**te fim, e se lhe deo o nome de 
chupas it aço stereographicas de Perhins. A invenção de 
Mr. Prrkius, he apphcavel a impressão das notas do banco, 
fazeudo-at de rnait ciithnl mutação; c de mais fácil descu-
beru as que forem fruihcadas. 

kíethodo de preparar varias substancias vegetaes para serem 
usadas em ees do Unho, e do cannamo; pelo Reverendo 
Jamet li ali. 

Naõ ha neste metbodo couss de invenção original ; porque 
todo o mondo sobe, que a* fibras do* differentes vegetaes 
podem ter fiada», c torcidas, segundo a sua maior ou me
nor fortaleza, elasticidade, itc. porém a escolha de alguns 
do* vegetaes que o Reverendo Mr. Hall aponta, lhe he 
com effeito particular. Naõ sabemos porem ate qjc 
ponto elle calcula os proveitos de uma tal manufactura. 

Methoéo de fazer pipas, barris, e outros cascos, com in
strumentos de nota invenção; por Joai Plaskete. 

A* machtnas, qoe nests patente se descrevem, *sõ de 
••rio» gênero*, segundo a* obras em que se empregam. 
Ha amo mschins psra cortar s sdudls ; outra psra fazer 
m reboxes depois do cose o e«tor organizado : outro poro 

http://farenrm.se


468 Literatura e Sciencias. 

ajuster os tampos; outra para aplanar o exterior docasco, 
em todas differenças de aduelas que precizem rebaixadas. 
Também a curvatura das aduellas he practicada de diffe-
rente maneira do qoe ordinariamente usaÕ os Unoeiros. 

Crê-se geralmente que a invenção destes novos instru
mentos servirá utilmeote para a expedição, e exactidaÕ 
dos trabalhos desta manufactura. 

Melhoramento na manufactura do sabaõ que faz próprio para 
o uso de lavar com água salgada ; por Edmundo Griffith. 

Este melhoramento consiste unicamente na mixtura de 
ácido phosphorico com o sabaõ, em certo tempo durante o 
processo que se usa em o fazer. 

NaÕ ha duvida que a mixtura de qualquer ácido com o 
sabaõ o decompõem; mas parece que Mr. Griffith sup
poem que o ácido he misturado em tal combinação que o 
neutralize, e faça de nenhum effeito como ácido. O au-
thor menciona a urina, phosphato de soda, e phosphato de 
potassa, como matérias próprias a este fim ; mas nos jul
gamos que elle se engana em suppor que o efieko produ
zido no sabaõ pela mixtura da urina provem do ácido 
phosphorico que nella se contem, o que na realidade di
minue o effeito do sabaõ; o carbonato amoníaco, que ali 
se acha he quem produz o effeito observado; porque com-
binando-se com a mucilagem forma de si mesmo uma ma
téria sapoeacea. 

Methodo de fundar os alicerces para os cães, arcos de pontes, 
Mc. par Samuel Bentham. 

Os differentes methodos lembrados por Mr. Bentham, 
consistem em fazer aboiar em cima d?agua grandes massas 
de tijolos; formando-os em uma obra ouça por dentro; e 
impenetrável á água, por meio da argamassa Romana, ou 
outra, como a Puzzolana. Estes pilares fluetuantes derem 
ser depois submergidos nos lugares aonde o cais, ou arco 
de ponte se deve erigir. 
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O metbodo perece-nos inteiramente novo, mas a sus 
spplicsçoõ suppomos ser igualmente sugeita a mui 
pezsdsa objecçoem. 

Erperienci* para verificar o estado em que o espirito -una-
tH existe nos Honores fermentados - com uma taboa, que 
mostra a proporção relativa de alcoholpuro, contido em 
diferentes qualidades de vinhoi. Por Guilherme Tho-
WMJ Brande. 

Acham-se estas experiências referidas nas Transacçoeo* 
Philoiophicas de Londres, do anno de 1811; e no Repo-
«iiory of Art», vol. 90. Mr. Brande he de opinião que o 
alcobol ciiste no vinho, e outros liquore* cspintoosos, j s 
formado; e q.ie se naõ produz pela distilaçaõ, como *up-
punha Fabroni. K-ta» experiências saõ interessantes; 
ainda que nos nsõ pareçam concludentes; porque ao nic-
no» mostram que a conclusão que Fabroni tirou de suas 
esperiencis», naõ saõ geralmente applicavei*; depois ; por
que Mr. Brande mostra a differença de força que tem os 
vinho* de Hespanha, Portugal, e ilhas Atlânticas aos vinhos 
de Françs, Alemanha e Hungria ; e ultimamente porque 
prova, que o» vinhos artificiaes feito* em Inglaterra *aõ 
inaita* vetes uõ fortes como o vinho do Porto ou Madeira, 
e portai.to devem ser usado* com igual pr-idincia. 

O» nosso» Leitores acharão interessante a taboa daa 
tomparaçoens ; e por i*so a«*ui o damos por extenso. 
UuaM.ác* 

4* fcteor. 

Porto 
Dicto 
Dicto 

Dicm 
Dicto 

Dicto 

Madeiro 

Alcobol 

por ceat-

21.40 
- 22.SO 
- 25.39 

23.71 
24.2» 
25.93 

• 12.34 
VOL. V I I I . No. 47. 2 

QnsliJade 

do licor. 

Dicto 
Dic to 

Dscto 
Xeres 
Dicto 
Dicto 
Dicto 

> r 

Alcoaol 

par cest. 

- 21.40 
• 23.9S 

- 24.42 
- 18.21 
• 187» 
• 19.81 

19.82 
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Qualidade 
do licor. 

Clarete 
Dicto 
Dicto 
Carcavellos 
Lisboa 
Malaga 
Bucellas 
Madeira tincto 
Dicto Malvasia 
Marsala 
Dicto 
Champanha tincto 
Dicto branco 
Borgonha 
Dicto 
Hermitagc Branco 
Dicto tincto 
Hock 
Dicto 
Vinho de Grave 
Frontignac 
Cote Roti 
Roussillon 

AlcoJbol 
por oent. 

12.91 

14.08 

- 16.32 

- 18.10 
- 18.94 

17.26 

18.49 

18.40 

- 16.40 

2.5.87 

17.26 
1131 

- 12.80 

- 14.53 

11.95 

17.43 

- 12.32 

- 14.27 

8.88 

12.30 

12.79 

12.32 

- 17.26 

Qualidade Alcohel 
Ido icor. por cent 
Madeira do Cabo 18.11 
Muscatel do Cabo 18.25 
Constância líi.75 
Tent - 13.30 
Shiraz 
Sj-racuza 
Nice 
Tokay 
Vinho de passas 
Vinho de uvas Ingl. 
Vinho de uvas de 

Coryntho 
Dicto de uva espim 
Dicto de Sabugueiro 
Cidra 
Licor de peras 
Cerveja mariola 
Do branca chamada 

Ale 
Aguardente 
Cachaça 
Genebra 

15.52 

15.28 

14.63 

9.88 

25.77 

18.11 

20.55 

11.84 

9.8T 

9.87 

9.87 

6.80 

8.88 

53.39 

53.68 
51.60 

BRAZIL. 

Teríamos talvez passado em silencio a ley que estabelece 
uma academia militar no Rio de Janeiro; se ao depois de 
mais de um anno de sua publicação, naÕ víssemos parte 
delia republicada em outros jornaes, e com elogios ao seu 
supposto organizador; que nos despertaram; e nos obri
gam a examinar o merecimento desta producçaÕ. Mas 
antes de nada ponhamos o Leytor em posse da integra da 
mesma ley; que he a seguinte. 
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Dom lote. Por Graça dt Deo». Príncipe Rejrenle cie Yort.eu. -
dm llf-srs***, d*aqaem e djlem Mar, em África de Guio-!*, e da Coo-
qoaat*. ,\avefsçan, e Cntomereio d* Ftbiopia, Arábia. Pérsia, e da 
ladta «tr. Faço a saber a lodo» o» qite rata Carla rirem, quo Trodo 
t i»ii*iii»t*i'i so na neto que infere*** ao Meu Real Serviço, ao besna 
(t-sSltco de* Metia Vassallos, e k defflBaa e segurança dos nv-in vaato* 
Doroiawt. que se estabeleça no Brazil, e na Minha sctiisl Corte e 
t ttdaA* do Rio de Janeiro, um Corso regalar das Sciencias ciacts», 
• de Obaer<~açaò. aasim como dr todas aqueJIa», qne t-Ò spph. »<-<>« 
dsa mrsmaa aos fcstodoa Militarete Practicos, nue furmaS a Viroci» 
Militar era todos o* aeus difirei* e inleresaanto* ram.n. dr maneira, 
qoe do* mesmos Cursos de estudo» se formem babeis Oficia» de 
Artiassría, Engenharia, e ainda mesmo Oficiar» da Classe de l'jiy-
abeiroa Uaographoa e Topographos, qur povaaõ lambem ter o útil 
—prego de dirigir objeetos administrativo» de Mina», de Csmtnbos, 
Portos, Canso», Postes, Fontes, c Calçada* s Hei por bem, qoe na 
Miaba artuaJ Corte e Cidade do Rio de Janeiro, ae estabeleça uma 
Academia Real Militar para um Curso completo de Sciencias de 
Ohas-rsaçati, quae*, a Physica, Cnimica, Mineralogi*. Mi tallurgia, c 
U-atona Natural, que comprchenderâ o Reino W;rl-I e Animal, e 
•W Scteacis* Militares em toda a ma cilrn»a<"i, tanto dr Tatirs 
rosso de Fortifir*ç*5, e Artilharia, na Turma que mai» abano 
Mando especificar i havendo uma loiperçaõ Geral, que prrten-
c-i» so Mmutro e Secretario da Guerra i c iinmrdialamente debaixo 
das assa ordena á Junta Militar, que Mando Crear, para dirigir o 
mrt-no Estabelecimento, qur Sou Servido Ordenar na formados 
s-fa-nlcs Estatutos. 

TITILO I. 

Da Junta Mtltter. 

A Junta Militar serfc rompnila do Prrsidrntr, que *rr.i um Tr
aem» General, e sempre tirado do Corpo de Artilharia, ou do Corpo 
doa Ea-f-enbrirot, e de quatro ou mai» oficiar» <**" Eu assim Kor 
Vrtido) com Patente de Coronel ou dahi para rima ; «endo um 
dt-tt**-» o Oficial Engenheiro que for Director do Mru Real Arcbivo 
Milrtar, r o» outro* Ires, os que, como mai* habei» no* Estudo» Sc ir r.-
tiiaa-* t Mdilares, Ru For Servido Escolher e Nomear para o mrsino 
•rviçai, qae rirreersã em quanto a»»im convier ao Meu Real Servi-
-,*-*. » for tio Meu Real Agrado i servindo o mais moderno de Secre
tario (ati.culac da ssesma Junta. 

* •)•*!* Militar se reunira uma vei cada mez ordinária meu te, 
• b * d* tfotm* do priaripio, e fim do* estudos em cada aono, a 

Z r 2 
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extraordinariamente, quando for convocada, ou pelo seu Presidente, 
•a por ordem especial do Inspector Geral. As Sessões seraõ em uma 
das Aulas, que se mandará preparar para este fim. A primeira 
antes do principie de anno lectivo, terá por objecto a admissão dos 
Aluamos nas suas diíferestes classes, que seraõ sempre admittidos 
por despacho da mesma Junta.Militar -. e a consideração dos objee
tos que se deverão levar á Minba Real Presença pelo Inspector 
Geral, seja para melhoramento dos estudos, seja para approvar ou 
alterar os Compêndios, de que deverão servir-se, seja para quaes-
qjier novas providencias, que hajaõ de propor-se a beneficio do mes
mo Estabelecimento. A ultima Sessaõ versará sobre o tempo e 
fôrma dos exames, se a Juata julgar que deve propor alguma alte
ração a este respeito ao que aqui Mando estabelecer i sobre as in
formações dos Estudantes de todas as classes, que a Junta deverá 
fazer subir à Minha Real Presença na fôrma, que vai determinada-, 
sobre a escolha dos Professores, ou outro» Officiaes Examinadorei, 
que a Junta julgar deve escolher, para fazerem o» eaames; efinal
mente sobre as Propostas dos Partidos para os Estudantes, que a 
Junta fará segundo a informação dos Lentes e Examinadora *. e 
sobre a Proposta dos Prêmios, que se hajaõ de dar na fôrma mais 
abaixo especificada aos que compuserem Memórias, que mereçaõ a 
approvaçaÕ da Junta, e hajaõ de ser publicadas pela Impressão, e 
que também darão direito aos que para o futuro queiraõ propor-se, 
como Candidatos, para as Cadeiras da Academia Real Militar: As 
outras Sessões teraõ por objecto a discussão doa pontos econômicos, 
e da discipilina da Academia, assim como tudo o que possa dizer 
respeito, e interessar o seu melhoramento, e dos seus estudos. 

Ficará pertencendo ao Presidente da Junta Militar a direcçaõ dos 
Estudos de Mineralogia, Chimica, e Physica; ao Deputado Director 
do Archivo Militar a direcçaõ e assistência aos trabalhos Geodesicos, 
que annualmente se faraÕ em grande» dimensões nos lugares que 
annualmente a Junta Militar destinar para o mesmo fim, e que serão 
executados com a maior perfeição, e sem que nada haja a desejarem 
tal matéria; servindo-Ihe de modelo us trabalhos de Ie Roy em 
Inglaterra, e os de Delambre em França. Ao segundo Deputado 
pertencerá o exercício, e disciplina das Aulas, e de toda a Academia, 
vigiando particularmente sobre a observância dos presentes Estatutos, 
e propondo á Junta Militar todos os objeetos, que julgar conve
nientes, e digno* da sua deliberação, para que possaÕ ser levado» -
Minha Real Presença peto Inspector Geral. O terceiro Deputado 
da mesma Junta será destinado ao traçamento de algum Polygono 
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Militar, qae se coastrva no Campo, para mostrar o ataque,e a drfctua 
de Praça* so» Alomso*. e ásatwittenría da» Escolas do» rxercino-ide 
Artilhara, ia»to de peça, como de morteiro, e de rama», que para o 
-ataaoio fim se estabelecerão rom tudo o que for necessário para o 
•esmo oájecto. Finalmente o quarto Deputado aasiatirà ao reco-
abe-rci-acato de terreao», c á» manobra» de Tactica, que ae propose-
m sobre o terreno, para drfendrr ou atacar, e este trabalho será 

acompanhado de Cartas Militares, que o» alumno* levanta
is iMtnimrntos, e por mrioa practiro*, ms» deduzido» de 

Principio» Thcorico», para traçarem na» mrtma* rarta» a» 
saaaobr** que proposerem, e haõ de srr depoi» api-rsrotada» -
Jsata Militar, psra que subaõ rom especial rerommrndaçaõ a Minha 
leal Presença pelo Inspector ("rral. 

A Junta Me proporá todos oa anno» pelo Impector Geral a juda 
irlcibuir «õ, que Mandarei dar a rada um dn» »rua Membro», aegundo 
* trabalho e despesa que lhe» rauiar a direcçaõ daa ordrn» de que 
áes6 encarregado* i r sendo ette Serviço todo de honra, *-*t . esta a 
uawa retribuição, que Mando (onrr.lt r ao Prr-aidenir, e Deputados 
it Junta Militar, deixando rrtrrvado i Minha Real Justiça e Gr-in-
draa a ullerior consideração, de que o Pretidenlee mai» Deputados 
t* firrtvra merecedores. 

Qnaado o Inspector Grral for assistir ü* Aula* e F.same» da Aea-
«Vania Resl Militar, a Junta Militar lhe dcalinar* n r m i ncraaiõei n 
lugar dr honra, que »» lhe drve pelo acu Lugar, r muito convir* ao 
Meu Real Serviço, que vá, quando aa *u*i* occupaçõr» sviim lho 
ptrnullirem. 

TITTLO II. 

»****» cts» PtoffMtti, Stientiat, que dexm mimar, t d.n trtu 
Stiiliti.:.!. 

O Lente do primeiro anno mimará arilbníetira, e Álgebra ale a» 
rqtaarôc» do terceiro e quait» gr.io, a Geometria, a Trigoooraetria 
Rrvtilia-es, dando lambem a» primeira» noçõctda Sphcrica. Ecomo 
«-»EUudaalr» nao aeraõ admilbdo» pela Junta Militar icro taberein as 
qvalro primeiras operaçdrt da Aritbmctica, o Lente enunara logo a 
Asrebra, ringcndo-se quanto poder, ao lucthudo do celebre Eulero 
•at» aruaeaccllrnla-a FJrincnlot da Mriiua Sciencia, debaixo de cujo» 
s-rwciptos, • da Aritbmetua e Álgebra de Ia Croix. formará o 
-tnmptmdm para u KU Curto, e drpoit esplirará a riccllralr Geome-
*>*-. • TrtgOBomrtii» llrclilmea de le Gendre, dando lambem as 
prtmcuaa aoçcVr* d* aua Trigoaomctna tyherica. abriuge-ado a»»im 
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um principio de Curso Mathematico muito interessante, no qual 
procurará fazer entender aos seus aluirmos toda a belleza e extensão 
do Calculo Algebrico nas Potências, nas quantidades exponentivas 
nos Logarithroos, e Cálculos de annuidades, assim como familiari-
sallos com as formulas de Trigonometria, de que lhes mostrará at 
suas vastas applicaçoes; trabalhando muito em exercitallos nos 
diversos Problemas, e procurando desenvolver aquelle espirito de 
invenção, que nas Sciencias Matheinaticas conduz ás maiores des
cobertas. Na Geometria, e Trigonometria de le Gendre, seguindo 
o espirito do author, procurará mostrar bem o enlace dos Princí
pios de Álgebra, dos da Geometria, e na doutrina dos SoJdidos dará 
todos os princípios, que conduzem ás mais luminosas applicaçoes da 
Stereometria, e fará ver quanto os cálculos dos sólidos conduzem às 
medidas de toda a qualidade, aos orçamentos de tudo o que he con
tido em fôrmas de Corpos Sólidos determinados, ou exactamente, ou 
por aproximação ; assim como na Trigonometria mostrará toda a 
extensão da Geodesia, e darã noticia das medidas deduzidas da 
grandeza do gráo Terrestre, e da exacçaõ e perfeição, a que tem che
gado nestes últimos tempos esta parte taõ essencial da Geometria, 
que d'ahi mesmo tirou o seu nome - e naõ se esquecerá de dar 
exemplos tirados da celebre Obra de Delambre ; e nesta matéria só 
se explicará neste anno o que for comprehensivel pelos Estudantes, 
em razaõ das primeiras noções, que receberem de Trigonometria 
Sphei ica. Os Alumnos deste anno teraõ alem da lição de Mathenia-
tica, outra de Desenho de igual duração, e que principiará logo de
pois que acabar a primeira. 

O Lente do segundo anno repetindo, e ampliando as noções de 
Calculo já dadas no primeiro anno, continuará depois, explicando os 
methodos para a resolução das equações, e dando-lhes toda a exten
são que actualmente tem, e procedendo ás applicaçoes de Álgebra, á 
Geometria das Linhas, e das Curvas, tanto as do segundo gráo, como 
de gráos superiores, passará depois ao Calculo Differencial e Integral. 
ou das Flnxões e Fluentes; mostrando os mesmos, e as suas applica
çoes á Physica, Astronomia, e ao Calculo das probabilidades. 0 
Lente deverá formar o seu Compêndio debaixo dos Princípios de 
Álgebra, Calculo DifFerencial e Integral de Ia Croix, e terá cuidado 
de hir addicionando todos os methodos, e novas descobertas que 
possaõ hir fazendo-se. Sendo notável de quaõ poucos princípios 
deduzidos de experiência se deduzem as theoricas de Mecânica, da 
Hydrodynainica, e da Óptica, estará ao cuidado do Professor apon
tar no seu Compêndio a facilidade, com que se deduzem as conse-
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«a-ra-rta-* que formsõ a< m«mji Scirncia». e abrir a»«ím •> caminho 
a*e >*• «Wej» i n qur rlie rvn*c£u\n ar procurar d*t ao* »cu* Ditri-
•talo* o ronberi'ne--ilo inmiio rl< « principio» dr Olrulo, *e rom maõ 
sV-irs lhe* grsngrsr n.n w» a facilidade Jo Calculo, nis» se lhes en»i-
or .1 modo «ir ailt«iiihar o «|ite ltimino»amenle elle aponta, e que 
asoila* *e/e-> o <.IK«> piHiro ronhrrrdor naõ cabe diatinguir, nem cn-
li adii i m toda a «.ia r»lcn*aõ. O» Alumno* dc*tc anno teraõ, alí-tn 
ttfcl* I i . j". oulca i|i.'- «cri allernslivainenlr, um dia de Geometria 
<V«.rtfliv», ritrshindo o raaenrial da Obra de Monge, c o outro De-

O tente do terreiro anno r minar i o« principio* de Mecânica, tanto 
a* flvdroatalira, rnwo na lltdratilira, r regulara o aeu Compêndio 
pelo* ulliwif* Tratado*, qur maior re*l«*bridanV mercerm, «ervindo-
IW dr baar para o* principio* rigoroso» da» du.i» Scieneia» a Obr. 
rrjnr-vnr, iiinitdolhr a» appiirsçõrs throrira» e prartiça*. que pu
der tirar da* rxrrllrntr» Obra» dr Pron), do Abbade Bo««ul, de /abre, 
r ds Obra dr Grrgort i rfrvendo rxlrnhir dc-ata uilima tudo o que 
Iara a Maquina', e »ua« appliraçõr», de qur derrri farrr a explica
ção «obre a» Etlampa», r aobrr o* modrln», qur »urrrui«ainrnle *e 
hiraO firmdo construir pnra o u»o ds inrtiua I .»<-.•(.». igualmente 
drtrri tirar d* Obca de fletoul. dr Robiu», da» mrmori.ii dr Eulero, 
i .l.i n qur Iara am Problema» do» Projetlci», de que de»era dar to
do* o* prinripin* lheoriro», a fim que dc-poi» no anno dr Artilharia 
•aãtrnhaòrm tal malrria a occupar-»r, senaõ da» applicaçõe* prali-
c.« dedund.1* dot principio* theoriro*. O» I)i»ripulo» de»U- anno 
trrad, sk-m ds Liraíí j i drtrruiinads, a de Desenho em dot» di.t da 
* mana,qur . Juula Militar de»lmar pars o mesmo tini. 

0 I n.ir do quarlo anuo explirara a Trigonometria Spherira de le 
Gead.Y rm Irais a sua rxlrnt.iS, e o* principieis de Oplica, Catuplrira, 
r Dioplrira : dar* noçõ. • dr Ioda a qualidade de Óculos de refrarçaõ 
e de rrtcsaS, e druo** patiari a explicar o **» «tema do Mundo ; 
fmtt o qur muilo ar «i r > uá da* «'In jt de Ia Caillr, e de Ia Lande, e 
da Mecânica Celeste de Ia Plarci naõ entrando n»« »ua» lublimcs 
iW-ória», porque psra úao lhe faharis o tempo: ma» ir.tntrando ot 
(t*«4r* rewillado». que elle taõ elegantemente rxpoz, e d'abi expli
cando todos os mrthodot para a» drterrninaçõet da* Lattitudes, e 
Laagiludr* no Mar e na Terra i fazendo toda* a* observações com 

• autor regularidade, r inoatrando a* applicaçõe* convenientes kt 
mtmmlê* Cr dr,., j». qur novamente dará em Ioda a tua extensão. 
Ksa*atra igualmente uma noçaS das Carla* Geographica», da» diversa* 
ptx-JcvçtVs, c da» sua» applicaçoes i» Csrtat Geogrspbieas, e a» 

http://mrmori.ii


476 Literatura e Sciencias. 

Topographicas, explicando também os princípios das Cartas Ma
rítimas reduzidas, e do novo methodo com que foi construída a 
Carta de França ; dando também noções geraes sobre a Geographia 
do Globo, e suas divisões. As Obras de Ia Place, da Ia Lande, de Ia 
Caille, e a Introducçaõ de Ia Croix, a Geographia de Pinkerton, 
•erviraõ de base ao Compêndio que deve formar, e no qual ha de 
procurar encher toda a extensão destas vistas. Os Aluirmos deste 
anno teraõ, alem desta noçaõ, outra de Physica, excepto dois dias 
da semana, que seraõ applicados aos desenhos das figuras e maquinas 
pertencentes ás Sciencias que estudaõ no mesmo anno. 0 Lente de 
Physica formará o seu Compêndio sobre os Elementos de Physica do 
Abbade Hauy, que nada deiraõ a desejar em tal matéria quanto aos 
nossos conhecimentos actuaes; tendo também em vista o Compen. 
dio de Physica de Brisson; e o que julgue dever aproveitar da» 
Obras de outros celebres Physicos. 

No quinto anno haverá dous Lentes, O primeiro ensinará Tactica, 
Estratégia, Castrametaçaõ, ForlificaçaÕ de Campanha, e reconheci
mento dos Terrenos. Formará o seu Compêndio sobre as melhores 
Obras que tem apparecido sobre taõ importante matéria, seguindo 
muito para a primeira parte Gui de Vernon, e para a ultima a Obra 
de Cessac, as bellas Memórias, que se achaõ no Manual Topogra-
pbico, que publica o Archivo Militar de França. O segundo ensi
nará Chimica, dará todos os methodos Docimasticos para o conheci
mento das Minas, servindo-se das obras de Lavoisier, Vauquelim, 
Fourcroi, de Ia Grange, Chaptal, para formar o seu Compêndio, 
onde fará toda a sua applicaçaõ ás Artes, e á utilidade, que delia 
derivaõ. 

No sexto anno haverá dous Lentes. O Primeiro ensinará <lí 
manhã Fortificaçaõ regular e irregular: Ataque e defesa das Praças: 
Princípios de Architectura Civil, traço e construcçoens das Estradas, 
Pontes, Canaes, e Portos: Orçamento das obras, e tudo o que mais 
pôde interessar, seja sobre o corte das pedras, seja sobre a força e 
estabilidade dos Arcos, seja sobre a força das terras para derrubarem 
os Edifícios, ou Muralhas que lhe saõ contíguas. O Lente formará o 
seu Compêndio sobre as melhores e mais modernas Obras, servindo-
se das Obras de Gui de Vernon, das Memórias do Abbade Bossut, de 
Muller, etc. O segundo Lente ensinará Mineralogia, exceplo em 
dous dias de semana, que seraõ destinados ao Desenho, e se servirá 
do methodo de Verner; demonstrando o Gabinete de Pabit d'Onheim, 
e servindo-se dos Elementos do Càvalleiro Napion, tendo em vista 
Hauy, Brochant, c outros celebres Mineralogistas, 
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So ar-pti-i • ssao --\cj. igualmente dous Lente**. O primeiro 
asNaaará Artilharia 71.' ocica r Prsclica, Mina*, e Geometria a-abter-
rsa-ss. Formar* o seu Compêndio para o roesmo lim i e para o de 
MHU» poderá servir ac do de Roxa. O segando Lente explicara s 
ti •atores Saiural noa dou» Reinos Animal e Vcget 11 devendo ea> 
placar o •»«tr.na de Licoco com o* últimos addiUmeatoa de Juxsrea, 
«IsCeprde 

» Ais*» deste» oatt Professores. eo-nprehe*Hlido o de Desenho, 
haverá cinco Mibatiluto», e julgando-© rjxcasario, s Jasta poderá 
•topar, que ae estabrlcçaó Professores da Língua Tranoexa, In**-!-*-"». 
e Afemia i <* scra obrigação dos l'rofc«*ore* ii.b*i(tiiirern-»e bunsaos 
<»itf..«. quando «urr < .1» uai. batiareni oa • ibaliliito», de madeira qo* 
j ama ia tr dr ra*o de havrr Cadeiras, que d.i.irm d< U T servida*, 
havendo Alumso» que posaaõ ouvir *« L • K «. 

Logo que poua formar-se uma liiLliotheea Scieolifica e Militar 
pars cal» Academia, baver* um Lente de Historia Militar, que servi-
ri de ll.Mioilirrano. r que no oitavo anno explicara s Historia 
M i lar dr todo» o» Povo» i o» progressos que aa mesma fes cada 
N•',.... e dando uma idéa dos maiores Gcnerses Nacionae» e Estran
geire»*, rxplirará lambem os planos das mai» celebres Batalhas i o 
qse acrsbsr* de formar os alumnos, e o» porá no raso de poderem cora 
grudr diiimrçsõ aer verdadeiramente úteis ao Meu Bosl Serviço em 
<jiial.|un spplicaçaõ, que Eu Seja Servido dar-lhe*. 

O» Lenta** *er*3 obrigados a assistir aos Raercicio* Practieo*, 
srgvado furem destinado* todo* o* annos peta Junta Militar. 

TITCLO III. 
Riatiniei ftt detém ttr et Prtfateret, t vantagem que Hei ficat 

pertencendo. 
Depois d* primeira eleição, que me proponho facer, srra obriga-

çsõ 4a junta militar propormr »rmpre pelo Inspector Geral o» 
tdfciae» mai» babei» em rada uma ds» «ciências, logo que haja lugar 
vago, oa algum profeaaor que de» a «rr juhilado, ou que possa re-
ttrar-ae de um taõ laborioso serviço por rauta de idade. Na filia 
dt t-casVises de nistioclas luxe*, poderá s junls prop .r-ine anurlla* 
pnsMs, que, ganhando prêmios, e bar ndo publicado memórias de 
tm-m-ttiéo mrrrcimrnlo, se fixr-rrm dignas de arrom noiurada» S 

•sgsr** de tanta CDB-sidemçaõ. Os officiaes propostos pars leules 
•Activo*, e «ubatituto* deverão ter mostrado a exteasaõ das suas 
Iam* por memórias que h*jaõ apprrseaUdo ou com que hajaõ 
****•**->> r rrmio» do* qur annualmrrilc ac publicaram e propuserem ao 
fm-hto. 
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TeraÕ os professores, e substitutos as mesmas honras, e graças, 
que antes fui servido conceder aos lentes das Academias Militares da 
Marinha, e exercito de terra na Cidade de Lisboa, e ser-lhes-ha licito 
depois de vinte annos de exercicio da cadeira o pedirem pela junta 
militar a sua jubilaçaõ*. a junta militar poderá propor-me esta 
mesma jubilaçaõ, achan Io justos motivos para assim o fazer. Ha
verá toda a consideração para o adiantamento dos officiaes que 
forem lentes, e que nos exercícios Geodesicos, e de reconhecimentos 
annuaes, e outros trabalhos militares, tiverem feito ver, que con-
tinuão a practicar, e a distinguir-se no meu real serviço. 

Os lentes teraõ de ordenado, durante a sua effectividade, quatro
centos mil reis annuaes, além do soldo da sua patente; e os sub
stitutos, duzentos mil reis; mas tendo qualquer destino, que naõ 
lhes permitta servirem a cadeira, naõ vencerão soldo. Os lentes, 
que forem nomeados, naõ poderão ser adiantados em postos, nem 
obter recompensas, e graças, sem que cada um delles tenha organi
zado e feito o seu compêndio pelo methodo determinado nos esta-
tutos, e sem que o seu trabalho seja approvado pela junta militar. 

TITULO IV. 

Dos Discípulos, e condiçoens que devem ter para serem admittidts, assim 
como das diversas classes, em que deverão subdividir-se. 

Os Discípulos, que quizerem ser admittidos, se dividirão nas duas 
classes de obrigados, e voluntários. 

Tanto os primeiros, como os segundos, seraõ obrigados a pedirem 
a sua admissão á junta militar, que mandará proceder ao exame do 
que sabem em arithmetica; sendo todos obrigados a terem ao menos 
quinze annos de idade, e a darem conta das quatro primeiras ope
raçoens, sem o que a junta naõ poderá conceder-lhes a sua admis
são. Os que souberem a lingua Latina, Grega, e as línguas vivas, 
occuparaõ os primeiros lugares nas aulas, e seraõ os seus nomes 
postos nos primeiros lugares nas listas, que se publicarem, da sua 
matricula, e quando forem depois despachados, teraõ' preferencia 
na mesma antigüidade. Os obrigados assentarão logo praça de 
soldados, e cadetes de artilharia; vencerão huns e outros o soldo e 
farinha de sargentos de artilharia, e teraõ a preferencia em todos o» 
exercícios «científicos das mesmas aulas, sendo chamados a dar liçaõ, 
e a todas as explicaçoens; o que com os voluntários se naõ practi-
cará com tanto rigor, excepto com aquelles que mais se distinguirem 
pela sua applicaçao e talentos. 
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O* obrigado* teraS o privilegio de serem somenta os que posaaõ 
roarorrer ao* partido*, qoe mando estabelecer a favor do» discípulos, 
qse m*i* te diatisguirem no* rsludo* de cada anno. 

Os obrigados, slrm dos exercício» tbeorico» e practico* da» aulas, 
aresô por turno destinado» ao aerviço do regimento de artilharia 
•o* dia*, em que a junta militar as*im lhe* ordenar de accordo com 
o chefe do regimento, e de maneira qne o mesmo naõ prejudique 
»'• ara estudo. 

Nsõ haverá distincçaõ alguma entre os obrigados, para *e desti
narem ia diversa* srma* do exercito i e quando no quinto anno eu 
for servido nomear todos o» que houverem sido approvsdo* em 
lodo» o* estudo* do* primeiros quslro anno* para offiriae* do roeu 
racrrilo, r i » a junta militar quem fará a» proposta» do» que devem 
*rr empregados rm cada arma, tomando em consideração o* talen
to», o gosto, c • ap-liraçaõ de rada um.de maneira que possa em 
tal matrria ter-se em vista o que mai* partirularrnente convém ao 
ii'" rral arrviço, e que d'ahi re»ulle a melhor escolha de bons offi
riae* próprio» para cada arma. 

TITILO V. 

Dai Amlai, i Caia para ti Instntmemtos. 

\ junl* militar mr proporá no local, que mando agora destinar 
para a Aradrmis Militar, o numero de aulas, que poderão etlabe-
lecer--sr, e *>iurlU*i que, como o observatório, e gabinete minera-
lof-"o. poderão aer ailuadas fora do mesmo local, para se poderem 
d*/ a* lirõnn ooa próprios lugares, aonde se fasem as obser*.açõens 
* aonde M- moalraô o» produetss que ae devem laser conhecer. 
Igsslmeale me proporá aquells aula, aonde deverão executar-se as 
«Vmosstracõeat da» experiência» de physica, e de chimica, assim 
roano o local, aonde deveraÕ guardar ar o* instrumentos, que aer-
vsrem para as medidas ge-tdesiesa, como os de obaervalorio, gabi-
ttit de physica, casa dos modelos das maquina» de mecânica, e 
fcfdtod-jaamiea. e instrumeatos do laboratório chimico, e os locar» 
cc-Birtitrnlr* para outro* ulci» trabalhos, quae*. o de geometria de-
•r-nfliva. aula do desenho, e o jardim botânico, em que se cultivem 
•a (klaataa aeresmria* para o conhecimento do systema botânico, a 
mu peiaapac* geoero» e espécie*. Siri igualmente obrigação da 
jaata mdiUr propor-me o numero de serveates, e guardas, que 
•w*4 aocrsasrios para todo* este* r.tabrlrciraento*. e procurar, que 
•* ammmm srjaò servido* com toda a esaeçaS, e decência, assim 
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como deverá também annuaAmente fazer subir á minha real presença 
tudo o que se julgue conveniente para adiantar taõ interessantes 
como necessários estudos. 

TITULO VI. 

Do tempo, horas das lições, dos dias lectivos, e feriados. 

O tempo década liçaõ durará hora e meia, e a manhã se dividira 
em duas ou três liçoens, das sete e meia ou oito horas até as 
onze ou meio dia, uas diversas aulas que se houverem de estabe
lecer. Fica a cargo da junta fazer a divisaÕ das iiçoens de maneira 
que os discípulos possaõ fazer todo o curso, tem que haja encontro 
de horas nas liçõens que devem freqüentar. 

Os feriados seraõ em primeiro lugar ás quintas feiras na semana, 
que naõ tiver dia saucto ; e alem disso, haverá as ferias grandes do 
principio de Fevereiro, até aa fim de Março, e o mez de Janeiro 
destinado aos exames, assim como se conservarão as ferias da pás
coa, e natal. 

O curso lectivo principiará no primeiro de Abril, e continuará 
até á vespora do natal, em que acabará. O mez de Janeiro será 
para os exames. 

TITULO VII. 

Dos exercidos diários e semanários, e forma dos exames nofm do anno lec
tivo; assim como dos que saõ obrigados a seguir estes estudos. 

Cada lente será obrigado a explicar nos primeiros três qaarlos de 
hora a sua liçaõ ao discípulo ; e depois procederá a fazello dar conta 
da liçaõ do dia precedente, chamando aquelles dos discípulos que 
Bem lhe parecer, e procurará, que a mesma exposição, que elles 
fizerem, possa ser ulil aos outros, de maneira que a todos seja pro-
ficiia. 

ISo sábado de cada semana fará o lente repetir o que tiver expli
cado em toda a semana, e procurará fazer conhecer aos discípulos 
naÕ Sá o necessário encadeamento do que lhes tiver ensinado, mas 
ainda as conseqüências, que se seguem das verdades mostradas; e 
também o* ditfexentes methodos de as demonstrar, preparandolhes 
assim o espirito para tentarem descobertas, e despertando o gemo 
inventor de que a natureza possa ter dotado algum dos discípulos. 

Para o mesmo fim dará cada professor aos seus discipulos de cer
tas em certas epochas problema» análogos ao aproveitamento dos 
discípulos; e indicando-lhes o modo de os resolver, deixará aos 
seus esforços a conclusão de trabalho, para assim conhecer aquelle», 
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qts* tem mai* talento e diaposaçõea* psra fsserma grsade* prt-

Ho fim do asso leetivo a Justa militas aome-ará o» Irntes, am 

«qsssV* aflkise* militares, que juatamrate com elle* devem aa-

aastir, e farrr oa exsme* do* discípulos, e decidir d* sãs* approvaçaõ, 

o* reprovação, • qusl farsS sem earrutinio, e em vsz alia, depoás 

«V d u m ! r rm o mrr r r iTnrnto do cand idato ; obn^anrfn-v- p o r é m 

por palavra de bonra a guardarem o segredo do que disserem, e 

o4r*t*SJ-tdo-«e a iaao igualmente o Secretario da Arademia. que Ixn-

- i i» o assento da resuloçaõ que se tomar. A forma do exame aerá 

lambem difrrestr, r se fará aobrr todo o compêndio que ar expli

car*, escolhendo rada rxaminador o ponto qoe quixer, e dando o 

hvm ao candidato, para que o lea ali, e depois explique, ferhaodo 

o livro i pois que m n n he que se pode ficar no conhecimento, que 

0 eatadaale mbe todo o seu compeadio, e está no caso de ae aervir 

«VUe em qualquer rirrumstancia, que lhe seja nere*sario i vindo 

lambem por cale modo a evitar-te, que um estudante de grande 

lalealn e pouro estudo poma faxrr um exame, qur arja na spparen-

01 brilhante, arm que elle com tudo conbeç* a doutrina que ae Ibe 

rxplirou rm Ioda a aua generalidade, de que deve dar conta. Deixo 

com tudo livre á junta, no caso que julgue muito rigorosa esta 

forma de exames, e susceptível de «busos, o estabelecer outra fôrma 

paia «a exame-*, r hc que aejaS frito» «obre todo» o» principio» a 

regra» gente» do compêndio, e particularmente das duulriuaa e ma-

Irna* declarada* no* pontos, que v* poderão escolher, e prudente

mente combinar, para terem tirado» por »orlc pelos discípulo* que 

quirrrem srr examinado». Estes pontos arrsõ arranjado* pelo lente 

reapeclivo, e depcodrntr» da approvacaõ da junta militar. Os dis-

ripvlo* porém, que quiserem concorrer ao» partidos ou prêmios, 

qur mando estabrlecer para os mau benctncrtloa, alem do exame 

•aa»» feito, se aujeilaraõ sempre ao exame na fôrma, que vai apon-

tado em primeiro lugar. 

Drpots de haver assim determinado o methodo, que ac ha de 

srgair aaa aula*, quaato ao ensino das matérias que compõem o 

crtarvo artralifico, e a fòrra.i com que ae haõ de (a/cr oa examesi aou 

arvvtdo o>rl»ni, que o rurao completo •.. acra de obrigação para o* 

• *>-ar» rs-g-rabciroa, r dr art.lhana; c que os de infantaria, e c i 

tai tarta Ibm baatari o primeiro anno do curso matheraatico, e o 

primeiro aaao do curso militar, para poderem »er adiantados do 

p<*-*»«-> de alferes aos soeceasi vos postos i masque será ju»lo motivo 

** pirfrirod» nu pruiuorOro», quando concorrerem uflkiae* de 
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igual bom serviço, o ter feito o curso completo, e com boas attes» 
tações de aproveitamento; e que igualmente em tempo de paz e 
quando naõ houver occasiõens de distincto serviço militar, ou de 
demonstraçõens de heróico valor, nenhum official poderá pertender 
aos postos maiores de generaes em qualquer das armas, que com
põem o exercito nos meus estados do Brazil, sem que mostre ter 
feito o curso completo dos estudos militares, entendendo-se porém 
esta disposição só a respeito d'aquelles, que assentarem praça depois 
da data da presente carta de lei ; e devendo também ficar reconhe
cido, que os novos officiaes deverão preferir, quando vierem a con
correr com os antigos para as promoçõens de generaes, que naõ 
tiverem os mesmos estudos, e se acharem em iguaes circumstaucias 
de bom e activo serviço, e d'aquelle valor heróico, que deve carac-
terisar todos os officiaes do meu exercito. Os officiaes engenheiros 
em todos os annos do curso teraõ aula do desenho; nos quatro pri
meiros annos desenharão figura, e paysage, e nos três militares os 
desenhos relativos ás matérias de cada um dos annos. 

Depois do estabelecimento desta Academia Real Militar, ordeno, 
que até ás duas terças partes dos officiaes em promoção se prefiraõ, 
e promovaõ todos os que se mostrarem alumnos da mesma acade
mia, e mostrarem ter completado o curso com aproveitamento, e 
credito, tendo ao mesmo lempo exacta e valorosa conducta no meu 
real serviço. 

TITULO VIII. 

Dos exercícios practicos. 

Os lentes seraõ obrigados a sanir ao campo com os seus discí
pulos, para. os exercitar na practica das operaçoens, que nas aulas 
lhes ensinaõ; e assim o lente de geometria lhes fará conhecer o 
uso dos instrumentos, e a practica, medindo distancias e alturas 
inaccessiveis, nivelando terrenos, e tirando planos; em quanto os 
de fortificaçaõ e artilharia lhes mostrarão todos os exercícios prac
ticos das sciencias que explicaõ. Tendo porém já determinado, que 
a junta militar annualmente faça executar pelos seus respectivos 
membros operações geodesicas em ponto grande, e com summa ex-
acçaÕ, assim como faça construir um polygono, em que se practi-
quem as grandes operaçoens do ataque e defesa das praças, e igual
mente ensine practicamente o methodo de levantar plantas militares 
sem instrumentos, e de traçar nas mesmas quaesquer marchas e 
movimentos de exercito, seja para atacar, seja para se defender; 
ordeno, que a todas estas operaçoens assistaõ os lentes, e que elles 
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as executem, naõ só para ensino dos discípulo*, ma» atada 
a-ara ao* a junta avaliando o seu merecimento me coasalte * j ss ts 
iimadtoTsçsif de que se fazem merecedores. A junta militar terá 
este ebjrcto do* escreicios practicos em mui particular considera
ção, e me consultará tudo o que julgar conveniente, psra elevar o* 
•Bctaaoi • maior gráo de perfeição, afim que os discípulo* e officiaes, 
qs* coacorrerem a este» trabalhos, se formem completamente aa 
arte da guerra, e que nada nos exercícios dn me*ina possaõ ruçou 
Irar qae lhes sej* novo. 

TITULO IX. 

Dai diu-nltõeus pertencentes à boa Ordem das Aulas, e Academia, 

Toda. o* estudante» devem achsr-se nas suas respectiv** aulas i* 
bom, em que *e der principio áa liçõen» ; os que se naõ acharem 
prearatm aei» minutos depoi» da hora fixa, teraõ apontados, como 
aaxenle», pelo guards, que a essa hora fiter o ponto, e st> at-*rao 
Botado» rom * declaração, de que chegarão a tempo, »r o* m-estre» 
at-aun o ordenarem, vendo que saõ bon* e zelosos estudante*, e que 
boate justo motivo porá a demora. O ponto praclicara lambem 
*o Cm da» aula», e o» que sahirem antes do professor, teraõ ponto 
*> autealrt, ainda que *c retira»*cm quasi no fim d'aula, salvo ic 
boutrr Jutto motivo, para attimo faserem, reconhecido pelo lente. 

Guardarão um profundo tilencio naa aulas, excepto quando forem 
chamado» a darem ronta Jjt m u liçõens. 

Para rom oa »ru» mestre» «c haverão com o maior respeito c obe-
•)-rocia, r IÜI que desobedecerem três veie», »cudo publicamente 
i-rstrebendidos, ae recabirem, poderá o meatre expulsallo» da aula, e 
«W tonta i junta militar, para que naõ so fiquem para sempre ex-
riutdo», ms» possaõ ler o castigo que a junta me consultar. 

(ad* um doa lente* trra obrigado a ter uma relação das faltas dn 
sal* de cada um dos seus discípulo» ; c das dietss faltas, assim como 
do aumrro dellas indispensavelmente, sob peoa do meu real desa
grado, quero ar faça mençaõ nas attestaçõeos de freqüência da* 
sal**, rom que os mesmo» discípulos deverão instruir o* seus re-que-
rie-4-nla», 

UuancK. t*e fiterem obaervaçõcas, ou exercícios practicos, aeraõ 
*oa-Msdos aqaclles que devem as*i*tir, e esses se acharão *em falta 
* s..«» érienniaada. Sobre tudo reeommendo a todo* assim lentes, 
romo aksupalos, que concorram de todo o modo a procurarem, qne 
•Me rrtabilecimenlo resultem as vantagen* que me proponho, para 
"farsr • drf-mm • felicidade dos meus povos, e que ponhaS todo o 
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esforço e diligencia, ruins, para desempenharem o seu cargo, e os 
outros, para conseguirem o importante fim, a que saõ destinados • 
lembrando-se sempre, que o olho activo e vigilante do seu soberano 
está sempre prorapt» para premiar o* que sátufi-serem a* asas pa* 
ternaes vistas, e para castigar o» que naõ edn-éspuaderem a um taõ 
•loavaval fim. 

TITULO X. 

Dos Privilégios e Prerogativas da Academia Real Militar. 

Os Professores da Academia Real Militar, além do que já fica ex
presso a seu respeito, gozarão todos os privilégios, indultos, e 
franqueza», que tem e gozaõ os lentes da Universidade d* Coimbra. 
Seraõ tidos, e havidos, como membro*- da faculdade de matbepiatica 
existente na dieta Universidade; sem que entre os lentes da. Aca
demia Real Militar, e os de Coimbra,' se haja de interpor dififcrença 
alguma, ainda a respeito d'aquellãs firaças, e Franquezas, que re
querem especial e exjsressa mençaõ, porque quero, que. também 
estes sempre se entendaõ, e julguem comprehendidos, e seraõ con
siderados em tudo e por tudo como se realmente regessem as suas 
respectivas Cadeiras na mesma Universidade.: > 

Os discípulos, que legitimamente freqüentarem a dieta Academia, 
gozarão dos mesmos privilégios e franqueza», que se concedem aos 
estudantes da sobredicta Universidade. 

TITULO XI. 
Dos Partidas e Prêmios, 

Dezejando animar e promover estes estudos e conhecimentos, de 
que tanto-depende a segurança publica, ,e a grandeza do estudo, 
ordeno, que em cada anno, excepto o primeiro, haja três partidos, 
nm de vinte moedas de de oiso de quatro mi! e oitocentos cada um». 
outro de quinze, e o terceiro de ^dee moedas do mesmo valor,. que 
os lentes daraõ aos três discípulos, que mais se"tiverem distinguidp 
em cada anno.; e todos os lentes votarão na proposta, que fizerem 
á junta militar, a qual a examinará, e approvará, mandando passar 
o legitimo titulo, para que os mesmos discípulos possaõ cobrar .na 
Thesouraria Geral das tropas os mesmos partido*. 

Da data desta minha real dispoziçaõ, e estabelecimento da Acade
mia Real Militar, ficarão cessando os sei* partidos de dez mil rei# 
por mez, que havia mandado estabelecer nesta cidade a favor dos 
«ue esfeuda-vaõ as sciencias mathematicns. 

Havendo ao titulo quarto concedido atís discípulos obrigados a 
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énçt ia aasmlsrem logo praça de soldados e cadetes de artilharia, 
m n i s i i o soldo r fannha de sargento* de artilharia : bei por bem 
clectarv. qae somente coaliaoar-aê á gozar deste vencimento o* que 
aa exame qae Iserem, merecerem plena approvaçaS, ficando redu
ndo* ao» toMo* de soldado os que ao fim de cada sano te naõ acha
tes» prompto* para »erem examinados, e os que forem repnrvstdo»; 
pawqae h- ds minha real vontade o attender e premiar •'. ao» dis-
dptalii», qoe se distingairem pela sua applicaçaõ e estodo •. e doa 
truilmratr todo o poder a Janta para excluir do estudo ao» que 
lonm reprovado* em dou* anno* surcessivos, e de que naõ houver 
narra*»;» qae pnsmfl* sdisnlar-*e. 

ItrmTjxado também animar o progresso dss scieeeis» matbematic-ss, 
«V obacrvaçao*, e militares, e promover o estudo da» mesmas, sou 
servido mandar ertabclrcrr tre» prêmio» de duzenlo» e cincoenta 
•ul reta rada um a favor do* que em cada anno appi-esenlarem à 
Justa militar uma mrlhnr e mai» profunda mrmoria com alguma 
sVarobert*, ou útil applicaçaõ em cada uma* da» «eirnriai Já spon-
iirn rajuols fazendo examinar rsta* memória» pelo» mau ha-
Wi* krfilrs, a» fará publicar, fazendo pagar pela inetma thesouraria 
e* prrmio», com que houver coroado as lobredictas memórias, para 
M •<*»•* lambem proporá matéria, quando a*»im o julgue conte-
axM*. 

TITVLO XTI. 

Di Sterrun* t Cuarda Livru da Academia, Cuarda httrumentei. 
Guardas, e Porteiros. 

A Jusla militar nomeará um guarda livros, que servirá lambem 
o* Secretario da Academia, o qusl escreverá toda» •» suas resolu-
C&M e coasalta*. assim como todas as propostas do» lentes, c mais 
trabalhos Aodamiaa», e u r i da ordenado cento e cmcocnU mil rei» 
***m dm cmulummio». que a junta Ibe arbitrar pesa* matrículas, 
•'-••-ata-urnt. e mal» despachos, que os discípulos houveram d* re-
q**mr 

A jasta ouL-tar nomeará igualmente os guarda-instrumento». e os 
9mam% Cuarda», do* quae» nm será o porteiro, * me consultará o» 
"'tuuuitt, qae devorei coacener a cada am dos sobredicto* empre-
t*do» c r*j< aamero te asS põd* fixar sem qae primeiro se. veja o 
-*-*--*. nua rmoJta do am tao grande •stanelocimeoto i tendo cm 
<«a, *o* « aiismus emprego* deverão quanto ter possa, ser dados 

•*d*do» d* miaaa tropa, qu* naõ possaõ continuar no serviço 

V«H. VIU. No. 47. 3 a 
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E porque a observância dos sobredictos estatutos será de tanto 
serviço meu, utilidade publica, e bem commum dos meus vassallos; 
hei por bem e me praz, que se cumpraõ, e guardem em tudo, e por 
tudo, e valhaõ como lei, e tenhaõ força de tal, estabelecendo-o 
assim de motu próprio, certa sciencia, poder real, pleno, e supremo. 
E quero, e mando, que os mesmos estatutos sejaõ observados em 
tudo e por tudo, sem alteração, diminuição, ou embargo algum, 
que seja posto ao seu cumprimento em parte ou em todo, e se en-
tendaõ sempre ser feitos na melhor fôrma, e no melhor sentido a 
a favor da dieta Academia Real Militar, seus lentes, e estudantes, 
e mais pessoas delia; havendo por supridas todas as cláusulas, e 
solemnidades de feito e de direito, que necessárias forem para a sua 
firmeza. E derogo, e hei por derogadas para os sobredictos fins 
somente todas e quaesquer leys, ordenaçõens, regimentos, alvarás, 
decretos, ou quaesquer outras disposiçoens, que em contrario dos 
sobredictos estatutos, ou de cada um delles haja por qualquer via, 
modo, ou maneira, posto que sejaõ taes, que na fôrma da ordena
ção, que também derogo nesta parte, se houvesse de fazer delles 
especial mençaõ. 

Pêlo que: mando á mesa do Desembargo do Paço ; Presidente 
do Meu Real Erário; Conselhos Supremo Militar, e da Minha Real 
Fazenda ; Regedor da Casa da Supplicaçaõ do Brazil; Governador 
da Relação da Bahia; e bem assim a todos os Desembargadores, 
Corregedores, Provedores, Juizes, Justiças, e mais Pessoas dos Meus 
Estados, a quem o conheeimeuto desta carta pertencer, que a cum
praõ, guardem, e a façaõ cumprir, e guardar com inteira e inviolá
vel observância. E a mesma prezente carta valerá, como se fosse 
passada pela chancellaria; posto que por ella naõ ha de passar, e 
ainda que o seu effeito haja de durar mais de um e muitos annos, 
naõ obstante as ordenaçõens em contrario, que hei outrosim por 
derrogadas para este effeito somente. 

Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em quatro de Dezembro, de 
mil oitocentos e dez. PRÍNCIPE Com Guarda. 

Conde de LINHARES. 

Carta, porque vossa alteza real ha por bem estabelecer na sua 
Corte e Cidade do Rio de Janeiro uma Academia Real Militar, eri
gindo nella um curso completo de mathematica, e sciencias de phy
sica, chimica, e historia natural, para mais perfeita instrucçaõ doi 
officiaes do seu exercito; dando-lhe para seu governo os conve
nientes estatutos, e creando uma junta militar para a dirigir, tudo 

na forma acima declarada. 
Para vossa Alteza Real ver. 
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He uma verdade, que naõ precisa demonstração, que os 
Soberanos, destinados a governar as naçoens, naõ saõ nem 
podem ter instruídos, em todas as matérias, sobre que teoi 
de lrpi»lar ; e do daqui vem o cordato e coberente eus-
tome de que o» regulamentos, ordenanças, ou códigos, 
para cuja compomçaõ se precisão conhecimentos scienti-
xVcos, ou técnicos ; saõ encarregados a pessoas em quem 
o Soberano se confis ; e depois o Soberano por uma ley 
oa acto seu, manda executar o que em tal Regulamento, 
Ordenança, ou Código se contém. 

O Conde de Linhares, um doa politicos deste mundo 
qoe pouco Ibe importa com a coberencia de seu procedi* 
mento; c que naõ pensa deiuaziado na figura que pode 
fazer seu Amo, com tanto que elle Conde possa vozear 
um pouco com palavras inintelligiveis ao vulgo, para so 
cbaractenzar, como elle suppoem, um dos sábios da nossa 
idade; seguio a máxima contraria nesta ley e faz aqui 
figurar o seu Soberano, no impróprio papel de matheaia-
fco, phuico, cbimico, c naturalista; sciencias, que naõ 
saõ a» próprias do catudo profundo de um Soberano, ou 
Ministro ; ainda que por sua curiosidade scienlific* as 
pomo conhecer por maior. 

Deixando pois de parte o desserviço que o Conde de 
Linhares fez ao seu Soberano, representando-o como le
gislando, de por ai, em matérias que lhe naõ convém mes
mo r»iud»r, para so naõ diatrahir dos objeetos mais im
portantes de politica que Ibe aaõ propioo; tomamos por 
concedido que o autbor desta ley he o Conde de Linhares 
que a oontraasignou ; e com elle argumentaremos á cerca 
do seu esubclimento literário, que foi taõ louvado. 

Km primeiro lugar; propõem-*: o Conde de Linhares 
a (ater um plano de estudos para todas catas aciencias: 
um curso completo de scieociaa matbematicas, de scicn-
cm* de observação, quaes a phistca, chimica, mineralogia, 
nswalwgia, historia natural, comprabendendo o reyno 

3 a 2 
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vfgetal e animal, sciencias militares em toda a sua exten» 
saõ, tanto de tactica como de fortificaçaõ, e artilheria, 
&c-

Ora perguntáramos nós ao Conde i aquém pertende 
impor com esta pendanteria ? porque ninguém acreditará 
que se reúnem no Conde de Linhares os conhecimentos 
necessários, para formalizar o plano de estudos para todas 
estas sciencias ; logo, seria mais conforme á verdade, mais 
coherente com a dignidade do Legislador, e mais de 
acordo com a practica constante, que o Conde de Li
nhares, havendo consultado os homens instruídos nestas 
matérias, os ajunetasse, lhes mandasse digirir, e arranjar 
o plano de estudos, e por uma ley (ou carta como aqui se 
lhe chama por outra novidade de expressão legal) conBr-
rnasse e mandasse executar o plano formalizado pelos re
spectivos Professores. 

Ficam todos estes estudos sugeitos á inspecçaõ de uma 
juncta militar, debaixo das ordens immediatas do Secre
tario da Guerra; o qual he o Conde de Linhares; e os 
membros da juncta militar sugeitos a serem lançados fora 
a prazer do Soberano ; isto he quando o Conde de Li
nhares julgar que lhe convém. O emprego desta juncta 
he como se vé do titulo primeiro, concebido todo em pa
lavras vagas, e sempre á disposição do Conde de Linhares; 
politica estreita, e vistas acanhadas de um homem, que 
ainda que o seu amor próprio o levasse a suppor, que éra 
capaz de presidir a um estabelicimento literário, devia ao 
menos lembrar-se de pedir aquelle lugar como D. Rodrigo 
Conde de Linhares, naõ como Secretario da Guerra; pois 
nem todos os Secretários de Guerra que lhe suecederetn 
teraõ os mesmos conhecimentos sobre estas sciencias, que 
elle se suppoem possuir. 

O titulo segundo be o cumuio de pedantismo; em que 
um ministro, que nunca foi militar, e nunca brigou, pelo 
que nos saibamos, nem com uma mosca; se intromete a 
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escrever direcçoens sobre o* estudo* da arte miHtar ; e se 
apura a faser uso de todo* os termos técnicos, de que um 
professor da site pôde com toda a propriedade usar, mas 
que na boca de um MinUtro de Kstndo, que naó segue, 
netn nunca seguir» a vida militar, naó servem senaõ de 
mostrar a ideas do pedante, a confusão do homem pu
blico, e a arbitrariedade do ministro. 

Mas ja que o ministro, em vez de figurar de político, 
quer apparecer como homem de letras; vejamos algum 
exemplo deste titulo segundo, para conhecer que ideas 
elle faz dss sctencia», para cujo* estudos dá o plano. 

Manda ensinar no primeiro anno, anthmetica, e álgebra 
até a» equaçoens do quarto gráo ; geometria, tngnometrin 
reclilinra, e o professor deve fazer entender aos seus 
aluiiiiio» toda a beleza e extinção do calculo algebraico 
nas potências, quantidades exponentivas, loganthmos, 
calculo* de annui-lades, assim como familisrizallos cora ai 
formulas de tngnometria de que Ibes mostrará as suas vas
tas applicaçoens, -Stc. &.c. &c. 

Se qualquer dos nosso» leytores, que for medianamente 
instruído no* principio* elementares da mathematica, 
tiver a paciência de ler este ti'ulo segundo, naõ precisará 
muita reflexão para conhecer a impossibilidade que ha 
de CJUC nenhum moço possa aprender em um anno lectivo, 
rcinposio de oito ou nove mezes, (como se deduz do titulo 
texto) a iiun.cusid.ide de matérias que aqui se lhe pre-
-crevem , e por conseqüência ou o professor se hade limi
tar a resumos mui suceintos, que apenas seraõ capazes 
de dar a seus discípulos ideas perfunetonas das sciencias 
que se lhes ensinam; ou a multidão de matérias bn de 
produzir nas cabeças doa infelizes alumnos tal confusão 
dr ideas, que cada um vira a ser uma perfeita imitação de 
KU protutypo, o instuuulor deste plano. 

No aooo segundo, dia que o professor principiará re-
pctttodo c ampliando as noçoens de calculo, dadas no pri
meiro anno, cYc. Mas esta repctuçaõ he de sua natureza 
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inútil, se as matérias do primeiro anno saõ conveniente
mente explicadas. Nas aulas só se devem aprender os 
rudimentos das sciencias; e as regras geraes de sua ap-
plicaçaÕ: assim, se no primeiro anno o estudante soube 
o que éra bastante de calculo, até ás equaçoens do quarto 
gráo; naõ he necessário outra repettiçaÕ destes elementos, 
senaÕ na applicaçaõ que necessariamente elle he obrigado 
a fazer desses princípios ao calculo difíerencial, e inte
gral, que aqui se manda explicar no segundo anno; he 
por tanto esta repettiçaÕ nada mais do que confusão. Se 
o Conde de Linhares dissesse "applicaçaõ" em vez de 
dizer '* repettiçaÕ" talvez nos desse differente idea do que 
assim exprime. 

Neste anno o professor tem também de dar aos seus 
alumnos noçoens de quam poucos princípios deduzidos 
de experiência se deduzem as theoricas de mechanica, da 
hydrodynamica, e da óptica; e estará ao cuidado deste 
professor apontar no seu compêndio a facilidade, com 
qne se deduzem as conseqüências que formam as mesmas 
sciencias, &c. Ora he só no anno seguinte em que o es
tudante tem de aprender os elementos da mechanica, na 
statica, e dynamica, e da hydrodynamica, na hydrostatica, 
e hydraulica; e portanto como he possivel sem os ele
mentos destas sciencias, que só se ensinam no terceiro 
anno, explicar-se-lhes no segundo a facilidade com que 
se deduzem as conseqüências que formam as mesmas 
sciencias. tf* Naõ he isto o introduzir nas ideas dos alum
nos uma confusão irremediável; mandando-lhe estudar 
os corolários, antes de que se lhes expliquem as proposi
çoens, nem ainda definiçoens elementares, sobre que esses 
corolários se estribam ? 

Ordena o Conde de Linhares que no primeiro anno se 
mostre aos estudantes toda a extençaÕ da geodesia dando-
se-lhes noticia das medidas deduzidas da grandeza do gráo 
terrestre. O conhecimento das medidas do gráo terrestre 
suppoem a sciencia da trignometria espherica ; e éista nao 
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se mtoda explicar ao alumno te naõ no quarto anno; 
jaocto com os princípios de óptica, catoptrica, e diotrica ; 
para o que se naõ precisa de modo nenhum a trignome-
tn* espbenc* bastando a rectilinea. 

Assim a óptica, catoptrica, e diotrica, qoe somente pre-
cissó da trignometria rectilinea, seraõ estudadas no quarto 
•mo com a trignometria espherica; e a geodesia qoe 
necessita do prévio conhecimento da trignometria esphe
rica se maeda estudar no primeiro anno aonde o alumno 
0*6 conhece senaõ a trignometria rectilinea. O meamo 
dizemos a respeito das cartas geographicas, suas projec-
çoeos, cStc. que exigem absolutamente o conhecimento da 
trignometria espherica, que ic manda ensinar no quarto 
anno, e que por isso *e naõ devia mandar explicar aos dis
cípulos no primeiro, aonde só apprendem, segundo o pla
no, a trignometria rectilinia; posto que de passagem se falle 
nas primeiras noçoens, que ali recebem da trignometria 
fpherica: cuja extençaõ se naõ limita. 

Deixamos de notar outros pontos de menor importância, 
c talve* de matéria duvidosa ; que em nossa opinião naó 
spprovamos. Tal he o admittir os alumno-* na idade de 
l i annos, que nósjulgamos mui tenra para esta qualidade de 
estudos. O emprrgar-se a primeira parte do tempo das 
aulas, em explicar as liçoens, e a segunda parte, em faser 
recuar aos estudantes a liçaõ do dia precedente ; porque 
por este sy(tema a applicaçaõ do discípulo em quanto o 
mestre explica, em vez de se dirigir ao que elle dieta, se 
emprega em rever a liçaõ precedente, que o mestre o pôde 
mandar relatar, depois de acabsr a tua explicação. O 
«xame no fim do anno sem tirar o ponto na matéria do 
compêndio, mas sim vagamente ; o que em nossa opinião 
be alem das forças de um estadante, que tem aprendido 
um curso elementar somente, em qualquer ramo dos tna-
dtematiem. 
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Naõ nos permittem os limites do nosso periódico de
morar nos mais em mostrar a confusão de ideas do Conde 
de Linhares a este respeito, e do pouco que elle sabe apre
ciar a magnitude do objecto de que se propôs fallar; 
sendo alias as mathematicas as sciencias que elle mais se 
lijongea de entender a fundo; lembraremos porém que o 
Conde estabelece, que os professores sejam obrigados a 
substituir-se uns aos outros nas diffei entes aulas para que 
j a mais se dê caso em que hajam cadeiras naõ servidas 
havendo alumnos que possam ouvir as liçoens, como se 
fosse possivel, que o professor do septimo anno, por ex
emplo, que se applica a ensinar artilheria theoretica e 
practica, minas e geometria subterrânea; possa substituir 
ou ser substituído pelo professor do terceiro anno, que 
está empregado em explicar statica, hydrodynamica, &c. 
sem que estes professores se preparem para ir explicar as 
liçoens em differentes cadeiras. 

NaÕ deixaremos porem do notar um exemplo, da con
fusão que causa na legislação, o revogar, ou ampliar as 
leys que se naõ nomeam nem citam especificadamente. Este 
defeito naõ he peculiar ao Conde de Linhares: todos os 
ministros de Portugal, que desejam obrar* despoticamente, 
cobrem a sua ignorância das leys existentes, na matéria 
sobre que organizam ou esboçam alguma ordem Regia, 
com as palavras vagas, faça-se, quero, mando, &c. tal ou 
tal cousa, naÕ obstante todas as leys em contrario, &c. 
O exemplo da confusão que estas generalidades causam 
na legislação se acha no titulo undeclmo, e he a se
guinte. 

Diz aqui o Conde de Linhares, que se concedem aos 
Professores desta Academia militar do Rio de Janeiro, 
todos os privilégios, indultos, e franquezas, que tem e 
gozam os lentes da Universidade de Coimbra: ora entre 
outros privilégios que os lentes de Universidade de Co-
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imbra. Se a generalidade dos privilégios dos Lentes de 
Coimbra se estende aos Professores da Academia Militar 
do Rio de Jaociro , um credor de qualquer professor, que 
ab resida com elle na mesma cidade, naõ o pôde demandar 
por sua divida, senaõ indo-o citar para responder ante o 
Conservador da Universidade de Coimbra, e assim aquelle 
privilegio concedido aos Lentes de Coimbra, para que 
naõ fossem obrigados a sahir daquella terta e a defender 
suas causas cm outra parte, será o mesmo que servirá de 
pertorbar o emprego do Professor da Academia Militar 
do Rio de Janeiro, concedendo que a sua causa se possa ir 
defender a Coimbra. He por ÍMO que as leys devem ser 
bem pensadas, e por homens intelltgcntes na legislação , 
a aaõ encarregar-se a sua formação a um tó homem, quo 
mppoem que a authoridade soberana he capaz de vencer 
impossíveis pbisico* e moraes ; e mandar executar couzas 
repugnantes com o *ystema da legislação, sem espictficar 
•atos, e sem substituir legislação nova á antiga, que revoga 
em cláusulas geraes ; nem estabelecer a maneira de obrar 
MM caaoa em que manda applicar a legislação antiga, sem 
*e embaraçar com os inconveniente*, ou impossibilidade de 
ul applicaçaó. 

Sette annos trabalhou Jacob para alcançar a filha de 
Labaõ; e suppomos que á imitação disto estabeleceo o 
Conde de Linhares que sette aonos fossem precisos para 
formar o seu alumno militar; c Ibe deo mais outro de ap-
peodix, para a historia militar; projecto phantastico, in-
apphcavel na practica, e que reduziria os militares a ho
mem de penna, em vez de terem homens de espada; se 
ja mais este systema se continuasse, do que naõ pode haver 
nenhum receio, viato que taes projectos aerios, que parecem 
naõ ter outro 6m senaõ fazer apparecer o ministro na classe 
ás boojem «cientifico, raras vezes passam ao tempo de seu 
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Foi-nos communicada a relação dos diversos Escriptos, 
que o B. Vicente Joze Ferreira Cardoso tem remettido 
para a Corte do Brazil, desde que está em Angra, sobre os 
Negócios de Portugal; e nós ajuntamos aqui. NaÕ po
demos porem conseguir n'enhum d'elles, alem das Re-
flexoens á Sentença do Marquez de Loulé, e do Conde de 
S. Miguel, que esperamos ter em nossa maõ com brevi
dade, e outro que abaixo nomearemos. Seguram-nos, que 
todos elles saõ muito mais interessantes doque as Obser-
vaçoens á Gazeta. Nós prometemos ao Publico naÕ per
der meio algum de lhe subministrar-mos estas Obras, logo 
que nos for possivel conseguillas. Mandáram-nos a Ode 
que copiamos aqui, e que lhe dedicou oDr. Joaõ Cabral de 
Mello, um Advogado d'aquella Cidade, e que hé digna de 
se fazer publica pela puresa do metro Latino com que está 
escripta, o que faz honra á Literatura das Ilhas. 

Parallelo do Governo Portuguez subsequente ás Revo-
luçoens de 1640, e de 1808. Saõ dous grossos volumes 
manuscriptos, in folio, em que se comparam os systemas 
administrativos seguidos nestas duas epochas, em quanto á 
Politica, á Jurisprudência, aos meios de defesa, &c. &c. 
mostrando-se, que elles foram diametralmente oppostos; 
e que sendo o do Senhor Rey D. João ti", conforme aos 
dictames da sabedoria, aos conselhos dos politicos antigos 
e modernos, e ás Liçoens da Historia de todas as idades, o 
do Governo de Portugal, desde o commeço da Revolução, 
só podia ser dirigido para se perder aquella empresa. 

Observaçoens sobre o artigo da Gazeta de Lisboa, de 
29 de Outubro de 1810, em que se declara naÕ intervirem 
Inglezes no facto e atrocidades de Setembro antecedente. 
Está impresso e acha-se de venda na officina do Correio 
Braziliense. 

Memória dos exteriores, e pleno uso da Soberania, que 
se arrogou o Governo de Lisboa, depois da evacuação do 
Reyno pelo Exercito Francez. Contém o abuso, que 
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aoove a este respeito; os estyIo* do Reyno, que se devism 
ter imitado; quae* foram as causas, c quaes as impor
tante» conseqüência* d'estes abuso* cm de**ervíço de Por
tugal. Será um oputeulo como ns Observaçoen» á 
Gazeta. 

Elogio a S. A. R. pela ommitsafl da palavra InconMen-
sta na relação do* crime» graves, exceptuados no IVr l.ió, 
de 24 de Outubro, de 1810. Compara-se este factn mm 
ode Trsjsno, louvado por Plínio Panag. cap. 42. Mapcs-
t.tii tingulare et unicum crimen eorum, que crimine ia. 
tarent. Ilujus tu metum penitus sustuluti mos
trando.se, que S. A. R., ganha muito ao Imperador Ro
mano; e que na ommissaõ desta palavra no dito Decreto, 
dá a mai* douta liçaõ, e envia o mais poderoso Exercito, 
qoe pode mandar a Portugal. He um opusculo que tc*u 
o dobro das observaçoc-n-» L Gazeta, e no qual nada se 
pode comparar do que há eacripto na nossa Língua, pela 
reoniaóda Pilotophia c da Eloqüência. Daremos extractos 
delia no nosso numero seguinte. 

Ob*ervaçocn* »obrc a resposta do Governo de Lisboa, 
nt data do 1" do Abril, de 18 l i , dada a Mr. Stuart -.obre 
o teu protesto do dia antecedente, relativo a execução do 
Official Mascsranhas. Atialysa-se miudamente a dieta 
resposta, sustentando-sc com direito o protesto do Ministro 
Inglez. He um opusculo, que terá o dobro das Obser-
vaçoent á Gazeta. 

Reflcaocna á sentença dada cm Lisboa, aos 21 de No
vembro, de «811, contra o Marquez de Loule, e o Conde 
de S. Miguel. Analysa-se a sentença, e provu-»e, que 
ella hé contra direito expresso, e con*-equentem**nte nulla, 
de modo qoe naó pode passar em cousa julgada! He um 
opoteolo que fará metade das observaçoens á Gazeta. 

Coostderaçoetui políticas sobre a R-voluçaó Portugueza 
de 1808. Ile uma obra em que *e descobre o espirito 
«Testa Rcvoloçaõ. Mostra »e que ella fot OcblocnUica na 
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sua origem, e que por mal dirigida conservou sempre este 
caracter. Aponta-se qual hé a naturesa destas Revolu-
çoens, e quaes os seus caracteres, mostrando-se todos elles 
verificados na de Portugal: quaes serão os remédios de 
que se devia fazer uso para corrigir esta sua Índole, e 
quaes aquelles de que se usou: mostrando-se, que todos 
os successos da dieta Revolução fôram os que necessaria
mente se haviam de seguir, depois d'ella ser conduzida 
como foi. Ha-de ser seis tantos das Observaçoens à 
Gazeta. 

Elementos da Ochlocracia, considera-se esta moléstia 
Politica elementarmente para se capitular, e para se diri
gir o seu curativo. Hó uma das obras em que reluz mais 
o grande genio do Autor, e talvez a mais importante, por 
nunca ter sido a Ochlocracia tractada scientificamente. 
Fará um opusculo igual ás Observaçoens á Gazeta. 

Alem destas obras há diversas cartas extensas sobre os 
negócios de Portugal, em que se tracta de diversas ma
térias, dirigidas aos Ministros e Conselheiros d'Estado na 
Corte do Rio de Janeiro. Poderão certamente fazer três, 
ou quatro volumes, como as Observaçoens á Gazeta. To
das estas cartas saõ admiráveis pelo estilo, e pelos grandes 
conhecimentos que o author desenvolve. Ellas seraõ um 
dia tao estimadas, como o saõ hoje algumas dos Grandes 
Ministros e Secretários d'Estado mais respeitáveis, que se 
tem visto em Portugal. 

O nosso conrespondente nota que os Governadores de Lis
boa fizeram uma atrocidade sem exemplo (perdoe o con-
trariallo, a historia refere outros) na deportação do Dr. 
Vicente, e dos seus companheiros da Semtembrisaida; mas 
o Mundo hé-lhes devedor por estas obras, que certamente 
naÕ escreveria em Lisboa engolfado nos divertimentos do 
costume, rindo-se somente daestupidez deS.Excellencias. 
Em Angra clausurado no Convento deS . Francisco; donde 
nunca quiz sahir, me informam que da uma porçaõ de 
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tempo ao* Religioso*, aos seus companheiros, d'infortunio, 
eaó* figuroens da terra que o procuram, e saõ todos; o 
roto empirga-o em escrever: e algumas das suas obras, 
principalmente os Elementos da Ochlocracia e as—Conside
rações!» políticas sobre a Revolução Portugueza, de 1803, 
naõ tem que invejar ao que há de mais bem escripto sobre 
abjectos políticos nas línguas sabias da Europa. Quem 
tem lido estas obras pode vaücinar sem receio de passar 
por enthusiasta, que logo qoe ellas forem conhecidas do 
poblico, naó haverá Portuguez, que naõ ae envergonhe 
das pcrseguiçoens feitas cs um Magistrado, que naõ 
quiz servir com ot Francezes, que craõ Senhores de Por
tugal; e que sendo depois da sua expulsão perseguido 
por partidista delles, declarou do centro da masmorra 
aonde o tinham afcrrolhado, uma guerra aberta a esses 
mesmo* Tigres, aquém era taõ fácil enviar-lhe a Cicuta, 
te tivessem o genio, como tem a perversidade dos grandes 
scelerados. Felizmente para o Dor. e para Portugal, os 
seu* inimigos eram taõ estúpidos, como pusilânimes, c 
pensaram antes, que por mais que elle escrevesse, o Mundo 
acreditaria sempre na infalibilidade de S. Excellencias, 
s no seu Augusto Patriotismo, Kc. He. 

iümtri—imo Viro 
Rj-imo qur Senatori, 

tio Joaepbo Perreira Cardoso, 
Domino suo Cnleodiaaimo 
Joannc* Cabral de Mello. 

0. C D . 

ODE. 

1 aatl* Stata», aola-t* qu-s landi* 
Ora V tat*f-oli, calamo sjne «iocto, 
«.•1 Ue, pta tot mrnila rafwuu* 

T»r«a* *adiML 
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Viribus quantis prope jam recentem 
Niteris Lusam retinere molem 
Ne aothas forsan redeaot nefanda 

SeculavirgiE! 

Degener proles nequit intueri 
Fervidos soles oculis refixis ; 
Hinc novas ultro meliore quaeris 

Alito sedes. 

Nos adis: sic Dii voluere .* tanto 
Munere inflati, nequejam vel ipsi 
Cedimus Rom-e, neque vel Magistris 

Orbis Athenis. 

Teudimus dexteras faciles, amicas 
Adveno Illustri -. modo siste gressum 
Ibircus tecum super Astra, fiat 

Sors tua nostra. 

Assas de fama já, Vincente Illustre 
De solido louvor, por voz, e penna 
A Lysia deste, de serviços tantos 

Indignamente pago. 

Quantos esforços por ter maõ, fizeste 
No ja cadente Lusitano Império, 
De modo, que voltasse o tempo infando 

Dálgum bastardo sceptro! 

Naõ soffre os raios, nao, do sol ardente 
Nem nélle os olhos fita Águia bastarda -. 
Vas entaõ procurar novos assentos 

Em mais felizes ares. 

Yieste para nos: qui-Io a Fortuna: 
Soberbos d'uma dádiva taõ grande 
Nem a Roma cedemos, nem á mesma 

Mestra do Mundo Athenas. 

Damos amigas mãos, ávidas, promptas 
Ao Estrangeiro Illustre: oh! para, para: 
Brilharemos comtigo, e será sempre 

A tua sorte a nossa. 
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PORTUGAL. 

Sahido á luz Adoraçoens ao Sanctissimo Sacramento, e 
saudaçoens aos sagrados membros de J . C. nosso Salvador, 
e da Virgem Maria sua Sanctissima May: este livrinho he 
muito próprio para todos os tempos, e muito para o pre
sente pelos mysterios que significa. 

Sahio a luz o 4** volume do Motim Literário—vende-se 
por 400 reis. Gazeta de Lisboa, N°. 65, 11 de Março. 

RÚSSIA. 

Petersburgo, 12 de Março.—Os dous sábios viajantes, 
M M. Engelhard e Parrot, acabam de chegar da viagem 
que fizeram ao Caucaso, e a Dorpat. Empregaram elles 
o decurso de um anno em reconhecer, por observaçoens 
barometricas, o nivel geral das terras entre o mar Cáspio, 
e o mar Negro, para estabelecer com certeza, qual destas 
duas bacias he a mais elevada. A solucçaõ deste proble
ma sahirá naturalmente do todo de suas operaçoens, 
quando ellas estiverem completamente redigidas. Naõ 
he esta uma questão de pura curiosidade, e que somente in
teresse os sábios, ella deve servir utilmente a determinar 
o curso dos canaes que se podem abrir para a communi-
caçaÔ entre estes dous mares. 

Estes dous viajantes executaram uma empreza ainda 
mais diffiicil, chegaram até á summidade do Kasbeck, 
cujo cume he o ponto mais elevado da cordilheira do Cau
caso, sem exceptuar mesmo o EUrouss. Até aqui se naÕ 
tinha feito uma idea mesmo approximada da altura deste 
pico, e resulta das suas observaçoens, que a perpendicular 
desta montanha, iguala, se he que naÕ excede a do Monte 
Branco, que hetaõ celebre. 

Entre as descubertas curiosas feitas por estes viajantes, 
em paizes aonde naõ tinham ainda penetrado pegadas 
humanas, se deve contar a das fontes do rio Terek, e os 
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lugares sagrados aonde os Ingouscbs celebram o seu culto, 
sobre o vértice de Ossay. 

Esta viagem se distingue particularmente por observa
çoens sobre a geographia, e mineralogia, com que M. 
Engelhard se propõem enriquecer o publico, dentro em 
pouco tempo. 

MISCELLANEA. 

Novidades deste mez. 

HESPANHA. 

Cortes. SessaÕ de 17 de Março. 

Leo-se o segundo capitulo do titulo iv. da constituição» 
que fôra approvado, e he o seguinte. 

Art. 174. O Reyno de Hespanha he indivisivel, e a 
suceessaõ ao throno, desde a promulgação da Constituição 
em diante, seguirá a ordem regular da primogenitura, e 
da representação, entre os descendentes machos e fêmeas, 
das linhas designadas no artigo seguinte. 

Art. 175. Os filhos legítimos, nascidos de casamentos 
legítimos saõ os únicos que podem ser soberanos da Hes
panha. 

Art. 176. Nos mesmos gráos e linhas os machos seraó 
preferidos ás fêmeas, e sempre o mais velho ao mais 
moço ; mas as fêmeas de linha mais alta, ou de um gráo 
mais alto na mesma linha, seraõ preferidas aos machos de 
uma linha ou de um gráo inferior. 

Art. 177. O filho ou a filha do primogênito do Rey, 
no caso em que o pay morra, sem ter suecedido ao throno; 
seraõ preferidos, e suecederaõ immediatamente a seu Avô, 
por direito de Representação. 

Art. 178. Em quanto se naõ extinguir a linha em que 
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estiver fixa a suceessaõ; naõ pôde a suceessaõ ser inter
rompida. 

Art. 179. O Rey de Hespanha he Fernando VIL de 
Bourbon, que he actualmente reynante. 

Art. 180. Os seus descendentes legítimos, tanto machos 
como fêmeas, lhe suecederaõ, na falta de filhos, seus ir
mãos, e irmaãs, e ao depois seus tios e tias paternos, e 
seus descendentes legítimos, segundo a ordem estabelecida: 
observando-se sempre o direito de representação, e de 
preferencia das mais altas linhas ás mais baixas. 

Art. 181. As Cortes teraõ o poder de excluir da suc
eessaõ as pessoas, que forem incapazes de governar, ou 
que tiverem feito alguma cousa que os faça indignos de 
cingir a coroa. 

Art. 182. Se todas as linhas aqui designadas se vierem 
a extinguir; as Cortes teraõ o poder de chamar outras á 
suceessaõ, da maneira que for mais vantajosa á naçaõ, se
guindo sempre a ordem, e as regras de suceessaõ aqui 
estabelecidas, 

Art. 183. Quando a suceessaõ se devolver a uma fêmea» 
ella naÕ poderá escolher marido sem o consentimento 
das Cortes; e se o fizer este acto será considerado como 
um acto de abdicação da coroa. 

Art. 184. No caso de uma fêmea sueceder á coroa, seu 
marido naõ terá alguma authoridade no Reyno; nem to
mará parte alguma no Governo. 

SessaÕ de 18 de Março. 

Ja mais se apresentou aos olhos humanos espectaculo 
mais augusto, nem mais digno de uma naçaõ, generosa e 
hostil á tyrannia do que se vio nesta salla pela convocação 
das Cortes Geraes, e extraordinárias de Hespanha. De
putados das quatro partes do Globo oecupávam os bancos 
da salla: pessoas da primeira distincçaÕ, pertencentes ao 
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corpo diplomático enchiam uma tribuna que lhes estava 
destinada; e um numeroso concurso de cidadãos Hes
panhoes estavam em outras tribunas, e galerias. Rey-
nava um respeituoso silencio, quando um recado da Re
gência communicouos arranjamentos, que tinham adoptado, 
para solemnizar a publicação da Constituição Hespanhola; 
e para receber com as devidas honras a DeputaçaÕ do Con
gresso, encarregada de apresentar á Regência uma das 
duas copias deste Código constitucional. 

Os Secretários se colocaram nas duas tribunas, do Con
gresso, e em quanto um delles leo a Constituição, o outro 
comparou a conformidade de seus artigos, com a copia 
que tinha na sua maó. Tendo-se acabado a leitura, um 
dos secretários perguntou em alta voz " He esta a Consti
tuição politica da Monarchia Hespanhola, que as Cortes 
sanccionáram;" e todos os representantes do Povo imme
diatamente se puzéram de pé, em testemunho de que 
assim éra. Sentaram-se entaõ os Membros e o Presidente 
D. Vicente Pascual, fez a seguinte falia. 

*' SENHORES ! Chegou em fim o dia taõ desejado pela 
naçaõ Hespanhola; em que, depois de ter sanccionado a 
constituição politica desta grande Monarchia, deveis por 
o ultimo selo a esta incomparavel carta, pelas assignaturas 
de todos os Deputados, que compõem este augusto Con
gresso. O dia de hoje senhores, será memorável nas 
idades futuras ; porque nelle os Representantes da Naçaõ 
Hespanhola, vindos das quatro partes do globo, daraõ 
uma prova a todos os Hespanhoes, de que tem completado 
o grande objecto de sua missaõ; sanccionado aquella con
stituição da Monarchia que formará a felicidade da naçaõ, 
segurará a sua liberdade, e independência, protegerá as 
pessoas e liberdades de todos os cidadãos, e os preservará 
daquelle despotismo, debaixo de cujo jugo elles tem infe
lizmente gemido, durante os séculos passados, quando os 
mais sagrados direitos do homem eram pizados aos pês, 
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e os nossos antigos privilégios sepultados no esquecimen
to. Por fim, um acontecimento extraordinário, ainda que 
a outros respeitos feliz, fez que reapparecessem aquellas 
idades de liberdade que nossos antepassados gozaram, e 
nos tem permittido como representantes desta heróica 
Naçaõ renovar nossas antigas instituiçoens; dando-lhe 
ordem, clareza, e as modificaçoens convenientes ; e for-
ínando-as em a ley fundamental, que se acaba agora de 
lêr." 

" Representantes do Povo Hespanhol, eu vos observo 
cheios de alegria, neste feliz dia, e vos dou os parabéns 
pela conclusão de uma obra, que será a inveja das outras 
naçoens, as quaes, vendo as penosas circumstancias em que 
ella se completou, admirarão a vossa constância, sereni
dade, e indefatigavel trabalho, para merecer a alta con
fiança que tendes recebido, de vossos concidadãos, resta 
somente que aífixeis os vossos nomes ao pedestal deste 
magnífico edifício da liberdade Hespanhola; e que assim 
os direitos da Naçaõ, os do throno, e os de todos os Hes-
ponhoes de ambos os hemispherios, fiquem para sempre 
seguros." 

Depois desta falia, que foi recebida com applauso geral, 
procederam os Deputados a assignar ambas as copias da 
Constituição. Houveraõ 184 assignaturas. Propo-se de
pois, e foi approvado por acclamaçaõ, que aos 19 se pro
clamasse a Constituição, e se desse uma gratificação ás 
forças de mar e terra em Cadiz ; e outra similhante gra
tificação ás forças das outras partes, quando Ia fosse pro
clamada, 

A Commissaõ nomeada para levar a Constituição á 
Regência, voltou, e o seu cabeça, o Bispo de Majorca, 
fallou ás Cortes desta sorte. 

" SENHOR! Temos preenchido a Commissaõ de que 
V. M. nos encarregou. A Regência recebeo com o maior 
respeito e effecto a constituição politica da Monarchia 
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Hespanhola, e prometteo garantir a sua observância, em 
todos os vastos domínios de V. M. Na verdade, Senhor, 
quem se naõ moveria com um evento taõ feliz ? J Oli fe
liz dia ! Eu naÕ posso deixar de felicitar a V. M. pelos 
incessantes trabalhos, que tendes empregado nesta grande 
obra, que merece toda a aceitação, s Que mais posso 
dizer ? Seria unicamente detter a V. M. Somos livres: 
somos Hespanhoes: e a isto nada ha que accrescentar." 

As 9 horas de manhaã precisamente, todos os Deputa
dos, sem excepçaõ, se ajunctáram na salla do Congresso, 
para jurar a Constituição. Aberta a sessão foi lida a se
guinte formula de juramento por um dos Secretários." 
Jurais guardar a Constituição Politica da Monarchia, que 
as Cortes tem decretado e sanccionado ?" Os deputados 
se approximáram em sua ordem, dous a dous, á meza do 
Presidente, o qual jurou primeiro, e os outros pondo as 
mãos sobre os sanctos evangelhos, seguiram o seu ex
emplo dizendo cada um " Assim o juro." Acabado isto, 
o Secretario proclamou em alta vóz. " Se assim o fizer-
des Deus vus ajude ; e senaõ sois por isso responsável." 

Foi então a Regência introduzida na Salla com as ceri
monias do costume, tomaram os Regentes os seus assentos 
sobre o throno, com ò Presidente das Cortes, e o Secreta
rio Jeoa formula do juramento, prescripta no artigo H3 
da Constituição ; nisto os Regentes, com as maõs postas 
sobre os Sanctos Evangelhos, juraram defender, e manter 
a Religião Cathoiica Apostólica Romana, sem permittir 
outra alguma em Hespanha ; observar, e fazer observar a 
Constituição e leys da Monarchia; naõ alienar, ceder, ou 
desmembrar nenhuma parte do Reyno; naõ extorquir algu
ma cousa, sem decreto das Cortes; naõ privar algum ho
mem de sua propriedade; respeitar a liberdade politica da 
uaça ; e a liberdade pessoal de cada indivíduo; ser fiel 
a Ei Rey; observar as condiçoens impostas pelas Cortes, 
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no exercício da authoridade Real; e quando a incapaci
dade do Rey cessar, entregar-lhe o governo do Reyno. 

Feito isto, o Secretario proclamou em alta vóz. " Se 
assim o fizerdes Deus vos ajude, e se naõ elle voz peça 
conta disso; e VOÜ sereis responsáveis á naçaõ, na confor
midade das leys." 

A Regência Reasumio entaõ o seu lugar, e o Presidente 
fez a seguinte falia. 

<{ As Cortes Geraes e Extraordinárias, depois de haver 
superado uma immensa massa de obstáculos, offerecidos 
pela triste situação da pátria, se applicáram com peculiar 
zelo a formar a Constituição Politica da Monarchia Hes
panhola ; e a coroar os seus trabalhos e esforços, que tive
ram a satisfacçaõ de sanccionar hontem ; e a Regência vio 
o Original assignado, que lhe foi transmittido no mesmo 
dia. He de tanta maior satisfacçaõ para o Congresso, o 
ter concluído os seus trabalhos pela assignatura de hontem, 
e os juramentos e publicação de hoje; quanto estes saõ 
os anniversarios de dous dias, no primeiro dos quaes se 
quebraram as cadeas da escravidão; e no outro o nosso 
amado Fernando foi elevado ao throno. Nesta grande 
carta, se assegura firmissimamente o exercicio da ReiigiaÕ 
Cathoiica Apostólica Romana, a única Religião verda
deira ; e se prohibe toda a outra. Os direitos imprescrip-
tiveis da naçaõ, e de todos os Hespanhoes de ambos os 
hemispherios, saõ marcados e postos em segurança: o 
Governo Monarchico continuado na pessoa de D.Fernando 
VIL de Bourbon e seus legítimos successores; e final
mente se tomaram precauçoens próprias a impedir que a 
naçaõ torne outra vez a ser precipitada na quellas desgraças 
que foram produzidas pelo Poder arbitrário e pela 
tyrannia. Esta ley fundamental uma vez posta ern 
execução, a religião e seus ministros seraõ respeitados, 
El Rey gozará de seus justos direitos como monarcha, a 
naçaõ conservará illesos os seus direitos; e nenhum Hes-
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panbol será jamais trilhado sob os pés, nem em sua pessoa 
nem em sua propriedade. Mas, como as melhores leys saõ 
inúteis se naõ saõ observadas exactamente; Eu, em no
me do Congresso, e de toda a NaçaÕ que elle representa, 
entrego a execução desta Constituição a cargo da Regência 
do Reyno, a quem incumbe fazer com que ella seja pre
enchida e executada por todas as pessoas e authoridades: 
e naõ somente he a Regência obrigada a isto de uma ma
neira peculiar; porque a sua própria authoridade depende 
da Constituição; mas porque sendo próprio da repartição 
do Poder Executivo por em força a observância das leys, 
he ainda mais do seu dever naõ tolerar a menor infracçaõ 
destas, que saõ as fundamentaes. Eu estou bem persua
dido, que a Regência que acaba agora de jurar a Con
stituição está penetrada destes sentimentos ; e ainda que 
o Congresso naÕ tenha a menor razaõ para duvidar do 
zelo de um Governo que elle mesmo creou, e que tem 
merecido e continua a merecer tanta confiança; com tudo 
naõ se pode abster de lhe trazer á lembrança, que nas 
suas mãos está entregue a felicidade da naçaõ; a que áo 
mesmo tempo que o paiz abençoará e eternizará os nomes 
dos Regentes, se elles nem commetterem nem permit-
tirem a menor infracçaõ desta benéfica Carta; exigirá 
delles a mais estricta responsabilidade, na inesperada 
circumstancia de que elles deixem de preencher os sagra
dos deverts, que Deus e a Pátria lhes tem imposto. As 
Cortes, portanto, esperam da honra, zelo, e energia dos 
individuos que compõem a Regência, que elles se naõ 
esquecerão jamais desta terrivel alternativa; e assim seraõ 
os mais fieÍ6 guardas e tutores da observância da Consti
tuição, e adquirirão assim um titulo á gratidão nacional, 
ese faraõ dignos das eternas bençaõs de seus concidadãos." 

Replica do Presidente da Regência. 

Tem as Naçoens assim como os individuos suas epochas 
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notáveis; assim como elles tem seu nascimento, cresci
mento, tem suas infermidades pelas quaes acabam. Os 
symptomas, que a heróica naçaõ Hespanhola mostrou; 
deram a conhecer, que a enfermidade que padecia, éra 
extraordinariamente severa; nem podia ser ligeira; quan
do a licenciosidade, que violou as leys, ocupava o lugar 
da virtude que as deve manter. Uma tendência taõ fatal, 
nos trouxe, com passo accelerado, à borda do precipício, 
quando por elle abaixo julgou precipitar-nos, com um 
leve eatraiçoado impulso, uma profàuamaõ, que se apro
ximou a nós com a capa de amizade. Estava ao ponto do 
alcance, que parecia preparado pela mesma ordem das 
cousas, e fortificado por medidas que a sua infernal per
fídia suggeríra: porém descuberta a attrevida tentativa, os 
filhos de Pelayo, feridos, como de um golpe elétrico, 
determinaram de nunca se submetterem ao seu jugo. Sob 
esta nobre inspiração correram às armas, e com aspecto 
resoluto se oppozêram ao invasor ardiloso, começando com 
elle uma contenda, que nunca entrou nos vastos planor-
de sua ambição, e de que toda a Europa naó teve a cora
gem de dar uma simplez liçaõ: que estava reservada so
mente para a opprimida Hespanha: a qual soube como 
aproveitar-se até de suas calamidades, e de suas pelejas 
para dahi mesmo tirar meios de resistência, que parecia 
pertencerem somente à opulencia. Assim animada ele
vou a erguida frente fixou as suas vistas nos presentes pe
rigos que a ameaçavam, sem desprezar aquellas causas 
remotas, que tinham conduzido a elles; e expulsar de 
uma vez ambos os males: resolveo combater com uma 
maõ, e escrever as suas leys com a outra: leys que podem 
fazer a sua Constituição Politica digna de oecupar os co-
raçoens dos Hespanhoes, e mais durável do que o cedro, 
ou mármore. Esta, Senhor, he a obra, que, concebida no 
meio dos perigos e dos sustos, se consumou e trouxe à 
luz do dia, que felizmente abre a mais memorável epocha 
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& NaçaÕ Hespanhola. He uma emanação da Sabedoria 
de V. M., que, communicada ás mais distantes extremi
dades, e aos mais remotos cantos de vossos domínios, nas 
quatro partes do globo, lhes faraÕ mudar as lagrimas de 
dôr, em lagrimas d'alegria; e nas mais ardentes expres-
soens de prazer. Como se diz que o Céo celebrara o 
nascimento de Minerva por uma chuva de ouro. He a 
égide impenetrável de nossa defensa; a arca sagrada que 
contem as leys tutelares de nossa liberdade e indepen
dência ; que nos fará estimaveis na paz, e respectaveis na 
guerra. A Regência, Senhor, que tem solemnemente 
promettido a sua observância, terá cuidado, em tanto 
quanto delia depende, de que o povo Hespanhol de am
bos os hemispherios, reconciliado pelo osculo da paz, 
goze, á sombra da Constituição, das vantagens que ella 
oflferece.'* 

AMERICA HESPANHOLA. 

Vera-Cruz, 21 de Janeiro, de 1812. 

Remetto a Gazeta Extraordinária, que ababo de rece
ber do México, de 5 do corrente; nella veras as gloriosas 
acções, em razaõ das quaes, e da feliz chegada dos Navios 
Algeciras, e Minho, com as tropas que embarcaram em 
Vigo, e vaõ caminhando para Jalapa, confiamos que se 
vá restabelecendo a ordem, a tranquillidade que tanto pre
cisamos ; succedendo assim, franquear-se haõ os caminhos, 
que em geral tem sido interceptados; e entaõ o nosso 
commercio, que tem estado, e está abatido, começará a 
poder exercitar-se. As tropas foraõ recebidas com o 
-maior júbilo pelos habitantes de Vera-Cruz, disputando 
á porfia os Europeos, qual lhes havia de dar mais provas 
de affecto, levando-as para suas casas, obsequiando-as até 
darjhes para a viagem, que emprebenderaõ, dinheiro, e 
quanto precisavaõ de roupa, &c. Houve na sua entrada 
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uma illuminaçaÕ admirável, e só se ouviaõ vivas, e acla
mações capazes de enthusiasmar o mais insensível. 

0 resultado da expedição da Zitáquaro corresponded á 
esperança do público, e á confiança que devia inspirar-
lhe a perícia, energia, e ardente patriotismo do Sr. G****-
neral D. Felix Maria Calleja, e do seu valoroso e bene
mérito Exercito, como mostra o Officio seguinte: 

Excellentissimo Senhor !—Saõ duas da tarde, hora em 
que as armas d'El Rei ababaõ de apoderar-se, depois de 
uma viva resistência de três horas, do importante ponto 
de Zitáquaro, situado entre as mais ásperas serras, circum-
vallado de reductos fortificados, e de vallas profundas 
cheias de agoa, e defendido por um grande numero de 
peças de artilheria, e immensa gente recolhida com anti
cipaçaõ de largas distancias, com todos os índios de 20 
povos em circumferencia. 

Os rebeldes tinhaõ accrescentado a todos os obstáculos 
multiplicados aqui pela natureza, quantos poderão sub-
ministrar-íhes a arte, a desesperaçaõ, e o trabalho naõ 
interrompido de S mezes, em que as desgraças das duas 
expediçõens antecedentes tinhaõ dado ao seu enthusiasmo 
uma exaltação taõ frenética, que as mesmas mulheres e 
rapazes concorriaõ á defensa: porém tudo cedeo ao valor 
e intrepidez deste exercito, cujas fadigas e privações nos 
9 dias de marcha de S. Filippe até aqui, safl inconcebíveis, 
e só podem comparar-se á sua constância em sofTrellas. 
0 inimigo aterrado e confundido foge em dispersão pelos 
campos, que estaõ cobertos dos seus cadáveres e feridos; 
e os Cabeças Rayon, Liceaga, e Cura Verdusco, que 
compunhaÕ a ridícula Junta Nacional, creada a seu arbí
trio, fizeraõ o mesmo anticipadamente como costumad 
pata a direcçaõ de Tasco, sem poder destinar corpo algum 
para os perseguir, por estar mui fatigada toda a tropa e 
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cavallaria, e pela summa difiiculdade, que oppoein a isso 
a aspereza das serras, e desfiladeiros, por aonde he preciso 
transitar. 

He ímmenso o deposito de munições e petrechos de 
toda a espécie, que se encontraram, e que farei recolher á 
manhã com a artilheria para particularisar a noticia, que 
dirigirei a V. E. quando tiver tempo: e por ora limito-me 
a dizer, que os chefes, officiaes, e toda a tropa deste ex
ercito excederão desta vez a sua merecida reputação pela 
impetuosidade, com que executarão o ataque pelos três 
pontos, que mandei, devendo-se ao seu arrojo, e ao bem 
dirigido e servido da sua artilheria a brevidade da acçaõ, 
e a pequeníssima perda, que experimentarão os corpos, 
segundo as noticias verbaes qne me deraõ. 

Demorar-me-hei nesta villa o menos que poder, e 
quando sahir a farei desapparecer da superfície da terra, 
para que naõ exista um povo tao criminoso, e sirva de ex-
exemplo terrivel aos outros, que forem capazes de abrigar 
em seu seio a insurreição mais barbara, impolitica, e de* 
struidora, que se tem conhecido. 

S. JoaÓ de Zitáquaro, 2 de Janeiro, de 1811. 
Deos guarde a V. E. muitos annos, 

FELIX CALLEJA. 

Ex*"0. Sr. Vice-Rei D. Francisco Xavier Venegas. 

Segundo Officio da Gazela do México, de 5 de Janeiro. 

Também derrotou completamente os rebeldes no Povo de 

Tequaloya a Divisão do Sr. Brigadeiro D. Rosendo Por-
lier, como mostra a seguinte parte, que acaba de receber 
o Ex1"0. Sr. Vice-Rei. 
Excellentissimo Senhor!—Saõ 6 e meia da noite, e 

acabo de chegar a este povo com a valente divisão, que 
tenho a honra de commandar, depois de ter derrotado e 
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dispersado completamente a canalha de Tenango, capita
neada pelos Cabeças Sanchez, e Carmona), que se tinha 
feito firme no outro lado do profundo, e o escabroso des-
filadeiro do povo de Tequaloya, julgando-se invencível, 
naquelle ponto, contra as victoriosas tropas d'El Rei, tendo 
postada a sua artilheria, enfiando o único e penoso caminho, 
que havia para os atacar. 

Reconhecido o terreno, dispuz a acçaó, postando a 
artilheria, que pelo máo caminho custou muito trabalho 
para conduzir á frente dos inimigos, dirigindo o seu fogo 
em todas as direcçoens com o fim de observar aonde tinhaõ 
a sua artilheria, e suas forças: no momento, que a canalha 
começou a desconcertar-se com o vigo fogo da nossa ar
tilheria, mandei ao tenente de mar e guerra D. Francisco 
Michelena, que com 20 homens do Real Corpo de Ma
rinha, às ordens do alferes de mar e guerra D. Francisco 
Sevilha, uma companhia do Regimento provincial de Pue
bla, commandada pelo Capitão D. José Maria Calderon, 
toda a infantaria do fixo do México, e cavallaria da sua 
divisaõ, e mais 50 dragões do México, que descesse ao 
desfiladeiro, emprehendendo o ataque, e a passagem ao 
outro lado, o que executarão tanto Michelena, como os 
outros chefes valorosamente, protegidos pelo vivo e acer
tado fogo da nossa artilheria, e também da sua mosque-
taria logo que estiveraÕ a tiro. 

Conseguida a passagem, a canalha se dispersou ; e dei
xando a artilheria guardada pelo resto da tropa do Real 
Corpo da Marinha, ás ordens do tenente de mar e guerra 
D.Pedro Toro, meia companhia do provincial do México, 
e trinta cavallos, passei com o resto da tropa o desfiladeiro, 
mandando á cavallaria, que perseguisse os fugitivos em 
todas as direcçoens mais de duas legoas, naõ podendo 
passar a diante, por se terem encontrado outros desfila-
deiros profundos; mas fizeraõ apezar disso muita mor-

3 U2 
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tandade nelles; dirigi-me entaõ a Tequaloya, aonde en
contrei Michelena com parte da sua infantaria. 

O fructo desta expedição foraõ três canhões tomados, 
grande número de espingardas, lanças, balas de cobre, 
muitos cavallos, mulas, 25 ou 30 cargas deassucar, grande 
quantidade de milho, e outros effeitos; e entre os muitos 
mortos, que tiveraõ os rebeldes, assegurou-se-me ser um 
delles o cabeça Sanches. 

Ficaõ destruídas inteiramente, e queimadas a fundição 
de peças de artilheria, e fabrica de pólvora, que os re
beldes tinhaõ em Tequaloya, perfeitamente estabelecidas 
e construídas em melhor estado das que aqui tinhaõ. 

Em papel separado darei conta a V. E. das mais occur-
rencias desta acçaó, e de todos os que se distinguiraõ; 
pois a brevidade do tempo, e o dezejo de participar a V. E. 
este novo feliz resultado, naõ me permitte ser mais ex
tenso, carecendo ao mesmo tempo de algumas noticias dos 
Commandantes dos Corpos. 

Tenancigo, 3 de Janeiro, de 1812. 
Deos guarde a V. E. muitos annos. 

RüSENDO PoLIER. 

Exmo. Sr. D. Francisco Xavier Venegas. 

BRAZIL. 

Rio de Janeiro, 19 de Outubro, de 1811. 

Tendo S. A. R. mandado para uso dos seus Regios 
Hospitaes Militares em Portugal muitas arrobas da Quina 
descoberta no Brazil, ella tem sido objecto das experiên
cias dos médicos no curativo das febres. O Doutor An
tônio José das Neves Mello, Lente de Historia Natural, 
e Agricultura na Universidade de Coimbra, acaba de en
viar ao Excellentissimo Conde de Linhares, uma memória, 
entre outras, sobre as quinas, e ensaio da Braziliense, em 
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que conclue, que he seguro o uso da quina nova Brazi-
liense, e eqüivale á quina vermelha chamada de Rey : a 
qual memória se publicou impressa por Ordem Superior. 

Em data de 2 7 de Julho se publicou um Alvará da crea-
çaõ das Villas do Cabo de Sancto Agostinho, de Sancto 
Antaõ, do Páo de Alho, e do Limoeiro, da Comarca, de 
Pernambuco.—(Gazeta do Rio de Janeiro.) 

PORTUGAL. 

O Príncipe Regente N. S. foi servido mandar publicar o 
seguinte. 
ALVARÁ. 

Eu o Principe Regente : faço saber aos que este Alvará 
com força de lei virem : que havendo-me sido presentes, e 
considerado com pessoas do meu concelho, e outros mi
nistros doutos, experimentados, e zelosos do serviço da 
Deos, e meu, e do bem commum dos meus vassallos, que 
me pareceo consultar, os graves inconvenientes, que pode-
riaÕ resultar da literal intelhgencia do -j 3. tit. 10. do livro 
3. da Ordenação, onde se dispõem, que os que forem 
citados para responder em Juizo, e antes forem chamados 
pelo Rey, Rainha, ou Principe, naÕ seraõ obrigados a 
comparecer, se o lugar aonde o Rei, Rainha, ou Principe 
estiver, for distante daquelle para onde foraõ citados, du
rante o tempo da sua ida, estada, ou tornada, e mais dois 
dias para repousar (se a distancia dos lugares for mais de 
vinte legoas, e um dia se for menos), o que nos casos de 
chamamento indefinido, quanto ao tempo, e á distancia 
do lugar, podia vir a ser às partes de grave damno, pela 
total suspensão que resultava de poderem realizar seus 
direitos, pois que naõ podiaõ citar os que assim se achavaõ 
chamados, muito mais quando circumstancias imperiosas, 
e de que possa depender a salvação da Monarquia, quaes 
as presentes, pudéraÕ obrigar-me a mim, e o poderão 
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também a meus successores, a mudar temporariamente a 
minha corte: e tendo também outrosim em consideração 
evitar os abusos, que se derivaó da indiscreta applicaçaõ 
do privilegio dos que se achaõ ausentes por causa da Re
publica : sou servido, em declaração e ampliação do que 
se acha disposto na Ordenação do Reino, e Direito Com
mum, Ordenar o seguinte, que mando inalteravelmente 
observar : 

§ I. Ordeno que fiqise em inteira ebservancia o § 3. do 
tit. 10. do livro 3. da ordenação para os casos ordinários 
de Chamamento, quando naõ haja mudança indefinida de 
Corte, e que o mesmo Chamamento naó exceda o tempo 
de seis mezes. Quando exceder este período de tempo, 
e quando haja mudança de Corte, e que seja por tempo 
indefinido, entaõ sou Servido Limitar o Privilegio de naó 
responderem em Juizo, fora do lugar, onde a Corte resi
dir ao tempo determinado de dois annos, findos os quaes 
cessará o privilegio, e cada um será obrigado a compare
cer em Juizo, segundo fôr de Direito. 

tj II. Para evitar qualquer inconveniente, e damno aos 
que se achaõ actualmente no caso de gozarem deste privi
legio, que a Ordenação do Reyno lhes dava, e que daqui 
em diante nesta parte somente fica cessando: sou Servido 
Declarar, que os que se acharem nestas circumstancias, só 
poderão ser obrigados a comparecer em Juizo dois annos 
depois do dia da publicação deste Alvará, e naõ antes, 
ficando-se entendendo que para o futuro o privilegio de 
chamamento em tal caso, só deverá durar dois annos, de
pois que o mesmo tiver effeito, a fim que naó resulte 
damno, ou prejuízo aos que por taõ justo motivo se achafi 
impedidos de comparecer. 

•5 III. Sendo a restituição in integram, quanto aos privi
legio de ausentes por causa da republica, isto he, do meu 
real serviço, somente concedido aos que com authoridade 
pública, e por causa do commodo, e interesse público se 
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achaõ ausentes: sou servido declarar, que devem gozar 
deste privilegio : 1Q. Os que se achaõ ausentes no exer
cito em tempo de guerra, pelejando com o inimigo, ou 
por similhante e taõ justa causa fora do lugar, para onde 
saõ citados a comparecer : 2° Todos os que se achaõ au
sentes em embaixadas, legações, ou commissões extraor
dinárias, e temporárias de de qualquer natureza que sejaõ, 
e cuja duração pôde ser de qualquer modo definida, fi
cando porem exceptuados de gozarem deste privilegio os 
que se acharem ausentes em embaixadas, legaçóes, e com
missões Ordinárias, porque neste caso se naõ pôde sup
por, que a urgente necessidade do serviço público os 
obrigue a naÕ comparecer em Juizo, e que as partes, que 
tiverem direitos que realizar, lhes pode ser muito preju
dicial similhante demora. 

-5IV. Em todos os casos de embaixadas, legações, ou 
commissões ordinárias : sou servido declarar, que naõ deve 
ter lugar contra o ausente a citação em começo de de
manda; seguindo-se a este respeito o que se acha disposto 
no liv. 3. tit. 4. da Ordenação do Reino sobre os que vie
rem à Corte com embaixadas, que também he coherente ao 
que se acha disposto no livro 3. tit. 33. *j 5. das recon-
venções. 

Pelo que : mando á meza do desembargo do Paço, Pre
sidente do Meu Real Erário, Ministros que servem de Re-
gedores da Casa da Supplicaçaõ, Conselho da Minha Real 
Fazenda, e do Ultramar, Meza da Consciência e Ordens, 
Junta do Commercio, Desembargadores, Corregedores, 
Justiças, e Pessoas de MeusReynos e Senhorios, que assim 
cumpraõ, e guardem, e façaÕ cumprir, sem embargo de 
quaesquer leys, ou costumes em contrario, que todos, e 
todas hei aqui por derrogadas, como se de cada uma 
fizesse expressa e individual mençaó, para este caso so
mente, em que sou servido alterar o que se acha estabele
cido de meu moto próprio, certa sciencia, poder Real 
pleno, e supremo, em attençaó ao bem publico, que resluta 
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desta providencia. E para que venha ao conhecimento 
de todos, mando aos Cbancelleres mores do reyno de P0r-
tugal, e Estado do Brazil, que o façaõ publicar na Chan-
cellaria; e depois de se registar em todos os Lugares 
onde se costumãb registar similhantes Leis, se mandará o 
original para a torre do tombo. Dado no Palácio do Rio 
de Janeiro, em 21 de Outubro, de 1811. 

PRÍNCIPE. 
Conde de Linhares. 

Ordem Regia, sobre os orfaos. 
Sendo a conservação, e aproveitamento das Crianças 

Orfaãs, e Enjeitadas hum negocio da primeira importância 
para a humanidade, e para o Estado, e como tal o mais 
digno da Real Consideração, por ser o numero dos ho
mens o primeiro augmenfo das forças de Iiuma naçaõ, o 
principio da Industria, e origem da prosperidade publica, 
derivando-se as esperanças da Pátria da útil applicaçao 
delles o que naÕ he possivel conseguir-se sem que se esta
beleça um methodo conveniente na administração dos 
meios applicados, ou applicaveis á despeza necessária e 
um systema que regule a creaçaõ phisica, e moral destes 
filhos do Estado, a os encaminhe á utilidade commum: e 
porque foi presente a S. A. R. o numero espantoso de En-
jeitados, que todos os annos perecem, ou se inutilizaõ por 
se naÕ observarem inteiramente as leis, e Reaes providencias 
para isso estabelecidas; e sendo necessário entrar-se na 
averiguação dos meios, e obstáculos para se proceder com 
perfeito conhecimento de causa, e devida circumspecçaõ: 
he o mesmo Senhor servido encarregar por especial com
missaõ o desembargador Felippe Ferreira de Araújo e 
Castro de proceder ao exame, e inspecçaõ do estado deste 
negocio, na conformidade das InstrucçÕes, que baixarão 
com esta, assignadas pelo Secretario da Repartição dos 
negócios do Reino; verificando a observância das leis, e 
ordens estabelecidas a bem da creaçaõ dos enjeitados, e 
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órfãos abandonados, e dos privilégios concedidos ás amas, 
e pessoas incumbidas da sua creaçaõ: authorizando o 
referido ministro para os exames, ensaios, e caículos, que 
julgar necessários para formar o plano mais conveniente 
ás circumstancias, o qual fará subir á Real presença pela 
Secretaria d'Estado dos negócios do Reino, assim como 
no principio de cada mez a conta do progresso desta im
portante commissaõ. E outro-sim ha por bem o Mesmo 
Senhor conferir ao dito Ministro a authoridade, e júris* 
dicçaõ necessárias para exigir de quaesquer authoridades, 
ou pessoas a quem possa pertencer, o cumprimento das 
ordens, ou participações, que para aquelle fim lhes dirigir, 
ficando aquellas responsáveis, e levando-se-lhes em culpa 
qualquer contravenção a esta Real ordem, o que o dito 
ministro representará immediatamente pela repartição re-
spectiva. Palácio do Governo, em 16 de Março, de 1812. 

Com cinco Rubricas dos Senhores Governadores do Reino. 

InstrucçÕes previas ao Exame, e Averiguações sobre que 
se devem estabelecer as providencias necessárias a bem 
da creaçaõ, e aproveitamento dos Enjeitados, e Orfaõs 
pobres. 

Tendo mostrado a experiência, que a pezar da provi
dencia estabelecida na ordenação do Reino, no Regimento 
dos vereadores, e juizes dos órfãos, saõ innumeraveis as 
crianças enjeitadas, que perecem na primeira idade, naÕ 
podendo nem ainda contar-se com as que vingaÕ pela sua 
inutilidade, cumpre verificar a observância das leis, e 
providencias respectivas, e indagar as causas, e motivos 
por que se naÕ cumprem, c estabelecer o methodo con
veniente para se aproveitarem, e se administrarem os 
meios necessários á sua creaçaõ, e tratamento, pelo systema 
da mais bem entendida economia nas actuaes circum
stancias. 

VOL. VIII. No. 47. 3 x 
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Para facilitar pois o conhecimento, e averiguação do 
estado deste importante objecto, e dos meios applicados 
para esta despeza, e se calcularem as medidas ulteriores 
com todo o conhecimento de causa, proceder-se-ha pela 
maneira seguinte: 

Quanto aos OrfaÕs. 

Fará uma resenha geral daquelles orfaos absolutamente 
destituídos de bens, a respeito dos quaes naÕ pôde ter 
lugar o inventario, e diligencias ordinárias dos juizes re
spectivos, os quaes órfãos pela falta de bens, e parentes, 
que tomem cuidado de suas pessoas, se consideraÕ como 
enjeitados. Averiguar-se-ha o numero delles em cada ura 
dos sexos no anno de 1811,esuccessivamente, a sua idade, 
estado de saúde, e organização fysica; e o destino que 
tiveraõou podem termais conveniente ao estado. 

Quanto aos Expostos, ou Enjeitados. 

Indagar-se-ha em cada comarca qual he a authoridade, 
corporação, ou pessoas incumbidas da creaçaõ dos enjei
tados, e porque títulos; quaes as rendas, e subsídios ap
plicados para esta despeza, e porque títulos. As pessoas 
empregadas, os ordenados, e interesses que percebem por 
isso, e a sua aptidão. 

A importância da receita, e despeza no anno de 1811, 
e successivamente; sendo explicada por artigos, e indi
cados os títulos porque se faz. 

Se existe um livro de Matricula ou entrada das cri
anças, aonde se façaõ os assentos necessários do estado de 
sua saúde, e organização, signaes notáveis que tiverem, e se 
lancem as declarações, que as acompanharem, ou sejaÕ 
por escrito, ou feitas de viva voz pelo portador. Livro 
de Registo de Ordens. Livro de receita e despeza, 
escripturado devidamente. 

Se são baptizadas logo, constando que o naõ estaõ, e se 
por isso se paga algum emolumento. 
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Qual he o numero de enjeitados, que entrou naquelle 
anno de cada sexo. Quantos morrerão, e porque causa, 
se ella fôr conhecida. Quanto aos de mais idade; quan
tos foraõ reclamados por seus pais ; quantos casarão; 
quantos se entregarão por soldada, ou a bem fazer; e qual 
he a regra que nisso se guarda; quantos a aprender ofíi-
cios, e que officios ; e bem assim qualquer outro destino 
que tivessem, devendo formular-se mappas com estes que
sitos, a que deverão ficar respondendo todos os mezes as 
pessoas incumbidas desta administração. 

As povoãções onde ha casas de recepção, ou roda de 
enjeitados, ou onde deve estabelecer-se; a jurisdicçaõ 
civil, e ecclesiastica a que pertencem. A capacidade da 
casa, e se a sua situação he retirada, e conveniente. Se 
he própria, ou arrendada. 

Se existe em cada uma destas casas uma, ou mais amas 
de leite, promptas a soccorrer as crianças a qualquer hora 
da noite a que chegarem. Que pessoas se empregaõ nes
tas casas, e que ordenados, e interesses recebem por isso. 

Se as crianças se aleitaõ na mesma casa, ou se entregaÕ 
a amas de fora. Quaes saõ as formalidades, ou condições 
com que se lhes entregaÕ, e se antes disso se verifica por 
peritos o estado de sua saúde, e organizaçaõ-

Quantas crianças recebe cada ama, e qual he o salário, 
ou ordenado, que por isso tem.. Se p - pagamento das 
amas he prompto e certo, e de que despachos, ou docu
mentos dependem para se lhes verificar, Se he costume 
dar-se algum prêmio á.ama que apresentar uma criança 
mais bem criada, ou que voluntariamente se incumbe de 
uma criança doente, e a trata cora doçura, e zelo. 

NaÕ havendo numero sufficiente de amas para todas as 
crianças, ou faltando o leite próprio, se costuma supprir-se 
com o leite de cabra. Se as crianças o mamaõ immedia
tamente, ou se he ministrado pela maõ da ama, neste caso 
*c he diluído, como convém á digestão. Se as cameras 

3 x 2 
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tem pastagens próprias para se sustentarem os rebanhos de 
cabras necessários para este fim, ou se poderá conseguir-se 
por arremataçaõ, privilégios, e izempções concedidos de
baixo das condições necessárias. 

Se se guardaÕ ás amas, e a seus maridos, e filhos alguns 
privilégios, e principalmente os que lhes saõ concedidos 
pelos Alvarás de 23 de Agosto de 1695 ; de 24 de Feve
reiro de 1764; de 31 de Janeiro de 1775; e 9 de Novem
bro de 1802; Decreto de 31 de Março de 1787. 

Por quantos annos estaõ os enjeitados em poder das 
amas, e que destino se lhes dá depois-

Quaes saõ as providencias, que se costumaÕ dar quando 
as crianças adoecem. 

Sendo extraordinário o numero dos enjeitados, que mor
rem, quaes saõ as causas próximas, ou remotas deste mal, 
e os meios mais eficazes para o evitar. 

Porque modo se poderiaõ aproveitar aquellas que 
escapaÕ. 

Quando a Despeza excede a receita ordinária, qual he 
o meio subsidiário, a que se recorre para supprir a dife
rença. 

Quaes saõ as providencias das leis, e ordens respectivas, 
que senaõ observaõ, e porque motivos, e quaes as extra
ordinárias, que poderiaõ ter lugar nas circumstancias ac-
tuaes de cada povoaçaõ. 

Quaes saõ os privilégios que podem compensar aos ex
postos a falta dos de filhos legítimos. 

Quaes saõ as pessoas dotadas de intelligencia e zelo 
pelo bem publico, que poderiaõ cooperar para o beneficio 
destas infelices creaturas. 

O ministro encarregado desta diligencia será munido da 
authoridade necessária para exigir as respostas a estes 
quesitos, dirigindo-se por escrito a quaesquer authoridades 
disto incumbidas, e nas terras onde fôr poderá providenciar 
interinamente, e prover de remédio nos casos urgentes. 
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Deverá fazer os ensaios convenientes ao melhoramento, 
que se deseja, dos quaes se possa deduzir exemplo appli-
cavel em outra terra, e generalizar-se o beneficio. N-Ò--
meará em cada uma um fiscal, que ex officio promova as 
providencias necessárias. 

E achando que os escrivães das cameras, ou os encarre
gados deste negocio saõ ineptos; e depois dos formulários, 
e instrucçoes que lhes der, ainda assim senaÕ habilitaõ 
para servirem como cumpre, poderá nomear pessoa em 
que concorraó os requisitos necessários. 

Formará mappas garaes, com as observações adequadas, 
e dará conta mensalmente pela 'Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino do progresso desta diligencia, na qual 
procederá com a devida circumspecçaÕ, evitando conflitos, 
e representações desagradáveis, e procurando as informa
ções necassarias pelos meios mais suaves, porque uma 
medida, que tem por fim o bem da humanidade, e do 
Estado, e que he inspirada pelo amor da virtude, e zelo 
do Real Serviço, naÕ deve ser executada senaÕ debaixo 
dos princípios da prudência, e das leis, para que possa 
produzir os bens, que se desejam, e para que se naõ con
verta o remédio em um novo mal. Palácio do Governo 
em 17 de Março de 1812.—JoaÕ Antônio Salter de Men-
doça. 

Aviso. 
0 Princepe Regente Nosso Senhor foi servido approvar 

a Reprezentaçaõ, que Vm<-e. dirigio á sua Real Prezença 
a favor dos Orfaons destituídos debens, e Expostos; e por 
Portaria de 16 de Março de 1812, encarrega-lo depro-
ceder ás ayeriguaçoens, cálculos, e ensaios necesarios para 
se melhorar o sistema da creaçaõ, e aproveitamento destes 
infantes, deyendo Vm«-. conformar se comas Instrucçoens 
qne propoz, e que taõ bem mereceram a sua Real Aprova
ção; e espera o Mesmo Senhor que no desempenho desta 
Importante comissão Vmce. continue a dar provas da acti-
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vidade, zelo, e prudência comque se emprega em seu Real 
Serviço. D». Ge . a Vmce. Palácio do Governo em 20 
de Março, de 1812. 

JOAÕ ANTÔNIO SALTER OE MENDONÇA. 

Sr. Felipe Ferreira de Araújo e Castro. 

Circular para a execusaõ do plano sobre o aproveitamento 
dos OrfaÕs. 

Transmito a V. S. por copia as Reaes Ordens de 16, e 
17 de Março do corrente anno, pelas quaes S. A. R. dig-
nando-se honrar com a sua Real ApprovaçaÕ as minhas 
representações cm favor das crianças Engeitadas, e Órfãs, 
foi servido encarregar-me de proceder aos Exames, Cál
culos, e Ensaios convenientes ao melhoramento da creaçaõ, 
e aproveitamento daquellas innocentes creaturas, o que 
participo a V- S. para sua intclligencia, e para as fazer 
registar competentemente. 

Incluzos receberá V. S. também os quisitos, e formulá
rios dos mappas, que fiz imprimir para facilitar o modo 
de proceder nesta laboriosa indagação, e indicar a unifor
midade do systema, que deve regular este importante 
objecto. O mappa N°. 1 apresentará o estado da Admi
nistração dos Expostos, e Orfiíos pobres, no anno próximo 
passado de l8I í, que servirá de baze aos cálculos, e deli
berações necessárias. O mappa N°. 2 indica o methodo 
de continuar a indagação nos mezes seguintes, e fornecerá 
suecessivamente as informações de que necessito para res
ponder a S. A. li. mensalmente pelo progresso da Com
missaõ, que houve por bem encarregar-me. 

Ainda que a dexteridade, e zelo de V- S. me fazem es
perar com fundamento que se responderá aos quisitos com 
a maior actividade, e pxacçaõ, todavia pôde acontecer que 
V. S. no progresso desta diligencia encontre obstáculos, 
que por sua própria Authoridade naÕ possa remover, c 
nesse caso espero que sem demora m'o participe para que 
S. A. R. possa dar as providencias necessárias. 
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E porque a organização do mappa de toda a Comarca 
naquelle anno pede mais demora, e por outra parte as ave
riguações em um districto naÕ dependem das de outro por 
terem regimen separado, e nem por isso devem retardar-se 
as providencias, que desde logo poderem ter lugar, queira 
Y. S. remetter-me o resultado das diligencias a que tiver 
procedido em cada Villa, á proporção que as conseguir, 
principiando pela Cabeça de Comarca onde será mais fácil 
este conhecimento, e mais prompta a execução das suas 
ordens. 

Naõ recommendo a V. S. a maior actividade possivel 
no cumprimento desta Real Ordem ; porque a exacçaÕ, e 
zelo cora que V. S. se emprega no Real Serviço o fazem 
desnecessário; e porque quando naõ fosse uma tao postiva, 
e Real Determinação, e natureza do negocio o faz assás 
recommendavel, e a natural sensibilidade, e poderosos 
motivos do bem público nos estiraulaõ a tomar um inte
resse particular pela causa da humanidade, maiormente na 
época em que a guerra, e os seus horreres lhe tem feito 
soffrer mais. Deos guarde a V S. Lisboa, Abril de 1812. 

O DEZ F E L I P E F E R R E I R A DE A R A Ú J O E CASTRO. 

II*-*0. SENHOR Provedor da Comc*. 
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Sentença contra Jozé Maria de Carvalho, Jozê Alexan
drino da Costa Fortuna, e Cândido Jozé, Xavier. 

AcordaÔ em Relação, etc. Vistos estes Autos, que pela 
natureza, e gravidade do crime, e na conformidade da 
Portaria foi. 2, na presença do seu presidente, que serve 
de Regedor, se julgaõ Summarios pela verdade sabida, e 
na fôrma da Lei do Reino, os Réos ausentes Jozé Maria 
de Carvalho, Capitão Engenheiro, filho do Alferes Ma
noel Carvalho, que foi Picador do Regimento de Caval
laria IS°. 10 ;—José Alexandrino da Costa Fortuna, da 
Villa de Santarém ;—Cândido, a quem as Testemunhas da 
Devassa da Inconfidência naõ daõ outro algum appellido, 
e só dizem a do Num. 190 ter sido Mestre de Rhetorica 
em Santarém, e Official de uma das Secretarias desta ci
dade, e a do Num. 202, ter sido Official em um dos Re
gimentos da Guarniçaõ desta Cidade;—e Faustino José 
Ferreira da Silva, filho do Capitão Thomas Vicente Del
gado, e de D. Antonia Marcellina, de Santarém, menor de 
25 annos, pelo que lhe foi nomeado Curador ; o qual, de
pois de se terem affixado os Editos de 60 dias, na confor
midade decretada na Ordenação do Reino Liv. 5, foi. 126f 

pelos quaes eraõ os dictos Rêos citados para o Processo 
d'ausentes, foi prezo na Cidade de Castello-Branco, e re-
mettido ás Cadcas do Limoeiro; pelo que se lhe assigna-
raÕ, na conformidade do Decreto foi. 5, 24 horas para 
dizer de facto, e Direito, depoimento das Testemunhas da 
Devassa da Inconfidência Ap. A, Summariodo Corregedor 
de Santarém, a que procedeo pelo Officio, que lhe ex-
pedio o Desembargador do Paço Juiz da mesma; Ap. 
dicto; Perguntas Judiciaes, que se fizeraõ ao dicto Faus
tino José Ferreira da Silva, com assistência do seu Cura
dor, Ap. C, D, e E , sua Defeza3 Devassa de arromba-
menfo da Cadêa de Castello-Branco, que se naÕ effectuou, 
e que foi remcttida com outros papeis a esta Commissaõ, 
Ap. B. 



MisceUanea. S27 

Em quanto ao Réo ausente José Maria de Carvalho, 
mostra-se que quando o Exercito inimigo occupou San
tarém, e suas visinhanças, servia no mesmo no Posto de 
CapitaÕ de Artilheria, e de Ajudante de Ordens do Gene
ral Regnier, como juraÕ as presenceaes Testemunhas Num. 
195, e 202 da Devassa da Inconfidência, e as do Summa-
•çio do Corregedor de Santarém Ap. A, e que igualmente 
acompanhara o dicto exercito na sua retirada, e que nelle 
existia quando do mesmo fugio o Rèo Faustino Jozè 
Ferreira da Silva, como este declara nas suas perguntas 
Ap. C, e D, juradas pelo que respeita a terceiro. 

Em quanto ao Rèo, igualmente ausente, José Alexan
drino da Costa Fortuna, mostra-se que no mesmo tempo, 
em que o dicto Exercito occupou Santarém, exercia nelle 
o emprego de Commissario, como juraÕ as presenceaes 
Testemunhas da dieta Devassa, e Summario, e que igual
mente o acompanhara na sua retirada, e que nelle existia 
quando o sobredicto Faustino José Ferreira da Silva delle 
fugira, como acima fica dicto. 

Polo que respeita ao outro Rêo, igualmente ausente, 
Cândido, mostra se pelas Testemunhas da Devassa da 
Inconfidência Numb. 198, e 202, que elle andava no 
serviço do Exercito inimigo, quando oecupava Santarém, 
que usava das insígnias da Ordem de Avis, e da Legião 
d'Honra, como declara a Testemunha Num. 198, e que 
tinha sido empregado em uma Secretaria desta Capital 
atè ao anno de 1807. E posto que as dietas Testemunhas 
naõ mencionem outro algum cognome, e appellido, pelas 
perguntas feitas ao sobredicto Faustino José Ferreira da 
Silva Ap. E , mostra-se que o dicto he Cândido Xavier, 
Official Portuguez, que o tinha visto era Torres Novas, 
que entrara neste Reino, e na dieta Villa, quando a ella 
chegou o Exercito do General Droet, que usa das insígnias 
da Ordem de Avís, e da Legião d' honra, qualidade esta 
em que concorda com a mencionada Testemunha Num 

3 y 2 
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198, que no dicto Exercito naÕ havia outro algum Portu
guez daquelle Nome, que naÕ só o vira naqueila Villa, 
empregado no dicto Exercito, mas também na marcha da 
sua retirada, deste Reino para Salamanca, no Posto de 
Gram Major addito ao Estado Maior, donde voltou com o 
General Marmont para Badajoz, e dahi conduzio os pri
sioneiros Portuguezes e Inglezes por Talevera de Ia Reina 
para Valhadolid, servindo de Gommandante da Escolta 
que os conduzia, depois do que o naÕ tornou a ver, por
que nesse tempo fugira para este Reino; e que tanto o 
conhecia, que pode alcançar delle o deixar-lhe copiar um 
Mappa das Forças do Exercito inimigo, a qual copia 
depois de ter dado uma ao General Castanhos, a entregou 
ao Brigadeiro Lecor em Castello-Branco, quando ahi foi 
prezo, e que o mesmo Cândido Xavier servira em um 
Regimento deste Reino em um Posto de Official, e que 
fora no Exercito Portuguez mandado por Junot para 
França, o que ouvira dizer em Torres Novas. 

Com o que fica plenamente demonstrado, que aquelle 
Cândido, de que depõem as Testemunhas da Devassa, he 
o mesmo Cândido, por cognome Xavier, de que o so-
bredito Rèo, Faustino José Ferreira da Silva, depõe nas 
suas dietas perguntas juradas pelo que diz respeito a ter
ceiro ; e que este he o mesmo que escreveo a carta foi. 10 
do Ap. A, escrita em Grenoble em 11 de Maio de 1810, 
reconhecido na presença do Juiz Relator desta Commissaõ 
pelo auto de exame feito á vista dos Recibos passados pelo 
mesmo Rèo Cândido José Xavier, para receber da Se
cretaria d'Estado dos Negócios do Reino papel e pennas 
para o Expediente da Secretaria da Junta do Código 
Penal Militar, e Melhoramento das Caudelarias do Reino; 
remettidos da mesma Secretaria, pelo Aviso de 13 de Ja
neiro do corrente anno, foi. 11 do dicto Ap., para com 
elles se proceder ao mencionado exame. E bem que pela 
falta de nome, e sobrescrito se naÕ possa descobrir a quem 
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a referida Carta se dirigia, bem se deixa ver que era es
crita a Official General, que se achava encarregado da 
nomeação de Officiaes para o Fxercito destinado contra 
este Reino, nao só pelo tractamento de Excellencia que 
nella lhe dá, mas igualmente pelo agradecimento de o ter 
incluído em uma Lista, que se tinha apresentado ao Mi
nistro da Guerra do Imperador dos Francezes. Factos 
estes que unidos fazem uma plenissima prova de ser aquelle 
Reo o mesmo Cândido José Xavier, que foi Official da 
Secretaria d'Estado dos Negócios do Reino, e que passou 
os sobredictos Recibos, reconhecidos com a sobredicta 
Carta, no qual exame se verificou ser a letra desta feita 
pelo mesmo que fez os mencionados Recibos. 

Pelo que fica exposto sobre os factos practicados pelos 
sobredictos Reos, se prova que elles servirão o inimigo do 
seu, e nosso Legitimo e Natural Soberano, para o ajuda
rem na Guerra contra os lugares do seu Reino: o Rèo 
José Maria de Carvalho, e o Rèo Cândido José Xavier, 
em postos Militares, que vieraõ no dicto Exercito para o 
dicto fim, e o Rèo José Alexandrino da Costa Fortuna em 
Commissario, no qual emprego o serve, e auxilia, e dá 
ajuda. Com os quaes factos tem os mencionados Rèos 
commettido o horrorosissimo crime de Lèza Magestade de 
primeira Cabeça, e Alta Traição, na conformidade da 
Ordenação do Reino do Livro 5, vers. 6, %. 35 e que es
taõ incursos nas penas que Ibe saõ impostas pela mesma 
Ordenação no *j. 9. 

Ein quanto ao Reo prezo Faustino José Ferreira da 
Silva, supposto que se mostre pelas Testemunhas Num. 
198, e 203 da Devassa da Inconfidência, e pelas do Sum-
mario do Corregedor de Santarém, que elle nesta Villa 
exercera no dicto Exercito o emprego de Commissario, e 
que o acompanhara na sua retirida, o que elle taõ somente 
confessa; com tudo como fugio do dicto Exercito na com
panhia de dois Officiaes de Leal Legiaó Luzitana, que no 
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mesmo se acbavaõ prisioneiros, e se veio com elles apre
sentar ao Tenente Coronel D. Antônio Temperano, Com
mandante do segundo Batalhão de Caçadores de Castilha 
que se achava com o seu Corpo em Ladrada, com o qual 
se foi apreseDiar ao General Hespanhol D. Francisco 
Xavier de Castanhos, que se achava em Valença d' Alcan 
tara, com o destino de se ir apresentar ao General Hill a 
Portalegre, ao Exercito do qual pertencia como commis-
sario, que do mesmo tinha sido, e do qual tinha vindo 
com licença por doente, o que mostra do Documento Num. 
2 do Ap. E . O que attesta naõ só o dicto D. Antônio 
Temperano, na Attestaçaó Num. 2 do mesmo Ap., mas 
igualmente o dicto General, como se mostra da dieta At
testaçaó por elle referendada, reconhecidas suas Assigna-
turas pelo Encarregado dos Negócios de Hespanha, o que 
se verifica do Aviso do Secretario do Governo da Reparti
ção dos Negócios da guerra e Estrangeiros, Num. 1 do 
mencionado Ap. NaÕ está por conseqüência incurso no 
crime de Leza Magestade, e Alia Traição ; porque ainda 
que as mencionadas Testemunhas deponhao ter elle sido 
Commissario do dicto Exercito Inimigo, e tello acompa
nhado na sua retirada, naõ declaraÕ com tudo que de sua 
Lyre vontade o servia naquelle emprego, nem que da 
mesma maneira procurara aquelle serviço/ sendo em taes 
circumstancias acreditável a coartada a que recorre; de 
que procurando salvar sua niãi, e Irmãs, que tinhaõ fu
gido de Santarém por occasiaõ de aproximar-se aquelle 
Exercito áquella Villa, para as visinhanças de Pernes, 
Babio de Alpiasse, e passando o Tejo fôra em Santarém 
aprisionado por urna avançada do mesmo Exercito, que o 
conduzio para Alcoentre, e depois para aquella Villa, 
para a qual pelo valimento de alguns Portuguezes, que 
vinhaõ no mencionado Exercito pôde conduzir a dieta 
sua Mai, e Irmãs, e guardallas de insultos ; sustentando 
as de alguns fruetos que lhes escaparão aos saques, qu« 
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lhe tinhaõ dado os Soldados do mesmo Exercito, ao qual 
acompanhou na sua retirada, por lhe naÕ ter sido possivel 
fugir, nem em quanto esteve em Santarém, e Torres No
vas, nem mesmo em todo o seu transito; podendo so
mente conseguillo de Talavera de Ia Reina ; facto este, 
que bem dà a demonstrar que o seu animo nunca foi ser-
iit ao Inimigo, e que se o servio por algum tempo, o 
fizera obrigado pela força, e pelo medo; e posto que 
viesse a Castello-Branco sem a competente Guia do men
cionado General com o fim, como declara nas perguntas 
de cobrar um pouco de dinheiro de um seu devedor, que 
lhe tinha ficado a dever, quando com o Exercito Inglez, 
de que era Commissario, tinha estado naqnella Cidade, 
aonde immediatamente fôra prezo, naõ se pôde com tudo 
presumir que o fizesse com outro algum fim ; e que senaõ 
se munio da competente Guia ou Passaporte, foi por des
cuido, nascido de seus poucos annos; porque tendo-se 
apresentado aquelle General, como fica demonstrado, lhe 
naõ seria difficultoso alcançar delle Guia para com ella 
vir seguro aquella Cidade. Verifica-se, outrosim, ser 
verdadeira aquella fugida do Exercito Inimigo, pelo que 
attestaÕ a foi. 28 e 30 destes Autos o Ajudante das Orde
nanças daquella Cidade, e o Capitão Ajudante do Gover
nador da mesma, na presença dos quaes declararão os dois 
Officiaes da Leal LegiaÕ Luzitana terem fugido com o 
Rêo, e que este muito concorrera para a sua fugida, sendo 
o que procurou, e facilitou os meios para ella se effectvar; 
do que se conclue que o Rêo naõ viera aquella Cidade 
com outro algum fim, que naõ fosse o da mencionada co
brança, a qual verificada pertendia tornar para o Quartel 
do mencionado General para tirar Guia, e ir com ella 
apresentar-se ao dicto General Hill, ao Exercito do qual 
pertencia como Commissario, como declara nas suas per
guntas, e allega na sua defeza; e que ainda que elle 
fizesse ao Inimigo o sei viço que dizem as dietas Teste-
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aranhas, o fez obrigado, porque estava debaixo da sua 
força, e naõ com positivo animo de o servir contra este 
Reino; pelo que se naõ pôde considerar Reo do delicto, 
que se lhe imputa. Sendo muito em seu favor os bons 
serviços que fez, sendo Estudante em Coimbra, no tempo 
da feliz Restauração, á sua Pátria; porque foi um dos 
que mais concorrerão para a tomada da Villa da Figueira, 
e seu Castello, como attesta a Vice-Reitor da Universidade 
a foi. 24 destes Autos, e o Tenente Coronel Commandante 
áo Corpo Acadêmico a foi. 26. E igualmente no Exer
cito de Observação, que vinha em soecorro desta Capital, 
commandado pelo Tenente General Manoel Pinto Bacellar, 
como este attesta a foi. 2 3 ; AttestaçÕes que naõ guar
daria em todo o tempo, em que andou com o inimigo se 
seguisse o seu partido, e se naõ conservasse animo posi
tivo de fugir para a sua Pátria, quando se lhe ofFerece 
occasiaõ opportuna. Sem que o possa prejudicar a De
vassa do principio de arrombamento da Cadêa de Castello-
Branco, que naÕ se verificou ; porque do Auío de Exame 
e Corpo de Delicto, somente se achou falta uma pequena 
pedra na parede da mesma, nem se lhe acharão instru
mentos alguns próprios para o executar; e porque depondo 
contra elle taõ somente alguns dos prezos, que se acha-
vaÕ na dieta Cadêa, podia muito bem sueceder que estes 
lho imputassem, vendo que elle era conduzido para esta 
Cidade, para por este modo se desonerarem daquelle de
licto, que se naõ effectuou ; nem he natural que a parede 
de uma Cadêa de Cabeça de Comarca podesse ser arrom
bada com um pequeno pao, e pucaro de água, como de
põem as dietas Testemunhas, instrumentos pouco próprios 
para uma tal operação. 

Em quanto ao Réo—Debones—Major de Milícias d'Ar-
ganil, remettida com os acima mencionados, a sua culpa, 
e citado pelos mencionados Editos, naõ se trata por 
ora delle, por correr o seu processo separado deste, pela 
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vista que se concedeo da sua culpa á Escusadora sua Mãi, 
que a pedio para mostrar a justa razaõ da sua ausência, 
e se lhe concedeo na conformidade da Ordenação do 
Liv. 3. tit. 7. § 3. 

Por tanto, e o mais dos Autos, condemnaõ os Réos José 
Maria de Carvalho; José Alexandrino da Costa Fortuna; 
e "Cândido José Xavier, que desnaturalizadas de todas as 
Honras, Títulos, e Privilégios de Portuguezes, e de Vas
sallos, sejaõ logo que forem prezos, levados das Cadêas, 
onde se acharem, á Praça do Cáes do Sodré, e que nella 
em um Cadafalso ako, que será levantado, de sorte que 
o seu castigo sejo visto de todo o Povo, a quem tanto tem 
escandalizado o seu horrorosissimo crime, depois de lhe 
serem cortadas as maõs em vida, morraõ de morte natural 
de Garrote para sempre, e depois de deoepadas as cabe
ças, seja reduzido o mesmo Cadafalso com os seus corpos 
a cinzas pelo fogo, que seraõ lançadas ao mar. E como 
se achaõ ausentes, os pronunciaÕ, e haõ por banidos, 
e mandão às Justiças do mesmo dito Senhor, que appelli-
dem contra elles toda a terra, para serem prezos, podendo 
qualquer do Povo matallos sem pena, sabendo que saõ 
os próprios Réos banidos. E os condemnaõ outrosim em 
confiscaçaõ, e perdimento de todos os seus bens para o 
Fisco, e Camera Real. E ao Réo Faustino José Ferrei
ra da Silva o absolvem, e mandaõ que seja solto da pri-
zao em que se acha, naõ estando por ai prezo, e paguem 
todos as custas dos Autos, em que outrosim os condemnaõ. 
Lisboa, 22 de Fevereiro, de 1812.—Teixeira Homem.— 
Araújo—Miranda.—Silva.—Doutor Pedroza.—Bacellar. 
—Como Presidente, Fonseca Coutinho.—Fui presente. 
Coutinho. 

VOL. VIII. No. 47. 3 z 
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EXERCITO AELIADO EM PORTUGAL. 

Officios do Commandante em Chefe Lord Wellington, ao 
Secretario da Guerra Lord Liverpool. 

Elvas, 13 de Março, 1812. 
Deixei o Quartel-general de Freineda aos 6, e cheguei 

aqui a 11 do corrente, NaÕ ha tropas inimigas na Estre-
madura, excepto a parte do Quinto Corpo, que naõ está 
de guarniçaõ em Badajoz, e cujo quartel-general está em 
Villa-Franca, e um destacamento que forma quasi uma 
divisaÕ, sob as ordens do general Daricau, cujo quartel-
general esta em Serena. 

O inimigo naÕ tem feito movimento, e eu naÕ sei de 
operação alguma sua importante, desde que dirigi a minha 
ultima carta a V. S. Segundo as ultimas noticias estava o 
marechal Soult em suas linhas ante Cadiz. 

Campo ante Badajoz, §0 de Março. 
Segundo as intençoens que participei a V. S. fiz sahir 

o exercito de seus acantonamentos aos 15 e 16 deste mez, 
e investi Badajoz pela margem esquerda do Guadiana, 
aos 16, com a divisaÕ ligeira, e a 3a . e 4a. divisoens de 
infantería, e uma brigada da divisão do tenente-general 
Hamilton, pela direita. Estas tropas estaõ sob o comman
do do marechal Sir Guilherme Beresford, e do tenente-
general Picton. Na manhaã seguinte abrimos a trin
cheira, e estabelecemos uma parallela a 200 toesas da obra 
exteiior chamada Picurina, a qual encerra todo o angulo 
de Sudoeste do forte. Os trabalhos tem continuado desde 
entaõ com grande actividade, a pezar do máo tempo que 
temos tido desde o dia 17. 

O inimigo fez hontem uma sortida pela porta chamada 
Ia Trinidad, sobre a direita do nosso ataque, com cerca de 
dous mil homens. Foi quasi immediatamente repulsado 
com grande perca sem obter vantagem alguma, pelo Ma-
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jor-general Bowes, que commandava a guarda nas trin
cheiras. Perdemos nesta occasiaõ um official de grandes 
esperanças, que foi morto, o capitão Cuthbert, ajudante de 
campo do tenente-general Picton ; o tenente-coronel Flet-
cher ficou levemente ferido; mas espero que estará em 
breve em estado de continuar o serviço. Naõ tenho ainda 
rScebido as relaçoens, mas creio que a nossa perca desde 
o começo das operaçoens chega a 120 homens entre mortos 
e feridos. 

No mesmo dia em que investi Badajoz, o tenente gene
ral Graham passou o Guadiana com a I a . e 6a. divisão 
de infantería, e as brigadas de cavallaria do general Slade, 
e general Marchant, e dirigio a sua marcha para Valverde, 
e Santa Martha, e de lá para Llerena; em quanto o te
nente-general Sir R. Hill, com a segunda divisaÕ, e a do 
tenente-general Hamilton, e a cavallaria do major-general 
Long, marchou dos seus acantonamentos jnncto de Albu
querque, para Merida, e de Ia para Almendralejo. Estes 
movimentos fizeram com que o general Drouet, se reti
rasse de Villa Franca para Hornachos, a fim, segundo 
presumo, de estar em communicaçaõ com a divisão Da-
rican, que está juncto a Serena. 

Tenho noticias de Sir Thomas Graham, e de Sir R* 
Hill até 19 do corrente. O primeiro estava em Los Sanc
tos e Zafra, e a cavallaria do general Slade em Villa Fran
ca; e o ultimo estava em Almendralejo. O tenente-ge
neral Sir R. Hill, fez prszioneiros três officiaes, e alguns 
Hussares em Merida. 

Tenho noticias das visinhanças de Ciudad Rodrigo 
até 11 deste mez. O inimigo tinha enviado um pequeno 
destacamento a Bejar, principalmente para roubar ; mas naÕ 
havia apparencia alguma d'um movimento immediato. 
A 6a. divisão tinha deixado Talavera atravessando Puer-
to-del-Pico, aos 8 e 9 do corrente, e nos mesmos dias a 4 a . 
divisão tinha partido de Toledo, atravessando o Guadar-

3 z 2 
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rama e naõ ficava sobre o Tejo senaÕ a primeira divisaÕ 
juncto a Talavera, 

Campo ante Badajoz, 27 de Março, 1812. 
As operaçoens do cerco de Badajoz tem continuado 

desde que vos escrevi aos 20, naõ obstante o máo tempo, 
até o dia 25. Nesse dia abrimos o nosso fogo com 28 
peças de artilheria em 6 baterias, na primeira parallela, duas 
das quaes eram destinadas a bater a obra exterior cha
mada Picurifia, e as outras quatro a enfiar ou destruir as 
dèfensas do forte pelo lado atacado. Ordenei ao major-
general Kempt j que commandava as trincheiras naqueila 
tarde, que atacasse por assalto La Picurifia depois de 
ser noite escura; e este serviço foi executado da maneira 
mais judiciosa, e galharda. Fez-*se o ataque com 500 ho
mens da 3a divisão, formados em três destacamentos: a 
direita sob o commando do major Shaw, do 74; o centro 
sob o Honrado cap. Potvys, do 83; e a esquerda sob o 
major Rudd, do 77. A communicaçaÕ da obra exterior 
com o corpo da praça foi entrada pela esquerda e direita 
pelos destacamentos da direita e esquerda, consistindo cada 
um de 200 homens j metade de cada um destes destaca
mentos protegia o ataque contra as soríidas do forte, em 
quanto as outras metades atacavam a obra pelo colo. O 
destacamento do centro, de cem homens, foi o primeiro 
que entrou, debaixo do commando do Honrado cap. 
Powvs, do regimento 83, o qual escalou a obra no angulo 
saliente, ao ponto que as estacadas foram arruinadas pelo 
nosso fogo. O destacamento, que atacou a obra pelo 
colo, teve de contender com as mais serias difficuldades; 
pois se achou impedido por naõ menos de três carreiras 
de estacadas fortes, defendidas por mosqueteria; e uma 
praça d'armas para a guarniçaõ, á prova de musqueteria; 
e com aberturas por onde faziam fogo. Porém quando 
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succedeo o ataque sobre o angulo saliente; todos entraram 
nas obras. 

A guarniçaõ do inimigo nesta obra exterior consistia 
em 250 homens, com 7 peças de artilheria, sob o com
mando do coronel Gaspar Thiery, do estado-maior do 
Exercito do Sul; porém mui poucos, se he que alguns, 
escaparam. O coronel, três outros officiaes e 86 homens 
ficaram prisioneiros,, e o resto ou foi morto pelo fogo de 
nossas tropas, ou afogado na inundação do rio Rivellas. 
O inimigo fez uma sortida do Ravelin, chamado S. Roque, 
fosse com o fim de recuperar Picurifia, fosse para prote
ger a retirada da guarniçaõ; mas foram immediatamente 
os inimigos repulsados pelos destacamentos, postados na 
communicaçãõ para proteger o ataque. 

O major-general Kempt menciona em altos termos oa 
parte que deo a perseverança, galhardia, e sangue frio 
dos officiaes e tropas; de que, na verdade, dá boa prova a 
fortaleza das obras que assaltaram, e tomaram. Menciona 
particularmente o tenente-coronel Hardinge do estado 
maior do Exercito Portuguez, que o acompanhou nesta 
occasiaõ. O cap. Bennet seu ajudante de campo, e o 
raajor-de-brigada Wilde, que foi infelizmente morto por 
uma bala de canhaõ depois da obra estar em nossa posse : 
igualmente o cap. Holloway, tenente Gipps e Stanway 
dos Engenheiros Reaes, que conduziram os differentes 
destacamentos ao ponto do ataque; e os majores Shaw e 
Rudd, e Hon. Cap. Powys, que commandou os diversos 
destacamentos. Estes três officiaes foram feridos; o ul
timo no parapeito da obra, que elle havia primeiro escala
do, pela sua escada. 

Tenho de acerescentar a esta conta a profunda persua-
çaÕ em que estou da judiciosa e galharda maneira cora 
que o major-general Kempt poz em execução o serviço 
que lhe tinha sido encarregado. Assim nos estabelecemos 
na Picurifia na noite de 25, e abrimos a 6egunda parallela 
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a menos de SOO varas do corpo da praça, aonde se começa
ram a noite passada duas baterias. 

He impossível fazer justiça ao zelo, actividade, e inde-
fatigavel trabalho dos officiaes, e soldados, com que estas 
operaçoens se tem levado adiante, cora o mais desfavorável 
tempo. O Guadiana teve taõ considerável enchente, que, 
naÕ obstante todas as precauçoens, a corrente levou com 
sigo as nossas pontes e pontoens, aos 22 do corrente, e as 
pontes volantes foram taõ damnificadas que ficaram quasi 
inúteis; e isto naõ obstante tem as operaçoens do cerco 
continuado sem interrupção. 

Depois que escrevi a V. S. aos 20, o general Drouet 
puchou as suas tropas na linha entre Medellin sobre o 
Guadiana, e Zalamea de Ia Serena, e Llerena, apparente-
mente com as vistas de conservar a communicaçaõ aberta, 
entre o exercito do Sul, e divisoens do exercito de Portu
gal, postadas sobre o Tejo. O tenente-general Sir Tho-
mas Graham fez um movimento para Llerena, aos 25 
pela noite; mas o inimigo, que tinha três batalhoens de 
infantería, e dous regimentos de cavallaria, tendo sabido 
desta marcha, se retirou para ás montanhas, durante a 
noite. O tenente-general Sir Rowland Hill tem igual» 
mente mandado um destacamento para La Guarena, e 
propunha marchar elle mesmo esta manhaã para Medel
lin a fim de cooperar com o tenente-general Sir Thomas 
Graham. Incluo a lista dos mortos, feridos e extravi
ados. 

Abstracto da conta dos mortos, e feridos, e extraviados 

no cerco de Badajoz desde 18 até 26 de Março. 

Tropas Britannicas. 
Mortos: 7 officiaes, 5 sargentos, 95 cabos c soldados; 

feridos: 18 officiaes, 10 sargentos, 2 tambores, 447 cabos, 
e soldados: extraviados: 11 cabose soldados. 

Tropas Portuguezas. 
Mortos: 2 officiaes, 1 tambor, 19 cabos e soldados i 

feridos: 6 officiaes, 5 sargentos, 83 cabos e soldados. 
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Total. 
Mortos: 9 officiaes, 5 sargentos, 1 tambor, 144 cabos e 

soldados. 
Feridos: 34 officiaes, 20 sargentos, 2 tambores, 530 

cabos, e soldados. 
Extraviados : 11 cabos e soldados. 

Campo ante Badajoz, 3 de Abril, 1812. 
Abrimos o nosso fogo aos 31 de Março, com 26 peças 

de canhaõ, na segunda parallela, para fazer brecha em 
face do bastião do angulo do sueste do forte chamado La 
Trinidad; e o flanco do bastião por que a face he defen
dida, chamada Santa Maria. O fogo destas tem conti
nuado depois com grande etTeito. O inimigo fez uma 
sortida, na noite de 29, sobre as tropas da divisão do Ge
neral Hamilton, que investio a praça pela direita do Gua
diana ; mas foram immediatamente repulsados com perca; 
nos naõ perdemos ninguém nesta occasiaõ. Os movi
mentos do Tenente-general Sir Thomas Graham, e Te
nente-general Sir Rowland Hill, obrigaram o inimigo a 
retirar-se por differentes caminhos para Cordova, á ex-
cepçaõ de um pequeno corpo de infantería e cavallaria que 
ficou em Zalamea de Ia Serena, em frente de Belalcazer. 
O Marechal Soult levantou campo em frente de Cadiz 
a 23 e 24, e marchou para Sevilha com todas as tropas 
que estavam ali, excepto 4.000 homens. Ouço que elle 
devia sahir outravez de Sevilha aos 30, ou 31. Naõ tenho 
tido noticias de Castella desde os 30 do passado. Uma 
divisaõ do exercito de Portugal, que estava na província 
de Ávila, tinha naquelle dia chegado a Guadaperro, duas 
léguas distante de Oiudad Rodrigo, e se suppunha que o 
Marechal Marmont andava em marcha com outras tropas 
da parte de Salamanca. O rio Agueda naõ dava váo para 
as tropas aos 30. 
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Campo ante Badajoz, 7 de Abril, 1812. 
M Y Loas!—O meu officio de 3 do corrente terá in

formado a V. S. do estado das operaçoens contra Badajoz 
até aquella data, que se finalizaram aos 6, com a tomada 
da praça por assalto. Continuou o fogo aos 4, e 5 contra 
a face do bastião La Trinidad, e o flanco do bastião Santa 
Maria: e aos 4 pela manhaã, abrimos outra bateria de 6 
peças, na segunda parallela, contra a espalda de ravelim 
de S. Roque, e a muralha em seu colo. Effectuáram-se 
brechas practicaveis nos bastioens acima mencionados, na 
noite de 5 ; mas eu tinha observado que o inimigo havia 
entrincheirado o bastião de La Trinidad, e se faziam os 
mais formidáveis preparativos para a defeza tanto da bre
cha naquelle bastião, como no bastião de Santa Maria: eu 
determinei demorar o ataque até o outro dia, e voltar 
todas as peças das baterias na segunda parallela sobre a 
curtina de La Trinidad, com a esperança de que effec-
tuando terceira brecha as tropas poderiam voltar as obras 
do inimigo para a defenza das outras duas, cujo ataque 
alem disso seria combinado com as tropas destinadas a 
atacar a brecha na curtina. Esta brecha se effectuou na 
noute de 6 ; e tendo-se superado o fogo da face do bastião 
de Santa Maria, e do flanco do bastião de La Trinidad, 
determinei atacar a praça naqueila noite. Tinha eu con
servado em reserva, nas vizinhanças deste campo, a 5**. 
divisaõ sob o tonente-general Leith, que tinha deixado 
Castetla, somente pelo meado de Março; e chegara à 
pouco a esta parte do paiz, e o fiz marchar para aqui 
naqueila noite. O plano do ataque êra qua o tenente-
general Picton atacasse o Castello de Badajoz por esca
lada com a 3". divisaõ, e um destacamento da guarda das 
trincheiras, fornecido naqueila noite pela 4' . divisaÕ, sob 
o Major Wilson do regimento 48, atacaria o revelin de S. 
Roque, na esquerda; em quanto a 4a. divisaÕ comman-
dada pelo Hon. Major-general Colville, e a divisaõ ligeira, 
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sob o Tenente-coronel Bernard, atacasse as brechas, nos 
bastioens de La Trinidad, e de Santa Maria, e a curtina 
porque elles estavam unidos: a 5a, divisaÕ deveriaoccupar 
o terreno, que as divisoens 4*. e ligeira tinha oecupado 
durante o sitio; e o Tenente-general Leitb deveria fazer 
um ataque falso sobre a obra exterior chamada Pardaleras, 
e outro sobre as obras do forte para a parte do Guadiana, 
com a brigada da esquerda da divisaõ sob o Major-general 
Walker, que devia tornar-se em ataque verdadeiro, se as 
circumstancias fossem favoráveis ; e o Brigadeiro-generai 
Power, que investio a praça com a sua brigada Portu
gueza pela direita do Guadiana teve ordem de fazer ata
ques falsos na cabeça de ponte, forte de S. Christoval, e 
redueto novo chamado Moncoeur. Consequentemente 
fez-se o ataque ás 1*0 da noite, precedendo o Tenente-
general Picton, alguns minutos ao ataque do resto das 
tropas. O Major-general Kempt dirigio este ataque, sa-
hindo da primeira parallela; foi elle infelizmente ferido 
ao cruzar o rio Rivellas abaixo da inundação; mas naõ 
obstante esta circumstancia, e a obstinada resistência do 
inimigo, foi o castello tomado por escalada, e a 3a. divisaÕ 
se estabeceo nelle as 11 horas e meia. 

Em quanto isto se fazia, o Major Wilson, do 48, tomou 
o revelin de S. Roque pelo colo, eom um destacamento 
de 200 homens da guarda das trincheiras, e com o Adju-
torio do Major Squire dos Engenheiros se estabeleceo 
dentro daquella obra. As divisoens 4*. e ligeira mar
charam do campo para o ataque ao longo da esquerda do 
rio Rivellas e da inundação. Naõ foram elles percebidos 
pelo inimigo até que chegaram á estrada cuberta, e as 
guardas avançadas das duas divisoens desceram sem difi
culdade para os fossos, protegidas pelo fogo das partidas 
postadas na esplanada para esse fim; e avançaram ao 
assalto das brechas, guiados pelos seus valentes officiaes, 
oom a maior intrepidez ; porém éra tal a natureza dos ob-
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staculos preparados pelo inimigo no cimo e por detrás das 
trincheiras *, e taõ determinada foi a sua resistência que as 
nossas tropas se naÕ puderam estabelecer dentro da praça. 
Muitos valorosos officiaes e soldados foram mortos ou fe
ridos pelas explosoens no cimo das brechas; outros que 
foram depois delles foram obrigados a retroceder, achando 
impossivelo penetrar os obstáculos que o inimigo tinha 
preparado para impedir o seu progreàso. Estas tentativas 
foram repettidas até as y horas da noite, quando achando-
se que naÕ éra possivel obter bom suecesso, e que o Te
nente-general Picton se tinha estabelecido no castello, or
denei que as divisoeas 4a. e ligeira se retirassem para o 
terreno em que se tinham formado para o ataque. 

No entanto o Major-general Leith tinha avançado com 
a brigada do Major-general Walker pela esquerda, sus
tentada pelo regimento 3S sob o Tenente-coronel Nugent, 
e o regimento Portuguez No. 15, sob o Tenente-coronel 
Da Regoa, e tinha feito um ataque falso sobre Pardeleras, 
com o 8 de Caçadores sob o Major Hill. O Major-general 
Walker forçou a barreira na estrada de Olivença, e en
trou a estrada cuberta pela esquerda do bastião de S. Vi
cente, juncto ao Guadiana. Aqui desceo elle para o 
fosso, e escalou a fuce do bastião de S. Vicente. O Te
nente-general Leith sustentou este ataque com o regi
mento 38 e 15 Portuguez; e estando as nossas tropas 
assim estabelecidas no castello, que commanda todas as 
obras da praça e na praça ; e estando as divisoens 47. e 
ligeira formadas outra vez para o attaque das brechas, 
cessou toda a resistência; e ao romper da manhaã, o Go
vernador, o General Pbilippon, que se tinha retirado para 
o forte S. Christoval, se rendeo, juncto cotizo General Vei-
laude, todo o Estado-maior, e toda a guarniçaõ. 

Eu naÕ tenho obtido relaçoens exactas da forçada guar
niçaõ, nem do numero dos prisioneiros; porém o General 
Philippon me informou de que consistia em 5.000 homens 
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ao principio do cerco, dos quaes 1.200 foram mortos ou 
feridos durante as operaçoens, alem dos que se perderam 
no assalto da praça. Havia 5 batalhoens Francezes, alem 
dos dous regimentos de Hesse Daunstadt, e artilheria, en
genheiros, &c. ; e dizem-me que ha 4.000 prisioneiros. 

He impossível que nenhumas expressoens minhas pos
sam transmittir a V. S. os sentimentos que entretenho da 
galhardia dos officiaes, e tropas nesta occasiaõ. A lista dos 
mortos e feridos mostrará que os officiaes-generaes, e o 
estado maior que lhes estava annexo, os commandantes e 
outros officiaes dos regimentos se puzéram á frente dos 
ataques, que cada um delles dirigia, e deram o exemplo 
de valentia, e que foi taõ bem imitado pela sua gente. O 
serviço das trincheiras foi conduzido successivamente pelo 
Hon. Major-general Colville, Major-general Bowes, e 
Major-general Kempt, debaixo da superintendência do 
Tenente-general Picton. Tenho tido occasiaõ de men
cionar todos estes officiaes durante o curso das operaçoens, 
e todos elles se têm distinguido, e todos foram feridos no 
assalto. Estou particularmente obrigado ao Tenente-
general Picton, pela maneira em que arranjou o ataque 
do Castello, e pela em que sustentou o ataque e estabe
leceo as suas tropas naquelle importante posto. 

O marechal Sir Guilherme Beresford me ajudou a con
duzir os detalhes deste cerco, e lhe sou muito obrigado 
pelo cordeal auxilio que delle recebi durante o seu pro
gresso, assim como na ultima operação, que o concluio. 
Os arranjamentos do tenente general Leith, para o falso 
ataque de Pardeleras, e o do major-general Walker, foram 
igualmente judiciosos; e elle se aproveitou das circum
stancias do momento para avançar, e sustentou o ataque 
commandado pelo major-general Walker, de uma maneira 
que lheda grande credito. Agalhardiae conducta do major-
general Walker, que também ficou ferido, e a dos offi
ciaes e tropas debaixo do seu commando, foram altamente 
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conspicuos. Os arranjamentos feitos pelo major-general 
Colville, para o ataque da 4a. divisaõ, foram mui judicio-
sos, e conduzio a sua gente ao ataque com a maior ga
lhardia. 

Em conseqüência da ausência, por moléstia, do-major-
general Vaudeleur, e coronel Beckwith, o tenente-coronel 
Bernard, commandou a divisaõ ligeira no assalto, e se dis-
tinguio naõ menos pela maneira em que fez os seus arran
jamentos para a operação do que por sua valentia pessoal 
na execução.—Tenho também de mencionar o major-ge
neral Harvey, do serviço Portuguez, commandando uma 
brigada da 4». divisaõ ; e o brigadeiro-general Cbample-
moiid, commandante da brigada Portugueza na 3*». divi
são, como altamente distinctos. O brigadeiro-general 
Harvey foi ferido no assalto. 

V. S. verá, na lista dos mortos e feridos, uma lista de 
officiaes commandantes de regimentos. No tenente-co
ronel M'Leod, do 43, que foi morto na brecha, soffreo 
S. M. a perca de um official que éra um ornamento de sua 
profissão, e óra capaz de fazer os maires serviços á sua 
pátria. Devo igualmente mencionar o tenente-coronel 
Gibbs, do regimento 52, que foi ferido, major 0'Hare, do 
$5, infelizmente morto na brecha : tenente-coronel Elder, 
do 3o, e major Algeo, do Io. de caçadores; tenente-coro
nel Blakeney, dos fuzileiros Reaes; Knight do 27, Ers-
kine do 48, e capitão Leaky, que commandava o regi
mento 23 ; havendo o tenente-coronel Elissido ferido du
rante as previas operaçoens do sitio.—-Na 5a. divisaÕ devo 
mencionar o major Hill, do 8V0. caçadores, que dirigio o 
ataque falso sobre Pardeleras.. He impossível que nenhum 
homem se porte melhor do que estes se portaram. Devo 
ifualmente mencionar o tenente-coronel Brook, do 4°., o 
Hon. tenente-coronel Carlton, do 44, e tenente-coronel 
Grey, do 30, que infelizmente foi morto. O segundo ba
talhão do 38 sob o ten.-coronel Nugent, e o 15 Portuguez 
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sob o coronel Da Regoa, igualmente executaram a sua 
parte de maneira exemplar. Os officiaes e tropas da 3* 
divisão se distinguiram na forma do custume, nestas ope
raçoens. O ten.-general Picton me participou peculiar
mente a conducta do ten.-coronel Williams, do 60, ten.-
coronel Ridge, do 5°; que foi infelizmente morto no assalto 
do castello ; ten.-coronel Forbes, do 45 ; ten.-coronel Fitz-
geral, do 60 ; ten.-coronel French, e Manners, do 74, ma
jor Carr, do 83, e o Hon. major Packenham, assistente 
adjudante-general, da 3*. divisaõ. Elle me tem igualmente 
participado a boa conducta do coronel Campbell, do 94, 
commandando a brigada do Hon. major-general Colville, 
durante a sua ausência no commando da 4a. divisaõ, cuja 
conducta tenho taõ freqüentemente tido occasiaõ de referir 
a V. S. Os officiaes e soldados do corpo de engenheiros, 
e de artilheria se distinguiram igualmente durante as ope
raçoens do cerco, e seu fim. O tenente-coronel Fletcher 
continuou a dirigir as obras (naÕ obstante ter sido ferido 
na sortida qua fez o inimigo aos 19 de Março), que foram 
conduzidas pelo major Squire, e major Burgoyne, debaixo 
de suas direcçoens. O primeiro estabeleço os destaca
mentos sob o major Wilson, no revelim de S. Roque, na 
direita do assalto ; o segundo assistio ao ataque da 3a. di
visaõ ao Castello. Tenho igualmente de referir a boa 
conducta do major Jones, cap. Nicholas. e cap. Williams, 
dos Engenheiros Reaes.—O major Dickson conduzio o 
detalhe do serviço da artilheria durante este sitio, assim 
como nas occasioens antecedentes, debaixo da superin
tendência geral do tenente-coronel Framingham, que, desde 
a ausensia do major-general Borthwick, tem commandado 
a artilheria deste exercito. Naõ posso applaudir suficien
temente os officiaes e soldados da artilheria Britannica e 
Portugueza, durante este assedio particularmente o ten.-
coronel Robe, que abrio as baterias em brecha; os ma
jores May e Holcombe, cap. Gardiner, e tenente Bou-
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cbier das artilheria Real: cap. De Rettberg da artilheria 
da Legiaõ Germânica; e major Tullok da Portugueza. 

Considerando a extensão dos detalhes da repartição da 
artilheria durante este sitio ; a difficuldade do tempo, &c. 
contra que o major Dickson tinha de contender, devo fazer 
delle a mais particular mençaõ a V. S.—Os officiaes da 
repartição de ajudante, e quartel-mestre-general me pres
taram todo o adjutorio nesta occasiaõ; assim como o 
estado-maior de minha pessoa ; e tenho de accrescentar, 
que recebi relaçoens dos officiaes generaes commandantes 
de divisoens, do auxilio que receberam dos officiaes destas 
repartiçoens, que lhes estavam annexos, o maior numero 
do» quaes, e dos de seu estado maior pessoal ficaram fe
ridos.—Em um officio anterior referi a V. S. as dificul
dades contra que tinha de contender, em conseqüência de 
haverem faltado as authoridades civis da província do 
Alemtejo de cumprir com o seu dever, em supprir o 
exercito com meios de transporte; estas dificuldades tem 
continuado a existir; porém devo fazer justiça ao general 
Victoria, governador de Elvas, referindo, que elle, e as 
tropas de seu commando tem feito todos os esforços, e 
practicado tudo quanto está em seu poder, para contribuir 
ao nosso bom suecesso. 

O marechal Soult deixou Sevilha no I o do corrente, 
com todas as tropas, que pôde ajunetar na Andaluzia; e 
estava elle em communicaçaÕ com as tropas, que se re
tiraram da Estremadura, sob o general Douet, aos 3, eelle 
chegou a Llerena aos 4. Eu intentava ajunetar o exer
cito a proporção, que o marechal Soult avançasse; e pedi 
ao tenente-general Sir Thon.as Graham, que se retirasse 
gradualmente, em quanto o tenente general Sir Rowland 
Hill fazia o mesmo por Dom Benito, e parte superior do 
Guadiana.—Eu naÕ julgo certo que o marechal Soult 
tenha feito algum movimento de Llerena desde os 4, 
ainda que elle adiantou patrulhas com pequenos destaca-
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mentos, e a guarda avançada da sua cavallaria tem estado 
em Usagre.—Nihguem do exercito de Portugal se tem 
movido para se lhe unir. Segundo as ultimas noticias 
que tenho recebido atê 4 do corrente, das fronteiras de 
Castella, parece que o marechal Marmont postou um corpo 
de tropas entre o Agueda o Côa, e tinha reconhecido Al
meida aos 3. A divisaõ de milícias do brigadeiro-general 
Trant tinha chegado ao Coa, e a divisaõ do brigadeiro 
general Wilson a seguia com a cavallaria, e o tenente-
general conde d'Amarante estava em marcha, com parte 
do corpo debaixo do seu commando, para o Douro. T e 
nho a honra de incluir listas dos mortos, e feridos desde 
31 de Março, e no assalto de Badajoz, e uma lista da 
artilheria armas curtas, e muniçoens, que se acharam na 
praça: mandarei listas dos mantimentos no meu officio 
seguinte. Este officio será entregue a V. S. pelo meu 
ajudante de campo, cap. Canning, que peço licença para 
recommendar á protecçao de V- S. Elle leva igualmente 
as bandeiras da guarniçaõ, e as bandeiras do regimento de 
Hesse Darmstadt para se porem aos pés de S. A. R. o 
Principe Regente. Os batalhoens Francezes na guarniçaõ 
naó tinham águias. (Assignado) WELLINGTON. 

Campo em Badajos, 8 de Abril. 
M T LORD ! Tenho grande prazer em informar a V- S. 

que os nossos numerosos feridos officiaes e soldados vaõ indo 
bem. Tenho grande razaõ para estar satisfeito com a at-
tençaõ que lhes presta Mr. M'Gregori, o Inspector geral 
dos Hospitaes, e mais senhores médicos debaixo de sua 
direcçaõ ; e espero que a perca do serviço nesta occasiaõ, 
se ache naÕ ser grande. 

{Assignado) WELLINGTON. 
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Abstracto dos mortos e feridos na tomada de Badajoz desde 

os 31 de Março até os 2 de Abril inclusüe. 

Britannico. 

Mortos: 1 tenente; 16 cabos e soldados: feridos: 1 
capitão, 4 tenentes, 4 sargentos, 40 cabos e soldados. 

Portuguez. 

Mortos: 1 capitão, 12 cabos e soldados; feridos: 1 al
feres, l sargento, 51 cabos e soldados. 

Lista dos mortos e feridos desde os 3 até os 5 de Abril 1812. 

Britannico. 

Mortos: 3 cabos e soldados: feridos: 26 cabos e solda

dos. 

Portuguez. 

Mortos: 1 official; 9 cabos e soldados; feridos: 3 offi

ciaes ; 1 tambor ; 12 cabos e soldados. 

Lista dos mortos e feridos desde 6 até 1 de Abrü de 1812. 

Britannico. 

Mortos: 51 officiaes; 40 sargentos; 557 cabos e solda

dos : feridos: 212 officiaes; J53 sargentos, 12 tambores; 

1945 cabos e soldados -.•extraviados: 1 sargento, 21 cabos 

e soldados. 

Portuguez. 

Mortos: 8 officiaes; 9 sargentos, 1 tambor; 140 ca

bos e soldados: feridos: 4r5 officiaes, 32 sargetttos, 2 tam

bores ; 446 cabos e soldados: extraviados: 30 cabos e 

soldados. 
RecapilulaçaÕ. 

Perca durante o cerco. 

Britannico. 

Mortos. Feridos. Extraviados. 

Officiaes 60 251 — 



Sargentos 45 
Tambores — 
Cabos e soldados 715 

Officiaes 12 
Sargentos 6 
Tambores 2 
Cabos e soldados 195 

-
Total 1.035 

MisceUanea. 

178 
14 

2.564 

Portuguez. 

55 
38 

3 
684 

i - -

3.787 

549 

1 

— 
32 

30 
__ 
63 

Lista das muniçeens e armamento achado em Radajos. 
Peças Hespanholas: 39, calibre 24, 19 calibre 16 ; 17 

calibre 12, 3 calibre 9 ; 12 calibre 8; 4 calibre 6 ; 39 ca
libre 4: 7 morteiros Hespanhoes dè 12 polegadas; 5 de 
19; 7 de 6. Obuzes 11 de 8 polegedas; 2 de 6 :—total 

172. 
Muniçoens-e armas. 

5481 espingardas com bayonetas; 163.030 cartuxos de 
espingarda; 10 toneis de bala solta de espingarda : 12.000 
libras de pólvora; 23.950 baila de canhaõ de 24 ; 3.200 de 
18; 12.847 de 16; 3.167 de 12 , 22.850 de 8 ; 50 de 6 ; 
20.200 de 4 ; 311 de metralba de 24 ; 10 dicto de 16; 00 
dicto de 16; 30 caixas de bala de 16; 183 dicto de 4 ; 
150 bombas de 16 polegadas cheias; 70 dietas vazias; 60 
de 12 poleyadasdicto; 165 de 10 polegadas dicto; 100 de 
8 polegadas dicto; 75 de 6, dicto. Com uma quantidade 
de materiaes para fazer carretas de peças. 
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Reflexoens sobre as novidades deste mez. 

BUAZIL. 

Dous importantes acontecimentos noticiamos neste No., que sa5 
dignos de nota por suas conseqüências, naõ menos que pelos princí
pios em que se fundam. Ura he a carta Regia porque o Marechal 
Beresford he nomeado Presidente do Conselho de guerra-em Portu
gal, comparada com a nomeação do Marquez de Vagos para Gover
nador das armas da Corte e Capitania do Rio Janeiro. O outro he 
o chamamento da Senhora Prineeza D. Carlota para a suceessaõ da 
Coroa de Hespanha ; segundo o decreto das Cortes. 

NaÕ sabemos quem foi o ministro que fez a carta Regia dirigida 
ao Marechal Beresford ; mas suppomos que seria o entaõ Ministro 
da guerra Conde de Linhares; mas fosse quem fosse, chamaremos a 
esta carta uma producçaÕ do Governo do Brazil, e o louvor ou 
vituperio será por tanto attribuido ao Governo em geral, de maneira, 
que seja a corporação e naõ os individuos quem se julgue affecto 
pelo que dissermos. 

Nós naõ temos a menor difflculdade em admittir a propriedade e 
conveniência de que uma naçaõ qualquer receba, e empregue estran
geiros no seu serviço : he verdade que teremos contra esta nossa 
opinião quasi toda a naçaõ a Ingleza; aonde naõ sabemos de um só 
exemplo, em que se empregue algum Portuguez em lugar nenhum 
importante ; e aonde porque um official Hanoveriano teve o com
mando de um districto, fizeram os jornalistas com isso tal bulha, e a 
opposiçaõ no Parlamento tal chiada, que nos convenceo mui plena
mente, de que se algum Portuguez aspirasse a entrar no serviço 
Inglez com vistas de vir a ser general, ou cousa que se lhe approxi-
masse, tal Portuguez, ou se desenganaria bem depressa da impossi
bilidade de obter seus fins, ou seria um Quixote arrematado. Mas 
ainda que <V-a seja a opinião, e o modo de proceder da naçaõ Britan
nica, nos somos do parecer contrario : é julgamos, que muitas vezes 
he necessário, e quasi sempre conveniente, admittir officiaes estrangei
ros ao serviço de qualquer naçaõ ; e que nas circumstancias actuaes, 
nada podia ser mais ulil ao reyno de Portugal do que entregar a 
maior parte dos seus exércitos ao commando de officiaes Inglezes-, e 
nada podia ser de maior ventura para os Portugueses, do que appa-
recer um marechal Beresford, para commandar o exercito de Portu
gal; que elle levantou do nada; que elle organizou, e exercitou ; 
que eile tem conduzido á victoria; e que elle em fim dirige com a 
maior prudência, fir meza, e talento que se podiam esperar. E taõ 
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persuadidos estamos desta verdade, que assentamos que o titulo de 
Conde de Trancoso, e outras mercês que se lhe tem feito, ficam muito 
á quem de seu mercecimento. O serviço que o marechal tem feito 
aos Portuguezes de os pôr em estado de recuperar o seu bom nome, 
perdido, e sevandijado por toda a Europa, he um serviço da maior 
importância, e que exige daquella naçaõ o mais profundo e sincero 
reconhecimento. 

Isto posto, se arguimos a Carta Regia que publicamos a p. 398 ; 
naõ he por que ella nomee, e dê os poderes que dá ao marechal 
Beresford; porque se alguém tem de o ser, seja este que tanto o me
rece ; mas pelo systema errado do Governo, que faz esta nomeação 
necessária; o que se prova ser systema naÕ só pelo passado, mas pelo 
presente na nomeação do marquez de Vagos para Governador das 
armas da Corte e Capitania do Rio de Janeiro. 

Está o governo de Portugal no custume de nomear para os maiores 
e mais importantes empregos militares, em quanto se naõ acha em 
guerra activa, aos fidalgos, ou outros figuroens que só servem de 
comparças nas comédias do apparalo publico da Corte : teme-se um 
ameaço de guerra? Naõ ha um general capaz, entre tanto mascarado 
de farda encarnada ; e appella-se para o recurso de mandar buscar 
um general estrangeiro. 

Se circumstancias imprevistas, ou motivos forçosos obrigarem o 
Governo a lançar maõ de officiaes estrangeiros para commandar as 
suas tropas, naõ vemos que haja razaõ para assim se naõ fazer ; mas 
de propósito naÕ crear officiaes generaes se naõ homens incapazes de 
servir nas oceasioens importantes; c quando chega a guerra encolher 
os hombros, dizer que naõ há generaes na naçaõ, e mandallos buscar 
fura, he justamente o systema que muito e muito censuramos. 

* Por que merecimentos militares he o Marquez de Vagos elevado 
ao importante posto de Governador das armas de Corte, e Capitania 
do Rio de Janeiro ? Aonde fez o Marquez o seu tyrocinio militar ? 
em que batalhas se tem achado ? S. Ex. será um excellente homem, 
pelos que nós sabemos, mas um bom militar naõ vemos como he pos
sivel que o seja; por que a milicia he sciencia em theoria, e arle na 
practica ; sem ambas estas naõ se pode ser general. 

Na guerra passada estava o almanack de Lisboa cheio de nomes de 
generaes, com um octogenário á sua frente; e por tanto mandou-se 
buscar, para commandar as tropas o Principe de Waldeck; depois 
chamou-se para o mesmo emprego o Conde de Goltz, dahi um 
Francez, que pelo nome naõ perca. E a resposta he sempre, que he 
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preciso isto porque a naçaõ naS tem generaes. Esta razão he rer> 
«ladeira, mas o de que nos queixamos he disso mesmo; que tal seja 
o mào governo que a nação naõ tenha Generaes ; e precise de oi 
mandar buscar fora. 

Lembra-nos de um calculo jocojo, que fizeram em Lisboa, na 
guerra passada, sobre as idades de toes generaes, comparadas com as 
de seis de seus ajudantes d' ordens: a soma das idades dos três ge
neraes subia a 24o annos; e as dos seis ajunáantesd' ordens naõ che
gava a 90. Isto he; havia no exercito grande numero de generaes 
decrépitos ; acompanhados por uns poucos de rapazes, que tinham 
ffeito seus ajudantes d* ordens, para lhes subministrar occasiaõ de os 
promover; sem attençaõ nem ao merecimento, nem ao serviço. 
Eram estes ajudantes d' ordens pela maior parte fidalgos, parentes, 
ou adherentes desses verbos generaes; foram promovidos, subiram 
aes maiores empregos, alguns delles sem montar uma só guarda; e 
admira-se o mondo qne n'uma occaziaõ de guerra seja preciso man
dar buscar generaes fora! Naõ ha nada mais natural. 

O marechal Beresford, entre os outros serviços que tem feito à 
naçaõ Portugueza; o maior he, na nossa opinião, o cortar inteira
mente por este abuso; e pro mover, sem attençaõ ao nascimento, aquelles 
individuos em quem suppoem merecimento ; exaqui uma boa razaõ 
qae achamos para se opporem como fizeram aqui em Londres a que 
elle naÕ fosse commandar as tropas Portuguezas;: e para seguirem, 
no Brazil, o contrario do que elle faz em Portugal. 

Naõ tomaremos o tempo a nossos leitores com lhes notar a miserável 
enunciaçaõ da tal Carta Regia, aonde reyna a confusão, o orgulho, 
e até a injustiça de quem a escreveo; e estamos certos de que ne
nhum bom Portugnez lera este papel sem se encher de uma justa 
indignação contra quem qner que foi o seu author ou authores, que 
assim compromettêrara o decoro de seu Soberano aconselhando-o, 
que assignasse similhante carta. Notaremos porém alguma cotiza 
que absolutamente se naõ deve deixar no esquecimento. 

Os nossos leitores estarão lembrados, que no nosso N». 43 publica
mos a p. 711, um avtzo ao Desembargo do Paço de Lisboa, em que 
por ordem da Corte do Rio de Janeiro se insultava e aceusava toda 
a magistratura de Portugal entaõ nota-mos, a injustiça de compre-
hender em uma aceusaçaõ vaga toda uma classe respeitável de cida
dãos ; e a impolitica de assim expor ao disrespeito do Povo a classe 
que mais respeitada deve ser em um Estado—a Magistratura. 
A<**ora se nos apresenta outra igual Calüinaria contra os Capitaens 
Mores, Coronéis de indicias, e Magistrados terrftoriacs de lodo o 
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Reyno. Nesta moderada carta regia se accusam todos os Capitaens 
Mores do Reyno e officiaes de ordenanças " de pouco zelo, relaxa, 
çaõ, e impunidade; bem assim como os magistrados territoriaes. 
Os coronéis de milícias saõ também accusados " de fazerem impro 
pria escolha de officiaes; de sórdida e repugnante venalidade ou 
corrupção, recebendo dádivas para fazem promoçoens, ou conceder 
izençoens • de fraqueza e frouxidaô, Scc" 

E advertimos aqui ao Reverendissmio Senhor Principal Souza, que 
isto naõ saõ expressoens do ** Author malévolo e furioso do Cor
reio Braziliense." Saô expressoens da mesma Carta Regia, mui pro
vavelmente escripta per seu irtnaõ; e se elle a escreveo naõ he esta 
a primeira vez, que apparecem oo Correio Braziliense expressoens 
forte» contra o Governo Portuguez ou seus empregados, e que naõ 
sahiram da penna do supposto A. do Correio Braziliense. Author, 
e Redactor saõ duas cousas mui distinctas. B muitas das expres
soens do Correio Braziliense, por que elle se chama " malévolo, e 
furioso,' sahiram mais de perto do Principal Souza do que elle pensa -t 
e saiba que as provas do que dizemos estaõ em nossa maõ • e usarí
amos dellas se julgássemos que valia a pena de entrar em controvér
sias, pelo que nos diz respeito individualmente. 

Voltemos á Carta Regia. Com que i sabe o Governo Portuguez, 
que os Capitaens mores, os magistrados territoriaes, os coronéis de 
milícias saõ fracos, venaes, e conrompidos i üy ? E ainda naS enforcou 
meia dúzia delles para exemplo dos mais ? Mas a verdade he, que tal 
naõ quer saber; e que o ministro que escreveo aquella carta, quiz 
por ás costas dos Capitaens mores, dos magistrados territoriaes, e 
dos coronéis de milícias, a culpa de males que só provem do máo 
systema da administração; sem se enibarraçar com procurar ou pro
duzir provas. 

Este modo despotico de fallar, de accusar, e de proceder, se naõ 
he o mais justo; he o mais conveniente. Accusar os outros ainda 
que seja toda a naçaõ ; e apparecer o Ministro puioe ílleso. 

E se naõ perguntáramos nos • quem nomeou esses Magistrados, 
coronéis de milícias, &c. F O governo. Entaõ a culpa he de quem fez 
a má escolha; porque nem todo o ministério do Brazil em pezo nos 
persuadirá de que toda a naçaõ Portugueza está taõ depravada e 
conrompida, que naõ haja aonde se escolham magistrados, capitaens 
motes, ou coronéis de milícias, que sejam homens honrados, e capa
zes de cumprir com os seus deveres. 

0» ministros fazem a má escolha, se alguém os reprehende, gritam 
que he alta traição censurar actos para que elles tem obtido a ap-
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provação do Soberano: e quando as cousas Vaõ mal, dizem ae Mo
narcha que a culpa he-da naçaõ, e naõ se envergonham de calumniar 
classes inteiras dos cidadãos mais condecorados. Desta sorte indis
põem o Sobe rara o contra os povos, e obtém o revestirem-se com 
mais poderes, e fazerem-se mais despoticos. 

O caso neste exemplo está mui claro. Queixa-se o Ministro da 
guerra, nesta carta Regia, de qae os coronéis de milícias saõ máos; 
mas se elle mesmo he quem o» nomeou, de ninguém se pode queixar 
se naõ de si mesmo. Dirá o Governo: mas succedeo, que nos enga
namos na escolha s valha-nos a fortuna ; pois logo se enganaram 
em todos ? E se os factos de seus crimes tem sido provados j Por 
que lhes naõ mandaram á mais tempo fazer os seus processos para o» 
castigar f 

Concluiremos estas observaçoens, notando outra passagem, que 
nos parece taõ absurda, e taõ fora de propósito nesta carta; que na 
verdade estamos inclinados a suppor, que nella ha algum erro do 
copista de nosso conrespondente, que nos enviou este papel; porque 
apenas julgamos possivel que um Secretario de Estado, lembrando ao 
marechal Beresford os meios de melhorar o exercito em todos os 
seus ramos; enumerasse a destruição do credito do papel moeda 
ebancarrota nacional, á imitação da França revolucionaria; sup-
pondo que nesse acontecimento fundou a França a sua grandeza; 
e deixando-nos a liberdade de tirar a concluzaõ, que também Por-
rugal será grande se fizer uma bancarrota Nacional. A p. 408 no 
fim, damos esta passagem como a recebemos; e se a nossa copia 
veio errada nos corrigiremos sendo melhor informados. 

O decreto das cortes de Hespanha, que fôra discutido em uma 
sessão secreta; e depois promulgado em 21 de Março, na forma por 
que o damos em resumo a p. 417; chamaõ para a suceessaõ à coroa 
daquella monarchia a Senhora Prineeza D. Carlota, logo depois do 
Infante D. Carlos Maria; ecomo este se acha prisioneiro em França, 
e naõ he mui de presumir que variem as circumstancias; que ali o 
detém, fica sendo altamente provável, que a Prineeza, ou seu filho, o 
actual Principe da Beira, suba ao throno de Hespanha; e nesse caso 
se reúnem em uma pessoa as coroas de Hespanha e Portugal. 

Esta uniaõ tem sido varias vezes meditada *. como em tempo de 
D. Aflbiiso V de Portugal, o qual casou com a ao depois chamada 
Excellente Senhora, com o fim de herdar a coroa de Castella; em 
tempo de D. Manoel, que casou com a prineeza D. Maria, primeira 
jiiha dos Reys catholicos Fernando e Izabel, de quem tev-e um filho o 
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Príncipe D. Miguel; que morreo menino; e depois em tempo de 
Fellipe II.; que por sua má índole e lyrannia naõ pôde nem por força 
obter o fim de sua pretenção injusta: 

Se esta uniaõ se realizar agora, com a sabia medida que adoptá-
ram as cortes de Hespanha; parecenos, que nenhum acontecimento 
político poderia ter mais útil, e interessante aos Portuguezes e 
Hespanhoes; porque a proximidade da linguagem, dos custuroes, 
das leys, &c. faz com que Portugal se deva considerar uma parte 
integrante da Peninsula; e como neste supposto acontecimento fica 
salvo o orgulho nacional; porque os Portuguezes podem dizer que 
he um Príncipe seu quem vai governar Hespanha visto que a varo-
nia he Portugueza; cessam os motivos de zelo, e descontentamento 
que alias cempre existiriam. 

Deixando porem, no estado presente das cousas, a consideração 
das conseqüências de taõ feliz e desejável uniaõ para. as duas naçoens; 
vejamos a influencia desta disposição na politica, e systema de 
Governo da corte do Brazil; e ainda que naõ seja da nossa intenção 
entrar pdr agora mui profundamente na matéria, daremos com tudo 
a entender, de passagem, a necessidade que tem o Governo Portu
guez de modificar certos princípios do systema actual que segue; 
se naõ deseja expor a naçaõ Portugueza, e a Hespahola; e o Gover
no que ha de vir a ser de ambas; a males, e purturbaçoens incalcu
láveis. 

Mostramos ja ero outro N°. que a Corte do Brazil tinha mandado 
prohibir que as gazetas, ou periódicos de Lisboa, fadassem nem a 
bem nem a mal nos prodecimentos das Cortes de Hespanha; e disse
mos entaõ que naõ víamos que de tal medida pudesse resultar bem 
algum; antes sim mal para â literatura Portugueza. Eis se naõ 
quando apparece agora na Gazeta de Lisboa, este decreto das Cortes 
pelo qual se confere a coroa á Prineeza de Portugal; e se publicou 
naqueila gazeta o decreto um pouco differente do que nos o damos i 
e alem disso em outra gazeta se publicou a solemnidade do juramento 
e p ublicaçaõ da Constituição da Monarchia Hespanhola. Ora isto 
posto ° ainda se naõ desenganaraõ os senhores do Governo no Brazil, 
que he impossível impedir que em Portugal se saiba, e se raciocine 
sobre o procedimento das Cortes de Hespanna ? 

Vamos porém ao ponto principal. A Senhora Prineeza, ou seu 
filho o Principe da Beira, subindo ao throno de Hespanha, deve Go
vernar segundo a Constituição ; e por tanto ha de necess riaiuente 
attender á saudável e útil instituição das Cortes: os outros vassallos 
do mesmo Soberano, isto he os Portuguezes, haõ de obedeccr-lLe, sem 
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tal vantagem de Cortes ; e unicamente sugeitos ao capricho, arbí
trio, e intrigas de um ministro; ora-quanto tempo haõ de as duas 
naçoens Hespanhola e Portugueza viver socegadas, debaixo de um 
mesmo Soberano, estando ligadas a taõ diversa sorte ? Negar que 
a Naçaõ Hespanhola tira vantagens de sua instituição de Cortes 
he negar uma verdade mais clara que a luz do dia; porque se naõ 
fosse o enthusiasmo que tem produzido em Hespanha o chamamento 
das Cortes, e a esperança de um governo regular, nunca teria aconte
cido a resistência que se tem feito aos Francezes; por que todos os 
Hespanhoes estaõ persuadidos, que naõ vale a pena de expor a vida 
a fim de se livrar do despotismo de Buonaparte, para se metter no 
despotismo de Godoy ; os Hespanhoes pelejam na bem fundada, e 
racionavel esperança de melhorar de sorte. 

Julgamos portanto, que o importantíssimo facto de chamarem as 
Cortes de Hespanha para a suceessaõ daquella monarchia a Senhora 
Prineeza âo Brazil; ea natural conseqüência da uniaõ de ambas as 
coroas de Portugal e Hespanha na pessoa de S. A. R. o Principe da 
Beira, exige imperiosamente que os Ministros da Corte do Brazil, 
em voz de prohibir, que se publiquem em Portugal os procedimen
tos das Cortes de Hespanha, promovam a sua circulação; e além 
disso façam reviver os estabelicimentos em Portugal, que tanto se 
assimelbam ás Cortes de Hespanha; Por este meio alhanaraõ o ca
minho para uma uniaõ cordeal de ambas as naçoens; quando pelo 
contrario, a Hespanha se supporá livre, e Portugal conquistado e 
escravo; e esta idea só de persi será origem de dissensoens civis, que 
se podem agora acautellar mui facilmente; mas que para o futuro 
teraõ mui pouco remédio, que naõ seja a força, e a violência, meios 
sempre vitandos, quando pode haver outros de aquietar os povos. 

0 infante filho do Infante de Hespanha D. Pedro Carlos de Bour
bon e Bragança, e da Prineeza D. Maria Theresa, foi baptizado no 
Rio de Janeiro, aos 19 de Dezembro, com os nomes de D. Sebastião, 
Gabriel, Carlos, Joaõ, Jozé, Francisco Xavier de Paula, Miguel, Bar-
tholomeu de S Giminiano, Rafael, Gonzaga. Por esta occasiaõ 
houveram vários despachos na Corte; e entre outros os títulos de Mar
quez de Torres Vedras; ao Conde de Vimeiro : Visconde de Souzel, ao 
Tenente-General Antônio Jozé de Miranda Henriques : Visconde de 
Montalegre, ao Tenente-General Manuel Pinto Bacellar - e Gram 
Cruzes Honorários da Ordem da Torre e Espada, aos Tenentes-Gc-
neraes Inglezes, Spencer, Hill, e Paget. Houve taõ bem outros títu
los e mercês feitas a vários cortezaõs, mas nós julgamos bastante o 
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lembrar estes, como prêmios justos, conferidos ao merecimento co
nhecido ; e pelo que o Soberano merece o louvor que lhe he devido. 

A Corte do Brazil parece que começa a conhecer a necessidade de 
reformar o systema de administração das provincias; como inferimos 
do Alvará, de 10 de Septembro, de 1811 ; que estabeleceo nas Capi
tães dos Governos, e Capitanias dos Domínios Ultramarinos, Junctas 
para resolver aquelles negócios, que antes se expediam pelo recnrso 
á meza do Dezembargo do Paço. 

As noticias do Rio de Janeiro que temos recebido chegam até 3 
de Fevereiro; por ellas sabemos que fallecêram naqueila cidade o 
Marquez d'Angeja, aos 27 de Dezembro, de 1811; eo Conde de Li
nhares, Ministro da Guerra, aos 25 de Janeiro, de 1812. 

Do primeiro nada temos a dizer senaõ que era um fidalgo,que go
zava de grandes postos no Estado. 

Ao segundo ; devemos fazer a justiça de asseverar, que se teve 
grandes empregos trabalhou nelles com assiduidade, e mostrou em 
tudo diligencia no serviço, que se naÕ desmentiram jamais. Aa 
faltas deste ministro, podem ser attribuidas a erros de entendimento, 
algumas talvez ao amor próprio, e pessoal orgulho, as mais dellas 
as dificuldades, em que a sua mesma família muitas vezes o metteo; 
mas naõ se pôde deixar de dizer que a tempera fogosa, o proceder 
precipitado, e a imprudência no fallar, o faziam mais próprio exe
cutor de ordens em um lugar subalterno ; do que Ministro de Es
tado ; a sua integridade he louvável, pois no meio de exemplos os 
mais arruinadores, conservou sem nota o character de um Ministro 
superior a tentação das riquezas, e livre da venalidade. 

Os partidistas do Conde de Funchal em Londres tem espalhado, que 
elle succederá no lugar do Conde de Linhares. Se assim succeder, 
o que por forma nenhuma julgamos provável, teremos outra vez de 
dar os parabems a S. Excellencia por este despacho; mas segura
mente naõ daremos por isso parabéns nem a S A. R. o Principe Re
gente de Portugal, nem aos Portuguezes ou Brazilianos. 

ESTADOS UfíIDOS. 

Na Casa dos Representantes no Congresso, se propôs um projecto 
de ley com o titulo de proteger os marinheiros Americanos. A 
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principal determinação desta ley se dirige a ordenar, que se algum 
estrangeiro for culpado de forçar para o seu serviço algum cidadão 
Americano, a bordo de qualquer navio on vaso estrangeiro, será 
prezo, processado, e punido, como pirata, com pena de morte. 
E o Americano assim forçado para tal serviço, quando voltar para 
a sua pátria, terá direito a receber 30 dollars por mez durante o 
tempo de sua detenção, e cobrará isto por uma acçaõ de embargo 
contra qualquer devedor de um credor Britannico; e o que elle re
cobrar, com as custas, se admittirá como parte de pagamento da 
divida. 

He este um indicio mui forte da pouca inclinação que os Ameri
canos tem á conciliação com Inglaterra. Porém o papel que se 
segue he sem divada uma producçaÕ verdadeiramente extraordi
nária. 

(Extracto da gazeta de New-York,intitulada New-York Advertiser, 
de ] 1 de Março.) 

" Washington, 9 de Março. A seguinte he copia da mensagem 
mandada hoje pelo Presidente a ambas as casas do Congresso.'' 
Apresento ao Congresso copias de certos documentos, que ficam na 
Repartição de Estado *. elles provam que, em um período recente, 
em quanto os Estados Unidos, naõ obstante as injustiças que sof-
friam, naõ cessavam de observar as leys da paz, e neutralidade para 
com a Gram Bretanha, e no meio de profissoens amigáveis, e de ne-
gociaçoens da parte do Governo Britannico lá, e do seu Ministro 
publico aqui; um agente secreto daquelle Governo estava empre
gado em certos estados, mais especialmente na sede do Governo de 
Massachussets, em fomentar a desaffeiçaõ ás authoridades constituí
das da Naçaõ, e em intrigar com os mal-affectos, para o fim de pro
duzir uma resistência ás leys, e effec ti vãmente, de concerto com 
uma força Britannica, destruir a Uniaõ, e formar na parte Oriental 
uma connexaõ politica com a Gram Bretanha; a demais do effeito 
que a descuherta de tal procedimento deve produzir nos Conselhos 
públicos; naõ deixará de fazer mais chara aos coraçoens de todo o 
bom cidadão, aquella feliz uniaõ destes Estados, que abaixo da Pro
videncia divina, he o fiador de nossas liberdades, sua segurança, sua 
tranqüilidade, e sua prosperidade. 

*•' Março 19, 1812." {Assignado) " JAMES MADISON." 

" Esta Mensagem éra acompanhada dos documentos, sobre que se 
fundava. Eu naõ tenho lido os documentos; mas ouço que elles 
contém a conrespondencia do Conde Liverpool e Sir James Craig, 
exgovernador do Canada, com um tal Capitão Joaõ Henry, que he 
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o agente secreto de que aqui se tracta; e que foi o mesmo que des-
cubrio ao Governo, e lhe deo os documentos, ai legando como razaõ, 
de assim obrar, que o Governo Britannico tinha recusado pagar-lhe 
a tua remuneração. A mensagem produzío considerável sensação 
no Congresso, e provavelmente fortificará o partido de guerra, tanto 
no Congresso como fora delle. Crem alguns, que o tal Henry tra
balhava por enganar o Governo. Se isto he verdade, he de diffici) 
prova; e a maneira impressiva, e positiva porque se mandou esta 
mensagem ao Congresso terá um poderoso effeito em inflam mar o 
espirito publico. Ouço, que se tinha determinado por uma maiori-
dade na Casa suspender os ulteriores procedimentos sobre as taxas, 
até a chegada do Hornet. Crê-se que fôra isto feito para recebor a 
concurrencia de vários membros, que conviéram em que se o Hornet 
naÕ trouxesse a revogação das Ordens em Conselho, elles se uniriam 
immediatamente em votar as taxas, e declarar a guerra. Tal, se
gundo me dizem, éra o estado actual da Casa, quando se recebeo a 
Mensagem do Presidente, acompanhada dos documentos. Que 
effeito isto produzirá relativamente ás nossas medidas de guerra, 
poucos dias mais o desenvolverão. Damos a sobredicta noticia, 
porque a sua apparente importância o requer; mas duvidamos da 
novidade; e suspeitamos a sua exactidaõ." 

He do nosso dever, referindo esta noticia, informar os nossos 
Leitores, que o pagrapho acima copiado appareceo pela primeira 
vez em uma gazeta de Liverpool, o ao depois em outras vindas da 
America, com as copias dos documentos de que falia a mensagem ; 
e naturalmente será isto objecto de indagaçoens no Parlamento. 
Suppondo porém que o dicto paragrapho foi actualmente co
piado da gazeta de Nova York, a que se attribue; aquelle 
mesmo edictor hesita era dar credito á noticia. E também ob
servamos que accusaçaõ, como esta, taõ seria contra o cha
racter do Governo Inglez, feita publica pelo Presidente Madison, 
sem ouvir o que o Ministro de Inglaterra, tinha a dizer em sua 
defeza, he uma precipitação indesculpável, que mostra no ex
ecutivo dos Estados Unidos a mais decidida parcialidade pelo systema 
da guerra contra a Inglaterra. Audi alteram partem he uma máxima 
de justiça sempre observada pelas naçoens em tal occasiaõ; e se 
assim naõ fosse estaria no poder de qualquer intrigante o pôr duas 
naçoens em guerra uma com outra, apresentando alguma série de 
documentos forjados, ou apparentes provas de hostilidade; quando 
ainda mesmo no caso de factos provados o custume he sempre pedir 
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primeiro uma explicação, dahi uma satisfacçaõ; e ultimamente 
proceder ás extremidades, que neste caso se diz foram adoptadas ao 

principio. 

FRANÇA. 

Pelos Moniteurf de 3 e 5 de Abril recebidos de Paris se sabe que 
tem chegado a França vários corpos de tropas Francezas; vindos da 
Peninsula ; mas cobre-se isto com dizer que estes corpos retirados 
tem sido substituídos por outros: ainda que se naõ assigna razaõ 
alguma nem boa nem ma para tal troca. Outras noticias de França 
asseveram grandes movimentos de suas tropas para o Norte. Berlin 
Stettin, e a bem dizer toda a Prússia se acha na plena occnpaçao dos 
Francezes; e' El Rey de Prússia por uma proclamaçaõ sua manda 
aquartellar e tractar as tropas Francezas com toda a amizade, e 
cordialidade. O General Davoust, de sua parte tem também orde
nado ao exercito Francez de se comportar bem para com os Prus
sianos, 

HESPANHA. 

A Gazeta da Estreinadura de 3 de Abril annuncia, que a 18 de 
Fevereiro, ás 8 da manhaã, foi tomada por assalto a Cidade de Soria; 
por 2.200 domens, commandados pelo Brigadeiro Duran; em lugar 
de artilheria de bater, serviram se os sitiadores de um novo ariete, 
em forma de barco, com um madeiro na proa, guarnecido na ponta 
de ferro; fizeram 600 prisioneiros, 1 500 se recolheram ao Castello, 
aonde se acham minados, e em vésperas de render-se. 

Sarsfield fez uma mcursaõ a França donde voltou com um saque 
de 45.000 pezos duros, 200 cabeças de gado vacum, e 4,000 de gado 
lanigero. Dizem que o General Ballesteros entrara em Sevilha, por 
se haverem retirado dali os Francezes. 

A Regência do Reyno declarou em estado de bloqueio, desde o dia 
15de Março em diante, toda a costa desde Puerto de Santa Maria 
até Ayamonte, para todose quaes quer vasos, tanto nacionaes como 
estrangeiros, a fim de que por nenhum pretexto se introduzam man
timentos ao inimigo. 

Algumas pessoas tem duvidado da efficacia dos soccorrosda Ingla
terra na Hespanha; mas depois da tomada da Ciudad Rodrigo, e de 
Badajoz só temos de observar o seguinte. 

A guerra da Hespanha he considerada em Inglaterra em três 
pontos de vista. 1". Com um objecto Brjtannico; por isso que os 
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Inglezes pelejam, na Hespanha, com o seu inimigo em campo neu

tral ; e, por este meio o conservam distante de suas prayas. 2». Co

mo um esforço de generosidade, assistindo e auxiliando uma naçaõ 

injuriada, e opprimida. 3*. Como um ponto d'honra; visto que 

continuam a supportar um povo, que os mesmos Inglezes se obri

garam a defender; e que se o abandonarem, perdem para sempre a 

boa fé nacional, e, como nação, ninguém se tornara a fiar da In

glaterra. 

0 partido da opposiçaõ deve ser desta opinião; porque Mr. She-

ridan um de seus coripbeus, foi o primeiro que na casa dos com-

muns propôs os auxílios para Hespanha; posto que naõ quiz fazer 

a moção, como elle generosamente declarou, para naõ tirar aos 

Ministros a popularidade que podiam obter, com proporem esta 

medida. 0 partido ministerial he desta opinião pois tem sustentado 

o exercito Inglez na Peninsula com todas as forças de que 

podem dispor, O Principe Regente he da mesma opinião; pois 

assim o declarou publicamente, em sua carta ao duque de York. 

Em data de 24 de Março se participou o seguinte officio a D. 
Ignacio de Ia Pezzela. 

" Havendo o Governo de Hespanha examinado o manifesto, 
e documentos justificativos apresenta los pelos membros que foram 
da Juncta Central, acercado governo do Reyno, que esteve a seu 
cargo, e naõ resultando delles merecimentos para se lhe formar 
processo; foi servido S. M. declarar achar-se satisfeito da conducta, 
que se manifesta pelos referidos documentos, terem observado os 
dictos membros centraes, o que por Orbem de S. M. se participa a 
V. S. para que, tendo-o assim entendido a Regência do Reyno, or
dene que esta resolução se publique na Gazeta official." 

INGLATERRA. 

A grande questão sobre a emancipação dos Catholicos da Irlanda, 
teve neste meza mais ampla discussão noParlamento, e o numero de 
votos a favor dos Catholicos tanto na casa dos Lords como na 
Câmara dos Communs, foi maior doque jamais tinha acontecido 
d'antes, quando esta questão se agitou na Legistatura; he para la
mentar, que os paizes Catholicos naõ dera aos protestantes o 
exemplo de moderação e tolerância, que taõ estrenuamente reque
rem na Inglaterra; mas naõ duvidamos que, ao menos neste paiz 
'Iluminado, se veja em breve tempo triumphar o espirito liberal, e 
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de mutua tolerância aos antigos prejuízos de exclusão de opinioens 
religiosas, que tanto sangue humano tem feito derramar. 

á prosperidade das ilhas Britannicas, continua sem interrupção a 
pezar das calamidades da guerra: naõ he ella sem duvida uma pros
peridade obsoluta; mas indubitavelmente he uma grande prospe
ridade relativa, quando comparamos o estado desta naçaõ com 
todo o continente da Europa. A seguinte conta estatística servirá 
de prova do que avançamos. 

Somma total do capital da divida amortizada, no Reyno 

Unido, no Primeiro de Janeiro de 1812. 

£ s. d. 

Gram Bretanha 147:429.339 11 31 
Irlanda 61:274.250 0 0 
Imperador d'Alemanha 7:502.633 6 8 
Portugal 895.522 7 9 

£ 817:101.745 5 %\ 

A divida naõ remida da Gram Bretanha aos 5 de Janeiro de 1812; 

era:— 
Bilhetes do Exchequer 41:491.800 0 0 
Dicto-Marinha 7:883.890 10 4 
Apólices d'Artilheria 1:078.476 5 4 
D° Empréstimo 

4 50:454.166 15 8 

A da Irlanda éra:— 
Bilhetes do Exchequer 1:840.786 10 0 
Apólices do Empréstimo 2.225 0 0 

£ I-.843.012 10 0 

O total do tributos cobrados no anno que acabou aos 5 de Janeiro 

de 1812 foi: 
Taixas permanentes 35:458.269 4 9f 
Juros por conta do Irlanda e Portugal excesso 

das propinas do Exchequer, dinheiros tomados 
e Tontinas 3:003.476 19 4 

Direitos para pagar três milhoens de Bilhetes do 
Exchequer 2:827.785 18 \\ 
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Taixas de guerra 22:393.053 13 5$ 
Dinheiro pago a conta empréstimos 16*638.375 3 9 
Do. pelas Loterias 922.136 8 0 

Total =£81:241.697 7 7£ 
0 total dos bilhetes do Exchequer em gyro aos 5 de Abril 1812 

éra £ 43:406.800 dos quaes os que se expediram deste o 1°. de Feve
reiro de 1812 montam a -£9.378.500. A sorama das 
taixas sobre as terras no anno que acabou em 25 de Março de 1811 -
em Inglaterra e Paiz de Gales somente; foi =61:226.321 hs. Hd. No 
condado de Middlesex somente; aonde se paga mais do dobro do 
que em nenhum outro condado, esta taixa foi de 
=£171.665 li. .\d. E a somma desta taixa remida pelos proprietá
rios, segundo a ley -£62.914 5s. 9d. 

Os dollars cunhados, e postos em circulação pelo banco de Ingla
terra, desde 19 de Fevereiro T811 até 13 de Abril 1812, valendo 5 
shillings cada um foi =£424.584, e outros valendos 5 shillings 
e 6 peniques cada um; foi =£21.340. O Numero de marcas 
de prata (silver-tokens) representando cada uma o valor de 3 shil
lings, durante o mesmo periodo, chegou a 722.446; e as marcas de 
18 peniques cada uma, a 3:361.171, chegou o total disto ao valor de 
-£1:447.469 4i. 6rf. 

0 numero de bilhetes promissórios, que podem ser reentregues 
sem novo direito de sello, durante o anno que acabou em 10 de 
Outubro de 1811 foi =£3:563.788. Destes 2:702.530 naõ excedem o 
valor de um guinéa; e 1.632 foram de 50 a 100 libras de valor. 

O numero de papeis sellados para bilhetes promissórios, que se 
podem reentregar, naó excedendo o valor de um guinea; e que 
fôram distribuídos deste 16 de Fevereiro 1811, até 5 de Abril 1112, 
subio a 3:323.130. Destes 1396 fôram do valor de 50 a 100 libras; 
e o total foi =£4:455.556. 

Lord Sidmouth foi nomeado Presidente do Conselho, e Lord 
Buckinghamshire, presidente da Meza dos negócios da índia. 

0 professor Davy, foi armado Càvalleiro por S. A. R. o Principe 
Regente, em reconhecimento de seus trabalhos, e applicaçaõ literá
ria nos vários ramos de sciencia a que se tem applicado. 

0 Embaixador do Principe Regente de Portugal se apresentou na 
Corte no Leve do Principe Regente do Reyno Unido aos 16 deste 
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mez com a fita da Ordem da Jarreteira ao tiracolo ; naõ sabemos 
porem se elle foi condecorado com esta insigne ordem pelo Soberano 
da Gram-Bretanha; ou se he alguma ordem nova que lhe fosse con
cedida por seu Amo, e de que nos naõ tenhamos ainda noticia; por
que nenhuma das quatro ordens militares, que ao presente ha em 
Portugal, he distinguida pela fita azul escura, da ordem da Jarre
teira, que aquelle Ministro trazia. 

Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 10 de Abril, 1812. 
S. A. R. O Principe Regente foi servido approvar, que Mr. Joa

quim Andrade seja Consul-assistente do Principe Regente de Portu
gal em Londres. 

PORTUGAL. 

He com suramo prazer [que annunciamos as seguintes medidas; 
promovidas por Mr. Stuart em Lisboa, a bem dos povos. 

Procurando o Ministro deS. M. B. junto deste Governo o Sr. Car
los Stuart, com o infatigavel zelo que o anima a beneficio deste Paiz, 
occorrer á falta de gêneros de primeira necessidade de que se acha-
vaõ ameaçados os Habitantes deste Reino, pelas desgraças da guerra, 
e má colheita do anno passado, se propoz a animar a Importação pa
ra este Reino, de arroz, milho, e trigo dos differentes Portos do Bra
zil, fazendo para isso constar a Lord Strangford, que todas as carre
gações dos mesmos gêneros, que viessem consignadas á casa de Sam-
payo, durante o períodos de um anno, contado desde a data deste 
annuncio, lhes seguraria o preço corrente de Lisboa, e pagavel no 
Brazil em letras sobre Londres. O que se faz público por ordem su
perior para chegar ao conhecimento dos interessados, a fim de pode
rem regular sobre isto as suas especulações. 

Avisos expedidos a Francisco Xavier de Montes. 
Sendo presente a S. A, R. a falta de sementes de milho, que sof

frem os Povos das Comarcas de Vizeu ; Coimbra, Arganil, ChaÕ de 
Couce, Guarda, Pinhel, Trancoso, Linhares, e Lamego, e o quanto se 
faz necessário animar taõ interessante cultura para as suas subsis-
tencias: manda o Principe Regente N. S. que V. M. recebendo do 
BaraÕ de Quintela as Letras do Real Donativo, para os Mezes de 
Janeiro, Fevereiro, e Março, procure logo apromptar 6000 alqueires 
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de milho na Província da Beira a Ordem do Desembargador Conser-
Conservador da Universidade de Coimbra, Fernando Luiz Pereira de 
Sousa, que fica encarregado de os fazer dirigir ás Comarcas acima 
referidas ; e para maior facilidade de compra se deverá entender cora 
o mesmo Baraõ de Quintéla, que lhe facilitara os meios nas diffe
rentes Administrações do Tabaco, tendo V. M. o cuidado de fazer as 
entradas aqui na Administração do Contracto das quantias, que t i v e 
rem adiantado as Administrações, á proporção, que for realisando 
as letras, que deve receber do mesmo Baraõ, esperando da sua acti-
vidade, e zelo a brevidade da execução desta benéfica medida, de 
que tanto se necessita, e pede a estação presente. JDeos guarde a 
V. M. Palácio do Governo, em 10 de Março, de 1812. 

ALEXANDRE JOSÉ FE RRE I RA CASTELÍO. 

Para o mesmo. 

O Principe Regente N. S. he servido determinar, que V . m . 
aprompte para os três Depósitos da Extremadura mais 10O moios de 
milho, além dos 600 moios de trigo, e cevada,que se mandarão aprora-
ptar, para serem remettidos, a. saber 40 moios para Santarém, 4 0 
moios para a Cardiga, e 20 para Alemquer. Deos guarde a V. m. 
Palácio do Governo, em 12 de Março, de 1812. 

Julgamos que o merecimento destas medidas pertence a Mr. Stuart» 
mas aos seus collegas do Governo naõ queremos tirar o louvor que 
lhes compete pelas importantes e úteis providencias, que se contem 
nos documentos que publicamos a p.516. Saõ.ellas louváveis por 
sua philantropia, quanto ao objecto; importantes por suasconsequen-
cias, quanto ao beneficio que dal! pôde resultar ã população d o 
reyno ; e bem pensadas no arranjamento, quanto as disposiçoens 
com que se mandam por em practica. 

Uma observação de Lord Wellington no seu ult imo officio a Lord 
Liverpool, sobre a remissão das authoridades do Alemtejo em for
necer transportes para o exercito, nos obriga a trazer aqui á lem
brança o que temos dicto sobre este artigo, em outros Nos. de nosso 
Periódico. A prova de que o Governo de Lisboa t e m sido indescul-
pavelmente remisso em dar providencias para que haja transportes 
doBeyno, sahe agora da boca do General em chefe do exercito . 

Naõhejá o Correio Braziliense, he Lord Wellington quem falia, se 
V 0 L . V I I I . N o . 4 7 . 4 D 
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heque ha ainda incrédulos. O Governo de Portugal com assuasane-
naçoens de carros, de boys, de cavallos, de barcos, &c. naõ procu
ra, actualmente destroe, os transportes do exercito. 

He mui natural que estas palvaras de Lord Wellington se entendam 
á letra em Portugal, limitando a accusaçaõ aos magistrados, e autho-
ridadesdo Alemtejo*. m a s ; uma de duas; ou na quella província 
ha os transportes, que se necessitavam, e exigiam para o exercito, ou 
naõ. Se os ha e se naõ forneceram, o Governo de Lisboa he culpado, 
em naõ por ali magistrados activos, e em naõ castigar os remissos, se 
os naõ ha, o Governo de Lisboahe o culpado por naõ ter tomado de an
temão as precauçoens para que os houvesse; visto que as ultimas pro
videncias que se deram ha três mezes, e que tenderão a promover a 
concurrencia de transportes deveriam ter sido dadas ha três annos; « 
livres dos deffeitos que nós ainda agora lhes notamos. 

O General Castanos passou pela cidade do Porto, em sua viagem 
para Galiza, e foi naqueila cidade obsequiado com todas as honras 
possíveis; de que damos uma prova na seguinte carta que elle es
creveo â Câmara da mesma cidade do Porto. 

Iilustrissimos Senhores!—Ainda que nos infinitos obséquios, e at* 
tenções, com que V. SS. se tem dignado honrar-me, tenha mais parte 
a magnanimidade, que caractcrisa a nobilissima e distincta naçaõ 
Portugueza, do que os meus merecimentos, o meu coração, sum-
mamente reconhecido, naõ pode resistir ao dezejo de patentear a V. 
SS. a gratidão que deve a tantas e taõ assignaladas attenções, como 
se tem prodígado á minha Pessoa. Mas como actualmente naõ 
possa mostrar practicamente estes sentimentos, que me animaõ, 
entretanto, que se apresenta uma occasiaõ opportuna, em que o 
possa verificar, terei, de contentar-me com dar a V. SSL os mais ex
pressivos agradecimentos, rogando-lhes tenliaõ a bem receber cora 
a affectuosa expressão do meu reconhecimento, a alta consideração 
e respeito com que he. 
Porto, 27 de Março, de 1812. 5cu attento Servidor IH'nos. Senhores. 

(Assignado) XAVIER, BE CASTA vãos. • « 

Illraos. Senhores da Camera desta Cidade. 

Exercito Anglo-Luzitano. 
A p.534 damos os oflicios de Loru VVelliugton ao .-ecretario da 

guerra Lord Liverpool, narrando os processos da Campanha até a 
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tomada de Badajoz, em que este illustre general se tem cuberto de 
gloria. A rapidez de seus movimentos tem sido igual á prudência 
de suas combinaçoens, e ao judicioso de seus planos. 

A 15 de Março se reunio o exercito alliado juncto a Elvas ; a 16 
passou a maior parte das tropas o Guadiana, a 17 se ábrio a primei
ra parallela ; a 300 toezas da praça; nas noites de 18, e 19, se abrio 
a segunda parallela; a 25 começaram as baterias a bater em brecha ; 
e nessa noite se tomou o forte Picurifia ; que era uma importante 
obra destacada da praça, e a 6 de Abril se tomou Badajoz por as
salto. 

Nenhuns elogios nossos seriam iguaes ao glorioso character desta 
acçaõ; que só he igualada pela modéstia com que o general a refere; 
parece que falia como se fofse um simples expectador - e no entanto 
cada palavra de seus despachos he um elogio mudo de seu valor, 
constância, e sciencia militar. A galhardia das tropos foi igual á 
dificuldade da empreza; e tanto os Inglezes como os Portuguezes 
deram taõ assignaiadas provas de sua coragem, e disciplina militar; 
que esperamos ver daqui em diante callados, mudos, empedernidos, 
esses garlndores Francezes, que suppunham combater em Portugal 
contra soldados bisonhos, ou tropas indisciplinadas. Referimos a 
nosso Leitor aos despachos originaes como a fonte pura. 

BUSSIA. 

Se os preparativos da França contra a Rússia saõ formidáveis; os 
desta Potência naõ saõ menos respeitáveis, e no entanto nada ha 
ainda resolvido sobre a questão de paz ou guerra entre estas duas 
potências. O Governo Francez enviou ura Parlamentario a Ingla
terra, com grande publicidade ; e o Governo Inglez deo a sua Res
posta depois de um Conselho de Cabinete; inferio-se naturalmente 
destas circumstancias, que Buonaparte fizera proposiçoens á Ingla
terra ; como um de seus accustumados preparativos antes de mar
char contra a Rússia. Outros atribuem isto a negocio de menor 
importância; esuppoem que dizia respeito a certos prisioneiros Fran
cezes. Como quer que seja Rússia está preparada com um exercito 
de naõ menos de 600.000 homens ; e quanto a finanças nem preciza, 
nem requer subsídios da Inglaterra. Nestes termos, quer o Parla
mentario da França tractasse de pazes, quer naõ ; mui vantajosas 
haviam de ser as condiçoens neste momento, para que o Governo 
Inglez houvesse de attender a ellas. 

4 D 2 
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RIO DA P R A T A -

Nunca duvidamos, que a invasão das tropas Brazilienses, ao ter
ritório das Colônias Hespanholas do Rio-da-Prata, fosse uma mani
festa introducçaõ de uma guerra entre o Brazil, e os Americanos 
Hespanhoes. Negáram-se as nossas asserçoeng, asseverou-se mui a 
sangue frio, que existia a melhor intelligencia entre as tropas do Bra
zil e as dos Hespanhoes Americanos; applaudio-se a sabedoria e 
providencia do Governo do Brazil a este respeito; e ein fim naõ se 
vio naqueila invasão senaõ uma admirável politica, de que naõ re
sultariam se naõ camas de rosas, era que os Ministros-, e povo do 
Brazil dormiriam a sono solto as suas sestas, extaziados com a fra-
gancia dos bellos cheiros. Eis senaÕ quando recebem-se agora em 
Londres noticias do Rio-de-Janeiro que chegam até 3 de Fevereiro; 
e gazetas de Buenos-Ayres, em que se acha a declaração formal de 
hostilidades pela Juncta de Buenos-Ayres contra as tropas e Governo 
do Brazil. 

Ora i que he feito da cordialidade, e boa harmonia, que existiam 
entre os dous governos ? Uy: a resposta he clara: os de Buenos-
Ayres saõ uns rebeldes, desavergonhados, &c. &c: Sim senhores seraõ 
tudo quanto V. Mces. quizérem; porem aonde está a cordialidade, e 
boa harmonia com que se fez aquella invasão ? 

He morto o Conde de Linhares; epor tanto he possivel que o Go
verno do Brazil mude agora de opinião ; e se deixe de quixotisses de 
dai* " golpes decisivos com as suas gloriosas armas." Mas se conti
nuarem na mesma; dizemos, que procuram trazer a sua casa, os 
males, que estavam em casa do seu vizinho. Faltando claro; se naõ 
desistirem, e continuarem na guerra com as colônias Hespanholas do 
Paraguay ; haÕ áe trazer ao Brazil os princípios revolucionários das 
Colônias Hespanholas; e naõ haõ de poder abafállos, quando o qui
zérem fazer. Agora he o tempo de remediar o mal; e se o naõ 
fazem agora, naõ o poderão fazer ao depois. Este he o Portuguez 
mais claro que podemos fallar; e se melhor nos pudéramos explicar 
o faríamos; o tempo mostrará se dando, este conselho, somos ou naÕ 
amigos da tranqüilidade e socego do Governo do Brazil. 

VENEZUELA. 

Segundo as ultimas noticias de Caracas que vam ate 3 de Fevereiro, 
o oeneral Miranda estava ali mui popular, e o seu exercito se re. 
forçava coin grande numero de voluntários. As forças de Caracas 
e das Províncias Unidas se calcularam de 15 a 20.000 homens Todo» 
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ot Estados circumvizinhos tinham mandado os seus deputados para 
o Congresso Geral: as gazetas de Caracas naõ mencionara novidades 
de importância. O seguinte he extracto da de 1 de Fevereiro. 

" O estado de nossos negócios, era geral,he extremamente prospero; 
e naõ obstante a-opposiçaõ dos rebeldes à liberdade, na província de 
Coro, • na cidade de Martha ns permanecemos em estado de felici
dade e tranqüilidade, de que nunca até agora tinha gozado o povo 
de Venezuela, desde que ha memória. Bem de pressa Mexcico será 
ionialraente livre, e com o auxilio das tropas destas Provincias (que 
agora se fazem quasi desnecessárias) destruirão os seus tyrannos. 
Venegas se refugiou na Capital, a qual se fortificou muito; porem 
elle está rodeado de inimigos." 

" O presidente do Congresso julgou conveniente com, o parecer de 
seu conselho, prohibir,a exportação de moeda; visto que se tem 
achado ser de detrimento ao Estado, que se concedesse a sua sahida 
para fora do território. Esta medida naõ foi dictada pela escacez, 
mas por uma própria resolução de naõ supprir as necessidades de 
nossos inimigos. As noticias de Valencia saõ de 22 do mez passado; 
á quella epocha commandava o general Vales, e a cidade estava tran
qüila. 0 general partirá para o exercito em poucos dias." 

A. p. 428 publicamos a primeira parte da Constituição de Vene
zuela , e no No. seguinte daremos o restante; e entaõ daremos as nossas 
observaçoens sobre o seu merecimento. Foi jurada e approvada esta 
Constituição pelos representantes dos Sette Estados Unidos de Vene
zuela aes 20-de Dezembro de 1811; cm pleno Congresso; e esta 
medida fixa irrevogavelmeute o destino daquelle paiz. 

Sahio de Inglaterra o Comodoro Cockburn, ura dos Comroissarios 
da Inglaterra, que vai a offerecer á Hespanha a mediação Ingleza 
para com as Colônias. Esta medida poderia talvez ter interrompido 
o progresso das cousas na America Hespanhola ha dous annos; mas 
agora; que he possivel fazer-se i 

0 Governo de Venezuela está estabelecido; e estabelecido irre-
vogavelmente ; porque, nâõ he possivel conceber que os Mediadores 
possam efferecer cousa alguma que equivalha a cessaõ da Soberania, 
a um povo que ja se declarou Soberano, e que ja foi reconhecido tal 
pelos Estados Unidos; Naõ ha meio de começar a negociação; 
porque naõ ha modo nem maneira de dizer a uns homens, que estaõ 
ja de posse, e no gozo da Soberania, que a cedam sem receber por 
isso equivalente algum ; porque a Soberania, e independência de uma 
Naçaõ uao tem, nem pôde ter equivalente. 
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Também nos naõ diraõ, que nesse caso se pôde appellar paia a 
força; porque, naõ ha exércitos que bastem para a Conquista das 
Américas Hespanholas se ellas quizerem ser livres. A Inglaterra o 
mais que pode lazer, se quizer cooperar com a Hespanha nesse caso, 
be bloquear os portos, e impedir-lhes o commercio: a isso estaõ 
os Americanos Hespanhoes acustumados. Logo, nem as vias de 
conciliação, nem as de força, podem fazer apear Venezuela da classe 
a que se elevou. 

Eis aqui verdades que amagaraõ aos Hespanhoes, os quaes per
guntarão o que devem fazer em tal caso. A nossa resposta be; que 
devem aprender disto a mudar de conducta para com as outras co
lônias, que ainda senaõ declararam independentes; ese naõ perdellav 
haõ todas. He verdade que essa perca, para os séculos futuros naõ 
será para a Hespanha um mal; mas certamente o he no momento 
actual; e devem cuidar de o impedir. 

Venezuela como naçaõ aprezenta uma face prospera, brilhante, 
e segara; e julgando pelos factos que nos tem chegado á noticia, os 
homens que estaõ á testa de seu Governo sabem mui bem aprovei
tar-se das circumstancias, e tem mostrado uma prudência na direc
çaõ de seus negócios, que daria muito credito a mais experimentados 
politicos. 

Carthagena se declarou independente por uma proclamaçaõ de 11 
de Dezembro de 1311. 

Conrespondencia. 
O Desor. Vincente Jozé Ferreira Cardozo da Costa; ao mesmo tempo, 

qne se considera muito obrigado ao Senhor Hippolyto Jozé da Costa 
pelo trabalho, que tomou de publicar pela imprensa escriptos d'elle 
Desor. honrando-os deste modo com a sua approvaçaõ, e com os seus 
elogios, naõ pode deixar de exprimir-lhe o seu decontentamento, pela 
publicação das suas Observaçoens á Gazeta de Lisboa, de 29 de Outu
bro, de 1810, que elle tinha escripto para as enviar, como enviou 
para a Corte do Brazil, desejando, que se naõ divulgassem em quanto 
S. A. R. o Principe Regente de Portugal Iho naõ permitisse. 

Accrescentou porém muito a «ua sensibilidade o ler na carta, que 
o dito Senhor escreveu ao Senhor Jacome Ratton sobre esta publica
ção—que fazendo-se as víctimas da Septembrisaida Lisbonense, em 
tudo dignas de compaixão, somente o naõ eraõ, na sua opinião, 
quando faziaõ o menor esforço para occultar, ou disfarçar o» abomi-
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naveis crimes, que aquelle bem escripto Papel reprovava, e que era 
isto, o que elle desejava expor à execração de universo para justo 
castigo, e infâmia do seus authores. 

O dito Desor. espera, que ha de convencer o Senhor Hippolyto Jozé 
da Costa, em quanto â sua maneira de discorrer n'este período; c que 
mesmo o dicto Senhor se ha de arrepender de ter feito aquella publica
ção, pelos seus sentimentos philantropicos, que desafiaõ a veheraencia 
de todos os seus escriptos, com o fim de diminuir aos homens a 
somma dos seus padecimentos, e tornar mais felsz a sua condição. O 
nimio zelo, e paixaõ do dicto Senhor por estes importantes objeetos, 
fazem lhe muitas vezes empregar meios certamente contrários aoa 
'eus fims. E a publicação do Papel, de que tractamos, lhe servirá de 
uma prova desta nossa opinião. 

Este Papel, estando impresso, naõ pode deixar de hir a Portugal, e 
sendo neste reyno infinita a classe dos descontentes para com o Go» 
verno de Lisboa, hé indispensável, que hajaõ muitas pessoas, que o 
procurem, e queiraõ ler. E sendo o dicto Governo tal, qual o consi
dera o Senhor Hippoly to Jozé da Costa, naõ se pode esperar, que ella 
olhe para isto indiferentemente. Ha de investigar, e perseguir, quem 
elle souber, e mesmo suspeitar, que leu aquelle opusculo, c Inuito 
mais, «s oue louvarem os raciocinios n'eile coraprehcndidos. A sus 
publicação, pois, vai abrir mais um desgraçado precipício aos Por
tuguezes, e offerecer mais victimas ás perseguiçoens do Governo j 
as quaes, ainda algum dia haõ de desafiar a sensibilidade; e a penaa do 
dicto Sfir. Eisaqui o mal, â que o dicto Desor. naS queria dar origem. 
Sobejavaõ muito as paixoens velhas, para que a humanidade tivesse 
que sofrer, e que lamentar entre os Portuguezes, e naõ era necessário 
augmentar-lhes os seus sofrimentos com as novas paixoens, que tu 
haõ de incendiar por causa desta publicação. 

Se se eoasideraõ os bems, que d'ella se esperava© ha de conhecer-
se, que elles saõ enganosos. O dito Senhor conta como o resultado da 
ma publicação —expor á execração do universo os abomináveis crimes, que 
aquelle Papel reprova, para justo castigo t infâmia de seus authores—Isto 
hé um estéril sentimento—Nàm, ut Plato ait, nemo prudens par.it, quia, 
peccatum estf sed non peccetur, como escreve Seneca de Ira, lib. 1. cap. 
16. Paraque a publicação fosse proveitosa havia de produzir para 
o futuro a cessação dos males reprehendidos, de outra sorte seria 
applicavel á ella a discreta sentensa de Hobes de Cive, cap. 3.^11.— 
A vingança, que olha só para o passado, hé unicamente um tao1 triunfo e 
uma falsa gloria que nao temjirr, e que por conseqüência hé contrariai 
razão, a, como se poderia esperar que a dieta publicação produzisse 
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a emenda dos abusos para o futuro? Esperar isso da espontaneida de 
do Governo, era contradictorio com os seus anteriores procedimentos, 
e com o conceito, que d'elle se formava. Espera ella da indignação 
do Povo Português ? Este naõ podia corrigir os excessos, e vicios 
do Governo, sem se tumultuar contra elle, arrogando-se uma autho
ridade, que lhe naõ pode competir sem crime, e que hiria excitar 
uma perigosissima convulsão Politica, unicamente capaz de produzir 
desgraças internas, e externas. 

O único modo, que havia, para que daquelle Papel resultasse aos 
Portuguezes o desejado beneficio, era, fazendo-se, que por meio 
d' elle chegasse á Corte do Brazil o conhecimento de verdades 
que lhe oceultavaõ a distancia de duas mil legoas, eos interesses, 
de quem em Portugal exercitava a publica authoridade. Désía 
corte hé, que somente podia vir o útil remédio para as desgraças 
d'este Reyno. Era, pois, no Rio de Janeiro, aonde convinha, que 
apparecesse o dicto Papel, eo seu o author paia ahi o dirigio por todas 
as Secretarias de Estado, e por diversas vias; e naõ só o dito Papel, 
mas outros muitos da mesma natureza, de sorte que as Observaçoens 
impressas seraõ a vigésima parte dos escriptos, que o mesmo Desor. 
tem remetido á um anno para Corte do Brazil sobre o Governo de 
Lisboa, e sobre os negócios de Portugal. 

Elle conhecia bem todos os perigos, á que se expunha, e naõ igno
rava, que as verdadres sempre úteis á quem as ouve; nem sempre 
saõ igualmente proveitosas para quem as diz : mas considerou, que 
os ditos perigos se limitavaõ para com a sua pessoa e que os bems, 
que podiaõ vir dos seusescriplos, eraõ transcendentes á generalidade 
dos seus concidadãos; e que elle se expunha muito pouco em pro
porção dos proveitos, á que se dirigia, e que esperava. E nestas cir
cumstancias, julgou, que era menos uma generosidade, do que uma 
obrigação, imitar, os que ornados com o Cincto Gabinio se sacrifica
rão voluntariamente pelos seus Nacionaes. 

Ora; quem toma huma resolução destas, e a segue constantemente 
por mais de hum anno, estando ao alcance do poder, contra que le-
ventava a voz, e debaixo da authoridade soberana, á que se dirigia, 
e que podia ser conduzida por muito diversos modos á olhalla, como 
digna de castigo, e quem obra assim, pode dizerse, que elle pertende 
esconder, ou disfarçar os excessos do Governo de Lisboa ? O Author 
das Observaçoens à Gazeta quer lisongear-se, de que nas circumstan
cias, era que elle estava, e em que elle está, ainda ninguém no seu 
paiz tomou huma resolução igual á sua, nem huma resolução, que 
se faça mais digna da compaixão do Sr. Hypolito José da Costa. 
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Alboratar o povo Portuguez contra o Governo de Lisboa, isto naõ 
queria por modo algum o author das dietas Observaçoens. Este foi 
sempre inimigo do Despotismo, exercitou por muito tempo funcçoens 
Publicas em uma cidade taõ populosa, como hé a do Porto, e está 
certo, de que se lhe naõ apontará um único facto, que fosse filho do 
poder arbitrário, porém foi sempre também ainda mais inimigo da 
anarquia, e do exercício da publica authoridade nas mãos da multi
dão. Obrar á bem do povo, e nunca pelo povo, he uin dos seusaxio-
mas politicos. Elle naõ concorreria para milhoramento algum, que 
fosse perciso executarse, obrando â grande massa da naçaõ activ ae, 
primariamente. Esteve em todo o tempo, e está ainda persuadido, 
que as reformas por este meio, ou naõ chegaõ á ser reformas ou 
custam muito demasiadamente mais caro, do que ellas valem. Se 
esse mesmo Governo de Lisboa, que elle retratou com taõ desagra
dáveis cores, só podesse ser corrigido pela accaõ do povo, o dicto 
Des°r. antes mil vezes o sofreria, dó que concorreria, paraque elle se 
corregisse por este modo. 

0 primeiro Escripto, que elle Desor. remeteu para a Corte do Bra
sil, estando ainda no reyno, foi uma memória jurídica sobre o seu 
caso era particular, e pedia a S. A, R. o Principe Regente de Portu
gal licença, para que ella se imprimisse no Rio de Janeiro, dando 
logo todas as suas ordenas, e remetendo o dinheiro, e papel necessá
rio para a impressão. Elle sabia que imprimir-se a dita memória, 
e ser Juiz da sua Causa o Universo, era vencella -. sabia, que antes 
disto se conservaria dúbia a sua opinião entre as sombras, e mistérios, 
com que se tinha aluado o Governo de Lisboa : e sabia finalmente, 
que o seu nome aos olhos dos outros, seria coberto da mais negra 
infâmia, em quanto elles podessem acreditar, ou suspeitar, que o dito 
Desor. constante, e notoriamente beneficiado pelo Principe Regente 
de Portugal, tinha sido capaz de ser lhe desleal, ainda que o fosse 
levissimameute a epezar de tudo isto segurou ao mesmo Senhor no 
começo da dita memória, que elle naõ faria na Europa cousa alguma, 
com que se desinfamasse, e que esperaria da America este beneficio 
necessário á Sua Real Justiça, e que entretanto que esperava, se 
conformaria com a doutrina de um dos seus moralistas. 

Si gratum esse non licebit, nisi ut videar Ingrafus, si 
reddere beneficium non aliter quam per speciem 
injuria? potero, aequissimo animo ad honestum 
concilium per mediam infamiam tendam. Nenio 
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mihi vedetur pluris estimare virtutem, nerao illo 
magis esse devotus, quam que viri boni famam per-
dídit, ne conseientiam perderet.—Seneca, Epist. 81. 

E ao desempenho da promessa referida, feita à S. A. R. o Principe 
Regente de Portugal hè, que elle destinava principalmente os seus 
desvelos, para que senaõ divulgasse na Europa algums dos seus Es-
criptos relativos ao Governo de Lisboa, em quanto elles naõ conse
guissem para isso Licensa na Corte do Brasil. 

E depois do que fica exposto, está o dito Desor. certo, que o Senhor 
Hippolyto Joze da Costa, usando da rectidaõ dos seus juizes, hade 
fazer justiça ao seu comportamento t que o naõ hade achar indigno 
da sua compaixão, por desejar, que se naõ imprimissem as Observa
çoens a Gazeta. Angra, 23 de Janeiro, de 1812. 

VicfiSTE JOZE FERREIRA CARDOZO DA COSTA. 



CORREIO BRAZILIENSE 
D E M A Y O , 1818. 

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

CAMOENB, c . VII. e . 1 4 . 

POLÍTICA. 

PORTARIA. 

OENDO presente ao Principe Regente Nosso Senhor o 
estado actual da Junta dos Juros dos Reaes Empréstimos 
e os bem fundados motivos, que teve a mesma Junta para 
demorar o pagamento dos juros das denominadas Apólices 
grandes, na impossibilidade de cobrar dos seus devedores 
as grandes sommas, em que elles se foram empenhando, 
por causa da decadência e ruina que sofferêrao a agricul
tura, e o commercio com a invasão do inimigo ; assim co
mo na urgência em que esteve o Real erário, para consolidar 
a feliz Restauração do Reino, de se valer de alguns dos 
fundos da dita Junta, que ao mesmo tempo que suppriaõ 
a despeza extraordinária do momento, serviaõ para paga
mento do que os mesmos Cofres estavao, e estaõ ainda 
devendo á Real Fazenda, naõ só da Décima que lhe com
pete, descontada nos pagamentos dos Juros; mas também 
da importância de muitos milhoens de Apólices, que ali 
se mandarão queimar, sendo aliás provenientes de Ren
dimentos próprios do mesmo Real Erário : E Querendo 
Sua Alteza Real a bem do credito das sobreditas Apólices 
grandes, e do Papel Moeda, que os seus juros se paguem 
de hoje em diante com a maior exacçaõ, e se vaõ con
stantemente amortizando os capitães pelos meios estabe-
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cidos nas Reaes Ordens: He Servido o Mesmo Senhor 
Ordenar o seguinte. 

1. No ultimo de Dezembro de mil oitocentos e onze se 
devem considerar saldadas todas as Contas da Junta dos 
Juros com o Real Erário, para que fique á sua disposição 
qualquer saldo de que os seus Cofres estivessem nessa 
época devedores ao mesmo Real Erário : ou seja a titulo 
de descontos de Décima, ou de Loterias, ou de Amorti-
zaçoens. 

2. Todos os Rendimentos, que depois do dito dia ti
verem entrado, ou entrarem no Erário Regio, sendo per
tencentes á Junta dos Juros, lhe seraõ immediatamente 
restituidos, passando-se as mais apertadas ordens, para 
se evitar que hajaõ de repetir-se similhantes entradas. 

3. O producto da Décima que alli se tiver descontado, 
e for descontando no corrente anno, e nos seguintes, ou 
seja ordinária, ou extraordinária, só poderá ser remettido 
ao Real Erário, depois que se estabelecer um novo fundo 
para a amortização das dividas, que se houverem de fun
dar ; mas a Junta dará no principio do cada Semestre uma 
Conta especificada desses descontos para conhecimento do 
Erário. 

4. No primeiro deAbril deste anno se abrirá o pagamento 
ao juro das Apólices grandes, e de todos os Títulos exis
tentes de Rendas vitalícias, começando pelo segundo Se
mestre de mil oitocentos e onze, e continuando com os 
Semestres subsequentes em dias certos de cada semana, 
e sem outra interrupção, que nao sejaÕ os destinados para 
a satisfacçaõ dos Juros do Papel Moeda. 

5. Naó sendo possivel satisfazer-se o Juro das Apólices, 
vencido anteriormente ao dito segundo Semestre, em 
quanto senaõ realizaõalgumas operaçoens, e providencias 
tendentes ao sistema de Credito, que Sua Alteza Real 
tem muito na Sua Real Consideração • os Proprietários das 
Apólices que naÕ quizerem esperar que se lhes paguem os 
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referidos vencimentos, poderão desde logo requerer pelo 
Real Erário Títulos da sua divida, naõ sendo menor de 
cincoenta mil réis ; os quaes, precedendo os exames e 
Despachos necessários, se lhes passarão, e daraÕ em pa
gamento com as chancellas, e formalidades que a Lei 
determina, para elles Credores, ou seus Cessionários, irem 
vencendo e cobrando o juro dos seus respectivos Capi
tães, em quanto naÕ forem distractados, da mesma fôrma, 
e com as mesmas hypothecas, que as Apoliees de Renda 
permanente do Empréstimo estabelecido pelo Alvará de 
sete de Março de mil oitocentos e um. 

6. E Attendendo Sua Alteza Real a que na Secretaria 
de Estado dos Negócios da Fazenda ha menos afluência 
de expediente, e que alguns de seus officiaes tem conhe
cimentos práticos de Arrecadação, Manda que alli se faça 
o assentamento das sobreditas Apólices, ou Títulos de 
divida, em Livro competente, d'onde se extrahiraÕ an
nualmente Folhas processadas, com encerramento, e assig-
natura do Chefe do Real Erário, para serem pagas na 
Junta dos Juros, á vista dos próprios Títulos, que as par
tes apresentarem. O Conde do Redondo, um dos Go
vernadores destes Reinos, Administrador Geral do mesmo 
Erário Regio, o tenha assim entendido, e faça executar. 

Palácio do Governo, em vinte e três de Março, de mil 
oitocentos e doze. 

ComcincoRubricas dos Senhores Governadores doReino. 

Aviso. 
Tendo o Principe Regente Nosso Senhor confiado a V. S. 

a cobrança das Cousignaçoens estabelecidas nas Alfânde
gas do Porto do Brazil pela Carta Regia de 6 de Julho, de 
l8ll . He o mesmo Senhor Servido que V S. á propor
ção que for realizando a sua cobrança, ou dando Letras 
sobre as Alfândegas do Brazil, estas sejaÕ entregues a Fran
cisco Xavier de Montes, Thesoureiro da casa da índia, 
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que se acha encarregado da compra dos trigos, e cevadas 
para acudir aos Povos da Estremadura, e a fim de que 
elle possa effectuar com a maior brevidade este importante 
Serviço, devendo com approvaçaõ de V. S. negociar as 
Letras, e procurar realizar os fundos precisos para a com
pra ordenada. 

Deos guarde a V. S. Palácio do Governo, em 18 de Ja

neiro, de 1812.—ALEXANDRE JOSÉ FERREIRA CASTELLO. 

Para Francisco Xavier de Montes. 

O Principe Regente Nosso Senhor he Servido, que V. 
m. na conformidade da Copia do Aviso junto procure o 
BaraÕ de Quintella, e com elle., e de commum acordo 
faça realizar as Letras, que do dito BaraÕ receber, para 
fazer effectiva a compra das sementes, de que o mesmo 
Senhor foi Servido de o encarregar. dit 

Deos guarde a V. m. Palácio do Governo, em 18 de Ja
neiro, de 1812, ALEXANDRE JOSÉ' FERREIRA CASTELLO. 

PORTARIA. 

Sobre os prêmios conferidos aos que prendem desertores. 

Tendo representado o Marechal Commandante em Chefe 
do exercito Conde de Trancoso, a necessidade de ser 
promptamente satisfeito o prêmio de quatro mil e oito
centos réis, estabelecido pela portaria de 26 de Septem-
bro, de 1810 a favor de quem prender, e apresentar um 
Desertor, prevenindo-se as difficuldades, que até agora 
tem obstado ao immediato pagamento daquella quantia, 
de que tanto depende o fim proposto. Ha o Principe 
Regente Nosso Senhor por bem Conformar-se com o pa
recer do mesmo Marechal, com declaração da referida 
Portaria, determinar o seguinte. 

1. Q.ue a pessoa, que prender qualquer Desertor, seja 
de Tropa de Linha oia de Milícias, deverá entregallo 
immediatamente ao Capitão Mór, ou Commandante das 
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Ordenanças do Districto, em que a prizaó se vereficar, 
declarando quem he o dono da Casa, ou Fazenda, que lhe 
dava asilo, ou a admittia no seu serviço. 

2. Que o Capitão Mór, ou Commandante das Orde
nanças, logo que um Desertor lhe seja entregue passe a 
fazer-lhe os precisos interrogatórios, para indagação do 
«eu nome, e do Corpo, e Companhia a que pertence; 
dando ao apprehendor uma Cautella com estas declara-
çoens, assim como com a do dia da entrega, e da pessoa, 
em cuja casa, ou fazenda, e serviço elle fôr apprehendido. 

3. Que apresentando-se o apprehendedor com esta 
Cautella ao Magistrado Territorial, ou ao Corregedor da 
Comarca, se presente estiver, procedaõ estes, depois de 
ouvirem as partes summariamente, a seqüestro nos bens 
dos cúmplices, na fôrma da Lei, para satisfação naõ só 
dos quatro mil e oitocentos réis de prêmio, que se entre
garão ao mesmo apprehendedor, passando elle recibo na 
referida Cautella, más também da multa, que se acha de
terminada pelo § 4, do Alvará de 6 de Septembro, de 
1765. 

4. Que naÕ podendo realizar-se o pagamento do men
cionado prêmio por falta de bens dos comprehendidos em 
semilhante caso, ou porque os Desertores sejaÕ prezos, 
sem que alguém lhes tenha dado asilo, assim o declararão 
os Magistrados nas Cautellas dos Capitães Mores, ou Com
mandantes das Ordenanças, com as quaes poderão os 
apprehendedores requerer em qualquer Thesouraria, ou 
Pagadoria a satisfacçaõ daquella quantia, sendo-lhes esta 
logo entregue com recibo seu nas mesmas Cautellas, que 
alli deverão ficar. 

5. Que finalmente as Thesourarias, ou Pagadorias, que 
fizerem este pagamento, enviem ao respectivo Inspector 
Listas por Corpos dos Desertores, por quem pagarem, 
para que elle as remetta aos Commandantes do mesmos 
Desertores, e se faça a estes o competente desconto nos 
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seus vencimentos, indemnizando-se assim a Real Fazenda. 
Esta Portaria se cumprirá taõ inteiramente, como nella 

se contém, sem dúvida, ou embaraço algum pelas Autho-
ridades, a quem o seu conhecimento pertencer. Palácio 
do Governo, em 28 de Março, de 1812. 

Com cinco Rubricas dos Senhores Governadores do 
Reino. 

O nosso Governo mandou expedir as seguintes. 

PORTARIAS. 

Tendo cessado os motivos que deraó causa à creaçaõ da 
Junta que o Marechal Commandante em Chefe do Exercito, 
Conde de Trancoso, julgou necessário estabelecer na Villa 
de Serpa, e que foi confirmada pela portaria de 18 de 
Fevereiro do presente anno. Ha o Principe Regente N. S. 
por bem extinguir a referida Junta, Ordenando que o con
hecimento que pela outra Portaria da mesma data lhe estava 
commettido a respeito das Pessoas que na Província do 
Alem Tejo naÕ retirassem os gados do alcance do inimigo, 
sendo a este fim competentemente avisadas, fique daqui 
em diante pertencendo aos Corregedores das respectivas 
Comarcas, do mesmo modo que pela mencionada Porta
ria se acha determinado para as mais Provincias do Reino. 
O que assim se terá entendido, e se executará sem dúvida 
ou embaraço algum. Palácio do Governo, em 28 de 
Março, de 1812. 

Com cinco Rubricas dos Senhores Governadores do Reino. 

O Principe Regente N. S., para facilitar a entrada dos 
dinheiros cio rendimento da Bulla, Manda que aos Tbe-
zoureiros do referido rendimento se aceite por todo o cor
rente mez, nas duas espécies da Lei, o que poderem en
tregar das suas respectivas dividas. A Junta da Bulla da 
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Santa Cruzada assim o fará executar. Palácio do Gover
no, em o 1 de Abril, de 1812. 

Com seis Rubricas dos Senhores Governadores destes 
Reinos. 

Sua Alteza Real o Principe Regente Nosso Senhor 
guiado pelo .seu paternal, e vigilante euidado em beneficio 
dos seus fieis vassallos, dezejando melhorar a triste situa
ção dos habitantes das terras devastadas, e assoladas pelas 
tropas Francezas, muito principalmente na Província da 
Estremadnra, e na da Beira: houve por bem consignar nas 
Alfândegas da Bahia, Pernambuco, e Maranhão pelo es
paço de quarenta annos a quantia annual de cento e vinte 
mil cruzados para ser empregada na reedificaçaÕ das suas 
casas, e no fornecimento de instrumentos, sementes, e 
gados, para o restabelecimento, e continuação das suas 
lavouras, como se dignou participa-lo pela sua Carta Regia 
de 26 de Julho, de 1811. 

O Governo destes Reinos Executando pois as Reaes 
Ordens, que tem recebido do mesmo Augusto Senhor ao 
dito respeito, tem dado as providencias, e expedido as 
ordens, que se seguem, em beneficio dos mesmos povos, e 
da agricultura em geral. 

Tendo o Principe Regente Nosso Senhor ordenado, pela 
Carta Regia de vinte e seis de Julho do anno próximo pas
sado, que nas Alfândegas da Bahia, Pernambuco, e do Ma
ranhão se separassem cada anno pelo espaço de quarenta, 
as quantias de sessenta mil cruzados na da Bahia, de qua
renta mil cruzados na de Pernambuco, e de vinte mil na 
do Maranhão, para soccorrer os Povos deste Reino devas
tado pela cruel invasão do inimigo, e que estas ficassem á 
disposição do governo, autorisando-o para nomear um 
Negociante para a sua recepção. He o mesmo Senhor 
servido encarregar ao BaraÕ de Quintella, do seu Conse-
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lho, para que este possa mandar receber dos Thesoureíros 
das referidas Alfândegas as quantias, vencidas, ordenadas 
pelo mesmoSenhor, podendo sacar letras para a sua cobran
ça, ficando o Real erário responsável de qualquer embaraço, 
que possa haver no seu pagamento. Palácio do Governo 
em 18 de Janeiro, de 1812. Com as Rubricas dos Se
nhores Governadores do Reino. 

Para o Rarao de Quintella. 
Sendo presente a S. A. R. a falta de sementes de milho, 

que soffrem os Povos das Comarcas de Vizeu, Coimbra, 
Arganil, Chaõ de Couce, Guarda, Pinhel, Trancoso, Li
nhares, e Lamego, e o quanto se faz necessário animar 
taõ interessante cultura para as suas subsistencias. Man
da o Principe Regente Nosso Senhor, que V. m. rece
bendo do Baraõ de Quintella as Letras do Real Donativo, 
para os Mezes de Janeiro, Fevereiro, e Março procure 
logo apromptar seis mil alqueires de milho na Provín
cia da Beira á Ordem do Desembargador Conservador 
da Universidade de Coimbra Fernando Luiz Pereira de 
Sousa, que fica encarregado de os fazer dirigir ás Comar
cas acima referidas; e para maior maior falidade de com
pra se deverá entender com o mesmo BaraÕ de Quin
tella, que lhe facilitará os meios nas diíFerentes adminis-
traçoens do Tabaco, tendo V. m. o cuidado de fazer as en
tradas aqui na Administração do Contracto das quantias, 
que tiverem adiantado as administraçoens, à proporção, 
que for realisando as Lettas, que deve receber do mesmo 
Baraõ, esperando da sua actividade, e zelo a brevidade de 
execução desta benéfica medida, de que tanto se necessita, 
e pede a estação presente. 

Deos guarde a V. m. Palácio do Governo, em 10 de 
Março, de 1812. 

ALEXANDRE JOSÉ' FEKKBIRA CASTELLO. 
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Para o mesmo. 

O Principe Regente Nosso Senhor he Servido determinar, 
que V. m. aprompte para os três Depósitos da Estrema-
dura mais cem moios de milho, além dos seiscentos moios 
de trigo, e cevada, que mandaram apromptar; para serem 
remettidos, a quarenta moios para Santarém, quarenta 
moios para a Cardiga, e vinte para Alemquer. 

Deos guarde a V- m. Palácio do Governo, em 12 de 
Março, de 1812. 

FRANÇA. 

Decreto do Lmperador, sobre o commercio dos graõs. 

No Palácio de S. Cloud, aos 4 de Mayo, 1812. 
Napoleaõ, Imperador dos Francezes, Rey da Itália, &c. 

&c. 
Havendo mandado que se nos apresentasse uma conta do 

estado das provisoens em todo o Império, ficamos persuadi
dos de que os restos que ha de graÕ, formam uma massa naõ 
somente suficiente, porém mais do que a necessária para 
satisfazer ás nossas precisoens: comtudo aquella propor
ção geral entre o consumo e os recursos se pode somente 
estabelecer em todos os departamentos do Império por 
meio da circulação; e esta circulação se faz menos rápida, 
quando a precaução induz o consumidor a fazer compras 
anticipadas, e superabundantes,—quando o cultivador se 
faz tardio em trazer os seus productosao mercado,—quan
do o mercador demora o vender, e o capitalista emprega 
todos os seus fundos em compras, que mette nos celeiros, 
e guarda, a fim de alçar a preço. Estes cálculos de inte
resse pessoal,—legítimos quando naõ arriscam a subsistên
cia do povo, nem daõ ao graÕ um valor superior ao seu 
valor real, segundo o estado da colheita em todo o Impé
rio,—devem ser prohibidos, quando elles daõ ao graõ um 
preço fictício, e alem de toda proporção com o preço a que 
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o artigo deveria subir, segundo o seu valor real, juncto 
aos gastos de transporte, e legitimo lucro. 

Portanto, desejando providenciar por medidas conve
nientes, a que se dê á circulação toda a actividade possi
vel, e aos departamentos que soffrem escacez, própria 
segurança, ouvindo o relatório do nosso ministro de Ma-
nufacturas e Commercio, e com o parecer de nosso conse
lho de Estado, temos decretado, e decretamos o seguinte. 

SecçaS L.—Da circulação de graÕ e farinha. 

Art. 1. A livre circulação de graÕ e farinha será pro
tegida em todos os departamentos de nosso Império; man
damos a todas as authoridades civis e militares que a au
xiliem ; e a todos os officiaes de justiça e policia, que re
primam toda a opposiçaÕ; que denunciem processem ou 
façam processar os que se acharem culpados disso, ante 
os tribunaes e nossos conselhos. 

2. Todo o indivíduo, mercador, commissario, ou outro, 
que fizer compras de graÕ e farinha no mercado, para 
prover os departamentos que tiverem precisão; seraõ obri
gados a fazello publicamente ; e depois de ter feito uma 
declaração disso ao prefeito, ou subprefeito. 

SecçaÓ Ií.—Do suprimento dos Mercados. 

3. He prohibido a todos os nossos subditos, de qualquer 
classe ou condicçaó que sejam, o fazer compras ou apro-
visionamentos de graÕ, ou farinha para os guardar em 
armazéns, ou fazer disso um objecto de especulação. 

4. Consequentemente, todos os individuos que tiverem 
o-raós ou farinha; seraõ obrigados I o . a declarar aos pre-
feitos ou subprefeitos, a quantidade que possuem, e os 
lugares em que estaõ depositados. 2o. trazer aos celeiros 
públicos ou lugares do mercado, que lhes forem designa
dos pelos dictos prefeitos, ou sub prefeitos as quantidades 
necessárias, para os conservar constantemente suppridos. 

5. Todo o lavrador, cultivador, ou proprietário, que 
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possuir graõ, será obrigado a fazer similhantes declara-
çoens, e igualmente submetter-se a assegurar o provimen
to dos mercados, quando lhes for requerido. 

6. Os lavradores que tiverem estipulado pagar as suas 
rendas em gêneros, faraÕ uma declaração para este effeito 
e a provarão produzindo os seus arrendamentos: neste 
caso sobre a quantidade que elles forem obrigados a tra
zer ao mercado para seu supprimento, se porá uma quota 
parte em proporção á conta dos senhorios ; e os primeiros 
pagarão a estes em espécie, segundo o preço do mercado. 

7. Os senhorios que receberem as rendas de suas terras 
em gênero, poderão obrigar os seus arrendadores habi
tantes na mesma Commum, a levar ao mercado esta tal 
quantidade de graõ, recebendo por isso uma justa com
pensação, se o naõ forem obrigados a fazer pelos seus 
arrendamentos. 

SecçaÕ LLL. 

8. Todo o graõ e farinha será levado aos mercados es
tabelecidos para este fim ; e he prohibido comprallos ou 
vendellos, excepto nos dictos mercados. 

9. Somente os habitantes e padeiros teraõ permissão 
de comprar, na primeira hora, o graõ necessário para o seu 
consumo. Os commissarios e mercadores que vierem ao 
mercado, depois de terem cumprido com o artigo segun
do do presente decreto, naõ poderão fazer compras senaõ 
depois de passada a primeira hora. 

10. Os nossos ministros estaõ encarregados da execução 
do presente decreto, que continuará em força somente 
até o I o . de Septembro próximo futuro. 

Será inserido no buletim das leys. 
(Assignado) NAPOLEAÕ. 

CONDE DARU, Secret. d'Estado. 

4 c 2 
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RIO-DA-PRATA. 

Regulamento para a liberdade da imprensa em Buenos 
Ayres, 

Taõ natural he ao homem o pensamento, como a facul
dade de communicar as suas ideas. He esta uma daquel-
Ias poucas verdades, que mais bem se sente do que se de
monstra. Nada pode accrescentar-se ao que se tem escrip-
to para provar aquelle direito; e as vantagens incalculá
veis que resultam á humanidade do seu livre exercício. 
O governo fiel a seus princípios quer restituir aos povos 
Americanos por meio da liberdade politica da imprensa 
esse precioso direito da natureza, que lhe tinha usurpado 
um envelhecido abuso do poder; e na firme persuasão de 
que he o único caminho de communicar as luzes, formar 
a opinião publica, e consolidar a unidade de sentimentos 
que he a verdadeira força dos Estados; tem acordado em 
decretar o seguinte. 

Artigo 1. Todo o homem pôde publicar as suas ideas 
livremente, e sem censura previa. As disposiçoens con
trarias a esta liberdade, ficam sem effeito. 

Art. 2. O abuso desta liberdade he um crime. A sua 
accusaçaõ conresponde aos interessados, se offende di
reitos particulares; e a todos os cidadãos se compromette a 
tranqüilidade publica, a conservação da religião Cathoiica 
ou a Constituição do Estado. As authoridades respecti
vos imporaõ o castigo segundo as leys. 

Art. 3. Para evitar os effeitos da arbitrariedade na qua
lificação, e graduação destes delictos, se creará uma 
Juncta de nove individuos, com o titulo de Protectora da 
liberdade da Lmprensa. Para a sua formação apresentará 
o excellentissimo cabildo uma lista de 50 cidadãos honra-
dos,' que naõ estejam empregados na administração do 
Governo, far-se-ha delles a eleição á pluralidade de votos. 
Seraõ eleitores natos o prelado Ecclesiastico, o alcaide de 
primeiro voto, o syndico procurador: o prior do Coasu-
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lado; e o fiscal de S. M., e dous vizinhos de consideração; 
nomeados pelo Ayuntamiento. O escrivão do povo autbo-
rizará o acto; e os respectivos títulos se entregarão aos 
eleitos, sem perca de instantes. 

Art. 4. Os attributos desta authoridade protectora se 
limitam a declarar de facto, se ha ou naÕ crime no papel 
que dá causa á reclamação. O castigo do delicto depois 
da declaração conresponde ás Justiças. O exercício de 
suas funcçoens cessará no anno de sua nomeação, em que 
se fará nova eleição. 

Art. 5. A terceira parte dos votos a favor do acusado 
faz a sentença. 

Art. 6. Appellando algum dos interessados a Juncta 
protectora tirará por sorte nove individuos dos 40 restan
tes da lista de presentaçaõ, rever-se-ha o assumpto, e as 
suas resoluçoens, com a mesma qualidade a favor do accu
sado seraõ irrevogáveis. Nos casos de justa recusaçaõ 
se substituirão os recusados, pelos mesmo arbítrio. 

Art. 7. Observar-se-ha igual methodo nas capitães das 
provincias, substituindo ao prior do Consulado, o depu
tado de Commercio, e ao fiscal de S. M. o promotor fis
cal. 

Art. 8. As obras que tractam de Religião naõ podem 
imprimir-se, sem previa censura do ecclesiastico. Nos 
casos de reclamação se reverá a obra, pelo mesmo dioce
sano associado a quatro individuos da Juncta Protectora, 
e a pluralidade de votos fará a sentença irrevogável. 

Art. 9. Os authores saõ responsáveis por suas obras; ou 
os impressoras, naõ fazendo constar a quem pertencem. 

Art. 10. Subsistirá a observância deste decreto até a 
resolução do Congresso. 

Buenos Ayres, 25 de Outubro, 1811. 
(Assignados) FELICIANO ANTÔNIO CHICLANA. 

MANUEL DE SARRATEA. 

JOAÕ JOZE' PASSO. 

JOZE' JULIAÕPERES, Secretario. 
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RÚSSIA. 

Vkase ordenando a leva de 100.000 homens. 

Nós Alexandre I, pela graça de Deus, Imperador, e 
Autocrata de todas as Russias. 

A situação presente da Europa, requer adopçaõ de me
didas firmes e fortes, assim como a indefatigavel vigilância, 
e enérgicos esforços, para fortificar o nosso extenso im
pério do modo mais formidável possivel, contra toda a ten
tativa hostil. A nossa destemida e corajosa naçaõ Rus-
siaha, tem estado acustumada a viver em paz e harmonia 
com as naçoens circumvizinhas; porém quando as tem
pestades ameaçam o nosso Império, patriotas de todas as 
classes e situaçoens se acham promptos a desembainhar a 
espada em defeza de sua religião e leys. 

Apparece agora a mais urgente necessidade de aug-
mentar o numero de nossas tropas por uma nova leva. As 
nossas forças estaõ j á em seus portos para a defeza do Im
pério ; a sua bravura e coragem saõ conhecidas de todo o 
mundo. Nelles ha confiança no seu Imperador e Go
verno. A sua fé e amor á sua pátria os fazem irresistíveis 
contra uma força mui superior. Com o mesmo paternal 
cuidado temos adoptado todas as medidas defensivas, para 
proteger a segurança e felicidade do todo, e de cada um 
dos individuos: e por tanto, ordenamos. 

1°. Levantar em todo o Império, duas recrutas de cada 
500 homens. 

2o. Começar a leva em todos os nossos Governos duas 
semanas depois de se haver recebido o presente Ukase, e 
acabar no decurso de um mez. 

3o . Conformar a execução desta leva com os regula
mentos estabelecidos sobre as levas de recrutas no Ukase 
apresentado ao Senado, em data de 16 de Septembro, de 
1811. 

4°. Que as recrutas se conservem nas cidades que tem 
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guarniçoens, junctamente com as guarniçoens, e com os 
batalhoens do interior ; no mesmo pé em que se condu
zem, e conservam as recrutas para os depósitos provi-
sionarios. 

Fica encarregada ao Senado a immediata execução desta 
ordem para levantar recrutas, durante o período prefixo. 
>S. Petersburgo, 23 de Março, 1812. 

ALEXANDRE. 

VENEZUELA. 

Constituição Federal dos Estados de Venezuela. 

[Continuada de p. 458.] 

CAPITULO VI.—Revisão e reforma da Constituição. 

135. Em todos os casos em que as duas terças partes de 
cada uma das Câmaras do Congresso, ou das Legislaturas 
Provinciaes, se propuzerem e approvarem original e re
ciprocamente algumas reformas, ou alteraçoens que crêam 
necessárias nesta constituição, se teraõ estas por validas, 
e faraÕ desde entaõ parte da Constituição. 

136. Quer a reforma provenha do Congresso, quer das 
Legislaturas; permanecerão os artigos submettidos á re
forma em toda a sua força e vigor, até que um dos Corpos 
authorizados para ella, tenha approvado e sanccionado o 
proposto pelo outro, na forma providenciada no paragra
pho.anterior. 

CAPITULO VII.—SancçaS ou ratificação da Constituição. 

137. O povo de cada província, por meio de conven-
çoens particulares, reunidas expressamente para o caso; 
ou pelo orgaÕ de seus eleitores capitulares, authorizados 
determinadamente para este intento; ou pela vóz dos 
suffragadores parochiaes, que tiverem formado as assera-
bleas primarias para a eleição dos Representantes, expres
sará solemneraente a sua vontade livre, e espontânea, de 
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aceitar, ou recusar, ou modificar, em todo, ou em parte 
esta Constituição. 

138. Lida a presente Constituição ás corporaçoens que 
tiver feito crear cada Governo provincial, segundo o artigo 
anterior, para sua approvaçaó; e verificada esta com as 
modificaçoens ou alteraçoens que occurrerem pela plura
lidade, se jurará a sua observância solemnemente, e se 
procederá dentro em três dias a nomear os funccionarios 
que lhes conrespondam dos poderes que formam a Repre
sentação nacional, cuja eleição se fará em todo o caso pelos 
eleitores que vaõ designados. 

139. O resultado de ambas as operaçoens se communi-
cará pelas respectivas municipalidades ao Governo de sua 
província, para que apresentando-o ao Congresso, quando 
se reuna, resolva por elle o que for conveniente. 

140. As provincias que se incorporarem de novo na 
Confederação, preencherão em sua oportunidade estas 
mesmas formalidades; ainda que o naõ o fazer agora por 
causas poderosas ou insuperáveis. naÕ servirá de obstáculo 
para que se reunam no momento em que seus governos o 
peçam por commissionados ou delegados ao Congresso, 
quando esteja reunido ; ou ao Poder Executivo durante o 
recesso. 

CAPITULO VIII.—Direitos do homem que se reconhecerão e 

respeitarão em toda a extensão do Estado. 

SecçaÕ L.—Soberania do Povo. 

141. Depois de constituídos os homens em sociedade, 

tem renunciado aquella liberdade iJJimitada e licenciosa, 

a que facilmente os conduziam as suas paixoens; e pró

pria so do estado selvagem. O estabelicimento da socie

dade presupoem a renuncia destes direitos funestos, a acqui-

siçaó de outros mais doces, e pacíficos, e a sugeiçaõ acertos 

deveres mútuos. 
J 42. O pacto social assegura a cada indivíduo o gozo, 
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e posse de seus bens, sem lesaÕ do direito que os mais 
tenham aos seus. 

143. Uma sociedade de homens reunidos debaixo das 
mesmas leys, custumes,e governo, forma uma soberania. 

144. A soberania de um paiz ou supremo poder de re
gular, e dirigir com equidade os interesses da communi-
dade, reside pois essencial e originariamente na massa 
geral de seus habitantes, e se exercita por meio de procu
radores, ou representantes destes, nomeados e estabele
cidos conforme a constituição. 

145. Nenhum indivíduo, nenhuma família, nenhuma 
porçaõ ou reunião de cidadãos, nenhuma corporação par
ticular, nenhum povo, cidade, ou partido, pode attribuir-
se a soberania da sociedade, qde he impreseriptivel, ina
lienável e indivisível em sua essência, e origem, nem pes
soa alguma poderá exercitar qualquer funcçaõ publica do 
Governo, se a naõ tem obtido pela Constituição. 

146. Os magistrados, e officiaes do Governo, investidos 
de qualquer espécie de authoridade, seja na repartição 
legislativa, na executiva, ou na judicial, saõ por conse
guinte meros agentes ou representantes do povo nas func
çoens que exercitam; e em todo o tempo responsáveis 
aos homens, ou habitantes por sua conducta publica, por 
vias legitimas ou constituciouaes. 

147. Todos os cidadãos indistinctamente tem direito 
aos empregos públicos, do modo, e nas formas, e com as 
condiçoens prescriptas pela ley ; naõ sendo aquelles pro
priedade exclusiva de classe alguma de bomens em parti
cular ; e nenhum homem, corporação, ou associação de 
homens terá outro titulo para obter vantagens e considera-
çoens particulares, distinctas das dos outros, na opçaõ aos 
empregos, que formam uma carreira publica; senaõ o que 
provem dos serviços feitos ao Estado. 

148. Naõ sendo estes tituios nem serviços de maneira 
alguma hereditários pela natureza, nem transmissíveis aos 
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filhos, descendentes, ou outras relaçoens de sangue; « 
idea de um homem nascido magistrado, legislador, juiz 
militar, ou. empregado de qualquer sorte he absurda e con
traria á natureza. 

149. A ley he a expressão livre da vontade geral, ou da 
maioridade dos cidadãos, indicada pelo ©rgaõ de seus re
presentantes, legalmente constituídos. EHa se funda so
bre a justiça, e utilidade cemmum ; e hade proteger a 
liberdade publica, e individual contra toda a oppressaõ ou 
violência. 

150. Os actos exercitados contra qualquer pessoa fora 
<los casos, e contra as formas que a ley determina, saõ 
iníquos; e, se por elles se usurpa a authoridade constitu
cional, ou liberdade do povo, saõ tyrannicos. 

SecçaÕ LI.—Direitos do homem em sociedade. 

151. O objecto da sociedade he a felicidade commum, 
e os Governos fôram instituídos para assegurar ao homem 
nella, protegendo o melhoramento, e perfeição de suas 
faculdades phisicas ou moraes, augmentando a esphera de 
seus gozos, e procurando-lhe o mais justo, e honesto ex
ercício de seus direitos. 

152. Estes direitos saõ a liberdade, a igualdade, a pro
priedade e a segurança. 

153. A liberdade he a faculdade de fazer tudo o que 
naÕ offende os direitos dos outros individuos, nem ao 
corpo da sociedade, cujos limites so podem determinar-se 
pela ley; porque de outra sorte seriam arbitratrios, e 
ruinosos á mesma liberdade. 

154. A igualdade consiste em que a ley seja uma, e a 
mesma para todos os cidadãos; quer castigue quer proteja. 
Ella naõ reconhece distincçaõ de nascimento, nem herança 
de poderes. 

155. A propriedade he o direito que cada um tem de 
dispor dos bens que tenha adquirido com seu trabalho e 
industria. 
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156. A segurança existe na garantia e protecçao que a 
sociedade dô a cada um de seus membros sobre a conser
vação de sua pessoa, de seus direitos, e de suas proprie
dades. 

157. Naõ se pôde impedir o que naõ está prohibido 
pela ley, e ninguém poderá ser obrigado a fazer o que ella 
naÕ prescreve. 

158. Tampouco poderão os cidadãos ser trazidos a 
juizo, accusados, prezos, nem detidos, senaõ em casos, e 
nas formas determinadas pela ley ; e o que provocar, so
licitar, expedir, subscrever, executar, ou fizer executar 
ordens e actos arbitrários, deverá ser castigado: porém 
todo o cidadão que for chamado, ou apprehendido em 
virtude da ley, deve obedecer no mesmo instante; pois se 
faz culpavel pela resistência. 

159. Todo o homem deve presumir-se innocente, até 
que naÕ tenha sido declarado culpado na conformidade 
das leys; e se entretanto se julga indispensável segurar 
sua pessoa, qualquer rigor que naõ seja para isto summa-
mente necessário deve ser reprimido. 

160. Ninguém poderá ser julgado nem condemnadoao 
soffrimento de alguma pena em matérias criminaes, senaõ 
depois de ter sido ouvido legalmente. Toda a pessoa em 
similhantes casos terá direito para pedir o motivo da ac-
cusaçaõ intentada contra ella, e conhecer de sua natureza 
para ser confrontada com seus accusadores, e testemunhas 
contrarias, para produzir outras a seu favor, e quantas 
provas lhe possam ser favoráveis dentro dos termos regu-
lares, por si, por seu procurador, ou por defensor de sua 
eleição; e ninguém será compellido ou forçado em causa 
alguma, a dar testemunho contra si mesmo; nem tam
pouco os acendentes ou descendentes, nem os collateraes 
até o quarto gráo civil de consangüinidade, e segundo de 
afinidade. 

161. O Congresso estabelecerá com toda a brevidade 
4 H2 
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possivel, por uma ley particularmente circumstanciada o 
juizo por Jurados, para os casos criminaes e civis, a que 
commumente se applica em outras naçoens, com todas as 
formas próprias deste procedimento ; e fará entaõ as de-
claraçoens, que aqui coniespendam em favor da liberdade 
e segurança pessoal, para que sejam parte desta, e se ob
servem em todo o Estado. 

162. Toda a pessoa tem o direito de estar segura de 
que naõ soffrerá pesquiza alguma, registro, averiguação,, 
capturas, ou embargos irregulares, e indevidos, em sua 
pessoa, sua casa, e seus bens: e qualquer ordem dos Ma
gistrados para registrar lugares suspeitos, sem probabi
lidade de algum feito grave que o exija, nem expressa 
designação dos referidos lugares, ou para apoderar-se de 
alguma, ou algumas pessoas, e de suas propriedades, sem 
nomeallas, nem indicar os motivos do procedimento, ou 
sem ter precedido testemunho, ou depoimento jurado, de 
possoas críveis, será contraria aquelle direito, perigosa á 
liberdade, e naÕ deverá expedir-se. 

163. A casa de todo o cidadão he um az)rlo inviolável. 
Ninn-uem tem direito de entrar nella, senaõ nos casos de 
incêndio, inundação, ou reclamação que provenha do in
terior da mesma casa; ou quando o exija algum procedi
mento criminal conforme as leys, debaixo da responsabi
lidade das authoridades constituidas, que expedirem os 
Decretos: as visitas domiciliarias, e execuçoens civis, só 
poderão fazer-se de dia, em virtude da ley,e com respeito 
á pessoa e objeetos expressamente indicados na acta que 
ordenar a visita ou a execução. 

164. Quando se concederem pela authoridade publica 
similhantes actos, se limitarão estes á pessoa e objeetos 
expressamente indicados no decreto, em que se ordena a 
visita, e execução, o qual poderá extender-se ao registro 
e exame dos papeis particulares; pois estes devem olhar-
se como invioláveis: igualmente que as conrespondencias 
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epistolares de todos os cidadãos, as quaes naõ poderão ser 
interceptadas por nenhuma authoridade, nem taes docu
mentos provarão nada em juizo, se naÕ forem exibidos 
pela mesma pessoa a quem se tiverem dirigido por seu 
author, e nunca por outra terceira; nem pelo reprovado 
meio da interceptaçaÕ. Exceptuam-se os delictos de alta 
traição contra o Estado, o de falsidade, e os demais que 
se commettem e executam precisamente pela escriptura; 
nos quaes casos se procederá ao registro, exame e apre-
hençaõ de taes documentos, na conformidade do que for 
disposto pelas leys. 

165. Todo o individuo na sociedade, tendo direito a ser 
protegido por ella, no gozo de sua vida, de sua liberdade, 
e de suas propriedades, na conformidade das leys, está 
obrigado por conseqüência a contribuir de sua parte para 
as despezas desta protecçao, e a prestar os seus serviços 
pessoaes, ou um equivalente delles, quando seja neces
sário ; porém ninguém poderá ser privado da menor por
ção de sua propriedade ; nem esta poderá applicar-se aos 
usos públicos sem seu próprio consentimento, ou os dos 
corpos legislativos, representantes do Povo; e quando 
alguma necessidade publica legalmente comprovada exigir 
que a propriedade de algum cidadão se applique a usos 
similhantes, deyerá receber por ella uma justa indemni-
zaçaõ. 

166. Nenhum spbsidio, cargo, imposto, taxa, ou con
tribuição, poderá estabecer-se nem cobrar se, debaixo de 
qualquer pretexto que seja, sem o consentimento do Povo 
expresso pelo orgaõ de seus Representantes. Todas as 
contribuiçoens tem por objecto a utilidade geral; e os 
cidadãos o direito de vigiar sobre a sua applicaçaÕ, e de 
fazer que se lhe dê conta dellas, pela referida via. 

167. Nenhum gênero de trabalho, de cultura, de in
dustria, ou de commercio seraõ prohibidos aos cidadãos ; 
excepto aquelles que agora formam a subsistência do 
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Estado, que depois oportunamente se libertarão, quaado 
o Congresso o julgar útil, e conveniente á causa publica. 

163. A liberdade de reclamar cada cidadão os seus di
reitos ante os depositários da authoridade publica, com a 
moderação e respeito devidos, em nenhum caso poderá 
impedir-se nem limitar-se. Todos pelo contrario deverão 
achar um remédio prompto, e seguro, conforme as leys, 
i.% injurias e damnos, que soffrerem em suas pessoas, em 
suas propriedades, e em sua honra, e estimação. 

169. Todos os estrangeiros de qualquer naçaÕquesêjam 
se receberão no Estado. Suas pessoas, e propriedades 
gozarão a mesma segurança que os demais cidadãos, 
sempre que respeitem a religião Cathoiica, única do paiz, 
e que reconheçam a independência destes povos, sua so
berania, e as autlioridadeã constituídas pela vontade geral 
de seus habitantes. 

170. Nenhuma ley criminal ou civil poderá ter effeito 
retroactivo, e qualquer que se faça para julgar ou castigar 
acçoens comettidas antes que ella exista, será tida por in
justa, productora de oppressaõ, e inconforme aos princí
pios fundamentaes de um governo livre. 

171. Nunca se exigirão cauçoens excessivas, nem se 
imporaõ penas pecuniárias desproporcionadasaos delidos, 
nem se tondemnaraó os homens a castigos cruéis, ridículos, 
e desusados. A» JejTs sanguinárias devem diminuir-se; 
pois a sua freqüente applicaçaõ he inconducente á saúde 
jdo Estado, e naÕ menos injusta que impolitica, sendo o 
verdadeiro desígnio dos castigos, corrigir, e naõ extermi
nar o gênero humano. 

172. Todo o tractamento que aggrave a pena determi
nada pela ley he um delicto. 

173. O uso da tortura fica abolido perpetuamente. 
174. Toda a pessoa que for legalmente detida, ou preza, 

deverá pôr-se em liberdade logo que dê cauçaÕ, ou fiança 
suficiente, excepto nos casos em que haja provas evi-
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dentes, ou grande presumpçaÕ de delictos capitães. Se a 
prizaÕ provem de dividas, e nao houver evidencia, ou 
vehemente presumpçaÕ de fraude, tampouco deverá per
manecer nella, logo que os seus bens se tenham posto á 
disposição de seus respectivos credores, conforme ás leys. 

175. Nenhuma sentença pronunciada por traição contra 
o Estado, ou qualquer outro delicto, irrogará infâmia aos 
filhos, ou descendentes do reo. 

176. Nenhum cidadão das provincias do Estado, excepto 
os que estiverem empregados no exercito, marinha, ou 
milícias; e se acharem em actual serviço, devera sugeitar-
se ás leys militares, nem soffrer castigos provindos dellas. 

177. Os militares em tempo de paz naó poderão a 
quartelar-se, nem tomar alojamento nas casas dos demais 
cidadãos particulares, sem o consentimento de seus donos; 
nem em tempo de guerra, senaÕ por ordem dos magistrados 
civis, conforme ás leys. 

173. Uma milícia bem regulada e instruída, composta 
dos cidadãos, he a defensa natural mais conveniente, e 
mais segura a um Estado livre. Naõ devera portanto 
haver tropas veteranas em tempo de paz, senaõ as rigoro
samente precisas para a segurança do paiz, com o consen
timento do Congresso. 

179. Tampouco se impedirá aos cidadãos o direito de 
ter e trazer as armas licitas, e permittidas para sua defeza; 
e o poder militar em todos os casos se conservará em uma 
exacta subordinação á authoridade civil, e será dirigido 
por ella. 

180. Naõ haverá foro algum pessoal ; só a natureza 
das matérias determinará os magistrados a que pertença o 
seu conhecimento ; e os empregados em qualquer ramo, 
nos casos que occurrerem sobre assumptos, que naõ forem 
próprios de sua profissão, e carreira, se sugeitaraõ aos 
magistrados, e tribunaes ordinários como os de mais 
Cidadãos. 
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181. Será livre o direito de manifestar os pensamentos 
por meio da imprensa; porém quem quer que o exercitar 
se fará responsável ás leys, se atacar e perturbar com suas 
opinioens, e tranqüilidade publica, o dogma, a moral 
Christaã, a propriedade, honra, e estimação de algum 
cidadão. 

182. As Legislaturas provinciaes teraõ o direito de 
petição ao Congresso, e nao se impedirá aos habitantes o 
reunirem-se ordenada e pacificamente em suas respectivas 
Parochias; para consultar entre si, e tractar sobre seus 
interesses,, dar instrucçoens a seus representantes no Con
gresso, ou na Província, ou dirigir petiçoens a um ou 
outro Corpo Legislativo, sobre reparação de aggravos, ou 
males que soffram em seus próprios negócios. 

183. Para todos estes casos deverá preceder necessaria
mente solicitação expressa por escripto dos pais de família 
e homens bons da parochia, quando menos em numero de 
seis, pedindo a reunião da respectiva municipalidade, e 
esta, determinará o dia, e commissionará algum magistrado, 
ou pessoa respeitável do partido para presidir á Juncta, 
e depois de concluída e lavrada a acta, a remetterâ á mu
nicipalidade, que lhe dará a direcçaõ conveniente. 

184. A estas junctas só poderão concorrer os cidadãos 
suffragadores, ou eleitores ; e as Legislaturas naõ estaõ 
absolutamente obrigadas a conceder as petiçoens, mas 
sim a tomallas em consideração, para proceder em suas 
funcçoens, do modo que parecer mais conforme ao bem 
geral. 

185. O poder de suspender as leys, ou de deter a sua 
execução, nunca deverá exercitar-se senaõ pelas legislatu
ras respectivas, ou por authoridade dimanada dellas, só 
para aquelles casos particulares, que tiverem expressamente 
providos, fora dos que expressa a Constituição ; e toda a 
suspensão ou detenção, que se faça em virtude de qual
quer authoridade, sem o consentimento dos Representai!-
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tes do povo, se recusará como um attentado a seus direi

tos. 
186. O poder legislativo supprirá provisionalmente a 

todos os casos em que a Constituição respectiva estiver 
muda, e provera nelles opportunamente conformando-se 
á mesma Constituição na addiçaõ ou reforma que parecer 
necessário fazer-se nella. 

187. O direito do povo para participar na Legislatura, 
he a melhor segurança, e o mais firme fundamento de um 
Governo livre : por tanto he preciso que EIS eleiçoens se
jam livres, e freqüentes; e que os cidadãos em quem 
concorrem as qualificaçoens de moderadas propriedades, 
e outras que procuram um maior interesse na communidade, 
tenham direito de suffragio, e de eleger os membros da 
Legislatura, em epochas assignaladas, e pouco distantes, 
como providencêa a Constituição. 

188. Uma dilatada continuação nos principaes funcci-
onarios do Poder Executivo, he perigosa á liberdade; e 
esta circumstancia reclama poderosamente uma rotação 
periódica entre os membros da referida repartição, para a 
segurar. 

189. As três repartiçoens essenciaes do Governo; a 
saber; Legislativa, Executiva, e Judicial, he preciso que se 
conservem taõ separadas e independentes uma da outra, 
quanto o exige a natureza de um Governo livre, ou 
quanto he conveniente á cadea de connexaõ, que liga toda 
a fabrica da Constituição, em um modo indissolúvel de ami
zade, e de uniaõ. 

190. A emigração de umas provincias para outras será 
inteiramente livre. 

191. Os Governos tem sido instituídos para felicidade 
commum; para protecçao e segurança dos povos, que os 
compõem ; e naõ para beneficio, honra, ou interesse par
ticular de algum homem de alguma família, ou de alguma 
classe de homens em particular; que somente saõ uma 
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parte da Communidade. O melhor de todos os Gover
nos será o que fôr mais próprio para produzir a maior 
somma de bem, e de felicidade; e estiver mais ao abrigo 
do perigo de uma má administração; e quantas vezes 
se reconhecer que o Governo he incapaz de preen
cher estes objeetos, ou que a maioria da naçaõ for con
traria a elles, tem indubitavelmente o direito inalienável, 
e imprescriptivel de abolillo, mudállo, ou reformallo, do 
modo que julgar mais próprio para alcançar o bem pu
blico. Para obter esta indispensável maioria, sem damno 
da justiça nem da liberdade geral, a Constituição apre
senta, e ordena os meios mais racionaveis, justoseregu-
lares, no capitulo da revisão; e as provincias adoptaraõ 
outros similhantes ou equivalentes, em suas respectivas 
constituiçoens. 

SeccaÕ UL.—Deveres do homem em sociedade. 

192. A declaração dos direitos contem as obrigaçoens 
dos legisladores; porém a conservação da sociedade pede, 
que os que a compõem conheçam e preencham igualmente 
as suas. 

193. Os direitos dos outros saõ o limite moral dos 
nossos, e o principio de nossos deveres relativamente aos 
demais individuos do corpo social. Elles assentam sobre 
dous princípios, que a natureza tem gravado em todos os 
seus coraçoens; a saber. Fazer sempre aos outros todo o 
bem que quizeres receber delles. Nao faças a outrem o 
que naÕ quer e rias que te fizessem. 

194. Saõ deveres de cada indivíduo para com a socie
dade, viver submettido ás leys, obedecer, e respeitar 
os magistrados e authoridades constituídas, que saõ 
os seus orgaõs; manter a liberdade e igualdade dos 
direitos: contribuir para os gastos públicos; servir a Pá
tria quando ella o exija; fazendo-lhe o sacrifício de seus 
bensy e de sua vida, se for necessário. 
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195. Ninguém he homem de bem nem bom cidadão, 
se naõ observa as leys fiel e religiosamente; se naÕ he bom 
filho, bom irmaÕ, bom amigo, bom esposo, bom pay de 
familias. 

196. Qualquer que trespasse as leys abertamente, os 
que sem as violar às claras as illudem com astucia, ou com 
rodeios artificiosos e culpaveis, he inimigo da sociedade, 
offende os interesses de todos, e se faz indigno da benevo
lência e estimação publica. 

SecçaÕ IP.—Deveres do Corpo social. 

197. A sociedade affiança aos individuos, que a com
põem, o gozo de sua vida, de sua liberdade, de suas pro
priedades, e de mais direitos naturaes; nisto consiste a 
garantia social, que resulta da acçaÕ reunida dos membros 
do corpo, e depositada na Soberania nacional. 

198. Sendo instituídos os Governos para o bem e feli
cidade commum dos homens; a sociedade deve propor
cionar auxílios aos indigentes, e desgraçados, e a instruc-
çaÕ a todos os cidadãos. 

199. Para precaver toda a transgressão dos altos poderes 
qae nos tem sido confiados, declaramos; que todas e cada 
uma das cousas constituídas na anterior declaração de direi
tos, estão izentas, efóra do alcance do poder geral ordinário 
do Governo; e contendo-se ou apoiando-se sobre os indes-
tructiveis, e sagrados princípios da natureza, toda a ley con
traria a ellas, que se expessa pela Legislatura federal, ou 
pelas Provincias, será absolutamente nulla, e de nenhum 
valor. 

CAPITULO NONO. 

Disposiçoens Geraes. 

200. Como a parte dos cidadãos, que até agora se tem 
denominado índios, naõ tem conseguido o precioso fructo 
de algumas leys, que a monarchia Hespanhola dictou a 
seu favor; porque os encarregados do Governo nestes pai-
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zes tinham posto em esquecimento a sua -jxecuçaõ; e 
como as bases do systema de Governo, que nesta Consti
tuição tem adoptado Venezuela, naÕ saó outras senaõ as 
da justiça e da igualdade, encarrega mui particularmente 
aos Governos provinciaes, que assim como tem de applicar 
as suas fadigas e cuidados, para conseguir a illustraçaõ de 
todos os habitantes doEstado; proporcionar-lhe escolas, aca
demias, e collegios, aonde aprendam todos os que quizerem, 
os princípios de Religião, de saá motal e da politica; as 
sciencias, e as artes úteis, e necessárias para o mantenimen-
to e prosperidade dos povos, procurem por todos os meios 
possíveis attrahir os referidos cidadãos naturaes a estas casas 
de illustraçaõ e ensino, fazer-lhes comprebender a intima 
tmiaÕ que tem com todos os mais cidadãos, as considera-
çoens que como elles merecem do Governo, e os direitos 
de que gozam pelo único facto de serem homens iguaes a 
todos os de sua espécie, a fim de conseguir por este meio 
tirallos do abatimento, e rusticidade, em que os tem man
tido o antigo estado das cousas, e que naÕ permaneçam 
insulados; e até temerosos de tractar com os mais ho
mens ; prohibindo desde agora que possam applicar-se 
involuntariamente a prestar os seus serviços aos Tenentes, 
ou Curas de suas parochias, nem a outra alguma pessoa; 
e permittindo-lhes a partilha em propriedade das terras 
que lhes estavam concedidas, e de que estaõ de posse; 
paraque á proporção entre os pays de familias de cada 
povo, as dividam e disponham dellas como verdadeiros se
nhores, segundo os termos e regulamentos, que formarem 
os Governos provinciaes. 

201. Revogam-se por conseguinte, e ficam sem nenhum 
vigor, as leys que, no anterior Governo, concederam cer
tos tribunaes, protectores, e privilégios de menoridade aos 
dictos naturaes; as quaes dirigindo-se em apparencia a 
protegêllos, os tem prejudicado sobre maneira> como a 
experiência tem provado. 
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202. O commercio iníquo dos negros, prohibido por 
decreto da Juncta Suprema de Caracas, em 14 de Agosto, 
de 1810, fica solemne, e constitucionalmente abolido em 
todo o território da uniaõ, sem que possam de modo 
algum introduzir-se escravos de nenhuma espécie, por 
via de especulação mercantil. 
. 203. Do mesmo modo ficam revogadas e annuladas 
em todas as suas partes as leys antigas, que impunham 
degraduaçaõ civil a uma parte da povoaçaõ livre de Ve
nezuela, conhecida até agora debaixo da denominação 
de pardos. Estes ficam na posse de sua estimação natu
ral e civil, e restituidos aos imprescriptiveis direitos, que 
lhes conrespondem como aos mais cidadãos. 

204. Ficam extinctos todos os títulos concedidos pelo 
antigo Governo, e nem o congresso, nem as legislaturas 
provinciaes poderão conceder outro algum de nobreza, 
honras, ou distincçoens hereditárias, nem crear empregos, 
ou officio algum, cujos soldos ou emolumentos possam 
durar mais tempo do que o da boa conducta dos que os 
servirem. 

205. Qualquer pessoa que exercitar algum emprego 
de confiança ou honra, debaixo da authoridade do Estado, 
naõ poderá aceitar presente, titulo, ou emolumento de 
algum rey, principe, ou estado estrangeiro, sem o consen
timento do Congresso. 

206. O Presidente e Membros que forem do Executivo, 
os Senadores, os Representantes, os militares e mais em
pregados civis, antes de entrar no exercício de suas func
çoens, deverão prestar juramento de fidelidade ao Estado, 
de suater e defender a Constituição, de cumprir bem e 
fielmente os deveres de seus oflicios; e de proteger e con
servar pura e illesa, nestes povos, a religião cathoiica 
apostólica Romana que elles professam. 

207. O poder executivo prestará o juramento nas maõs 

do Presidente do Senado, na presença das duas Câmaras; 



604 Politica. 

e os Senadores e representantes, nas maõs do presidente 
em turno do Executivo ; e na presença dos outros indivi-
viduos que o compõem. 

208. O Congresso determinará a formula do juramento, 
e ante que pessoas o devam prestar os demais officiaes e 
empregados da Confederação. 

209. O povo de cada província terá faculdade para 
revogar a nomeação de seus representantes no Congresso, 
eu algum delles, em qualquer tempo do anno; e para en
viar outros ao lugar dos primeiros, pelo tempo que lhe 
restar a servir ao tempo da revogação. 

210. O meio de inquirir e saber a vontade geral dos 
povos, sobre estas revogaçoens, será da repartição exclu
siva e peculiar das Legislaturas provinciaes, segundo o 
que para isso estabelecerem em suas respectivas consti-
tuiçoens. 

211. Prohibe-se a todos os cidadãos assistir com armas 
ás congregaçoens parochiaes, e eleitoraes, que prescreve 
a Constituição; e ás reunioens pacificas de que falia o 
§ 182 e seguinte ; debaixo da pena de perder por dez 
atmos o direito de votar, e concorrer nellas. 

212. Qualquer que for legitimamente convencido de 
ter comprado ou vendido suffragios nas referidas congre-
.gaçoens; ou de ter procurado a eleição de algum indivíduo 
com ameaças, intrigas, artifícios, ou outro gênero de se-
ducçaÕ; será excluído das mesmas assembleas; e do ex
ercício de toda a funcçaÕ publica; por epaço de 20 an
nos; e em caso de reincidência, a exclusão será perpetua; 
publicando-se uma e outra no districto do Partido Capitu
lar, por uma proclamaçaõ da Municipalidade, que cir
culará nos papeis públicos. 

213. Nem os suffragantes Parochiaes, nem os eleitores 
capitulares, receberão recompensa alguma do Estado por 
concurrer em suas respectivas Congregaçoens, e exercer 
nellas o que prescreve a Constituição, ainda que seja 
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necessário ás vezes empregar alguns dias paxá concluir 
o que occurrer. 

214. Os cidadãos só poderão exercer os seus direitos 
politicos nas congregaçoens parochiaes e eleitoraes, e nos 
casos e formas prescriptas pela Constituição. 

215. Nenhum indivíduo ou associação particular pode
rá fazer petiçoens ás authoridades constituídas em nome 
do povo, nem menos arrogar. a si a qualificação de Povo 
Soberano , -eo cidadão ou cidadãos que contravierem a este 
paragrapho, faltando ao respeito e veneração devidas a 
representação e vóz do povo, que só se expressa pela von
tade geral, ou pelo orgaó de seus Representantes legítimos 
nas Legislaturas, seraõ perseguidos, prezos, e julgados na 
conformidade das leys. 

216. Toda a reunião de gente armada, debaixo de qual
quer pretexto que se forme, se naõ emana de ordens das 
authoridades constituídas, he um attentado contra a segu
rança publica, e deve dispersar-se immediatamente pela 
força: e toda a reunião de gente sem armas, que naõ tenha 
a mesma origem legitima, se dissolverá, primeiro por or
dens verbaes ; e sendo necessário se destruirá pelas armas, 
em caso de resistência ou de obstinação tenaz. 

217. Ao presidente e membros do Poder Executivo, 
Senadores, Representantes e mais empregados pelo Go
verno da Confederação, se abonarão os seus respectivos 
soldos do thesouro commum da Uniaõ. 

218. Naõ se extrahirá delle quantidade alguma de nu
merário em prata, ouro, papel, ou outra forma equivalente, 
senaõ para os objeetos e applicaçoens ordenadas pela ley ; 
e annualmente se publicará pelo Congresso um estado e 
conta regular das entradas e gastos dos fundos públicos, 
para conhecimento de todos, logo que o poder executivo 
verefique o disposto no § 102. 

219. Nunca se imporá capitaçaÕ nem outro algum im
posto directo sobre as pessoas dos Cidadãos, senaõ em 
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razaõ do numero da povoaçaõ de cada Província, segundo 
o indicarem os censos, que o Congresso disporá que se 
executem cada cinco annos em toda a extençaÕ do Estado. 

220. NaÕ se dará preferencia aos portos de uma pro
víncia sobre outra, por algum regulamento de Commercio, 
nem de rendas ; nem se concederão privilégios ou direitos 
exclusivos a companhias de Commercio, ou corporaçoens 
industriaes; nem se imporaõ outras limitaçoens á liberdade 
do commercio, mais do que as quesaÕ expressamente pro
videnciadas na constituição. 

221. Toda a ley prohibitiva sobre estes objeetos, quando 
as circumstancias a façam necessária, deverá suppor-se 
pura e essencialmente provisional; e para ter effeito por 
mais de um anno, se deverá renovar com formalidade no 
fim deste período; repettindo-se o mesmo suecessiva-
mente. 

222. Em quanto o Congresso naÕ determinar uma forma 
permanente de naturalização para os Estrangeiros; adqui
rirão estes o direito de cidadãos, e aptidão para votar, 
eleger, e ter assento na representação nacional; se, tendo 
declarado a sua intenção de estabelecer-se, no paiz, ante 
uma Municipalidade; e tendo-se inscripto no registro 
civil delia; e renunciado ao direito de cidadão em sua 
pátria, adquirirem um domicilio e residência no território 
do Estado, por tempo de sette annos, e prehencherem as 
demais condiçoens prescriptas na Constituição, para ex
ercitar as funcçoens referidas. 

223. Em todos os actos públicos se usará da Era Co
lombiana, e para evitar toda a confusão nos computos ao 
comparar esta epocha com a vulgar christaã, quasi geral
mente usada em todos os povos cultos, começará aquella 
a contar-se desde o primeiro dia de Janeiro do anno de 
Nosso Senhor 1811, que será o primeiro de nossa Inde
pendência. 

224. O Congresso supprirá com providencias oportunas 
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a todas as partes desta Constituição, que se naõ possam 
pôr em execução immediatamente, e de um modo geral; 
para evitar os prejuizos e inconvenientes, que de outra 
sorte poderiam resultar ao Estado. 

225. O que, achando-se em uma província, violar as 
suas leys, será julgado conforme a ellas por seus magis
trados provinciaes; porem se infrigir as da uniaõ, o será 
conforme a estas pelos funccionarios da mesma Confede-
raçaÕ: e para que nem seja necessário que em todas as 
partes haja tribunaes da Confederação, nem que sejam 
tirados de suas vizinhanças os individuos comprehendidos 
nestes casos: o congresso determinará por ley os tribu
naes, e a forma com que estes daraÕ commissoens para 
examinar, e julgar as occurrencias nas mesmas Provincias. 

296. Ninguém terá na Confederação de Venezuela 
outro titulo, nem tractamento publico, senaõ o de cida
dão; única denominação de todos os homens livres, que 
compõem a naçaõ: porém ás Câmaras Representativas, 
ao Poder Executivo, e á Corte Suprema de Justiça se 
dará por todos os cidadãos o mesmo tractamento com a 
addiçaõ de honoravel ás primeiras, e respeitável ao segun
do, e recto para a terceira. 

227. A presente Constituição; as leys que em conse
qüência se expessam para executalla ; e todos os tractados 
que se concluam debaixo da authoridade do Governo da 
Uniaõ; seraõ a ley suprema do Estado em toda a extençaõ 
da Confederação ; e as authoridades e habitantes das Pro
vincias estarão obrigados a obedecer-lhe, e observallas 
religiosamente, sem excusa, nem pretexto algum: porém 
as leys, que se expedirem contra o theor delia, naõ teraõ 
nenhum valor, senaõ quando tiverem preenchidas as con
diçoens requeridas para uma justa e legitima revisão, e 
sancçaõ. 

228. No entanto que se verifica a composição de um 
código civil e criminal, determinado pelo Supremo Con-
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gresso em 8 de Mayo proximç passado, adaptado á forma 
de Governo estabelecido em Venezuela, se declara em 
sua força e vigor o Código, que até aqui nos tem regido 
em todas as matérias e pontos, que directa ou indirecta-
mente, se naõ opponham ao estabelecido nesta consti
tuição. 

E por quanto o Supremo Legislador do Universo tem 
querido inspirar em nossos coraçoens, a amizade e uniaõ 
mais sinceras entre nos mesmos, e com os demais habi
tantes do Continente Colombiano, que se nos queiram 
associai* para defender a nossa religião, nossa Soberania 
natural, e nossa independência ; portanto nós o referido 
povo de Venezuela, tendo ordenado com inteira liberdade 
a Constituição precedente, que contém as regras, prin
cípios, e objeetos de nossa confederação e aliança per
petua; tomando a mesma divindade por testemunha da 
sinceridade de nossas intençoens, e implorando o seu po
deroso auxilio, para goaar para sempre as bênçãos da 
liberdade, e os impresoriptiveis direitos que temos mere
cido de sua beneficência generosa, nos obrigamos, e com-
promettemos a observar, e cumprir inviolavelmente todas 
e cada uma das cousas que nella se comprehendem, desde 
que seja ratificada na forma que na mesma se prescreve; 
protestando sem embargo alterar e mudar em qualquer 
tempo estas resoluçoens, conforme á maioria dos povos de 
Colômbia, que quizerem reunir-se em um corpo nacio
nal, para a defeza e conservação de sua liberdade, e inde
pendência politica, modificando-as, corrigindo-as, e ac-
commodando-as oportunamente, e á pluralidade, e ds 
commum accordo entre nós mesmos, em tudo o que tiver 
relaçoens directas com os interesses geraes dos referidos 
povos, e for concordado pelo orgaõ de seus legítimos re
presentantes, reunidos em um Congresso geral da Co
lômbia, ou de alguma parte considerável delia; e sanc
cionado pelos committentes; constituindo-nos outro tanto 
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nesta uniaõ, todas e cada uma das Provincias, que concor
reram a formalla, garantes umas ás outras da integridade 
de nossos respectivos territórios, e direitos essenciaes, 
com as nossas vidas, nossas fortunas, e nossa honra ; e 
confiamos, e recommendamos, a inviolável conservação 
desta constituição á fidelidade dos Corpos Legislativos, 
dos Poderes Executivos, Juizes, e Empregados da UniaÕ, 
e das Províncias; e á vigilância e virtude dos pays de 
família, mãys, esposas, e cidadãos do Estado. 

Dada no Palácio Federal de Caracas, aos 21 de Dezem
bro, do anno do Senhor, 1811; Primeiro de nossa Indepen
dência. 

(Assignados)—Joaõ Toro, Presidente. Isidoro Antônio 
Lopez Mendez. Joaõ Joze da Maya. Nicholáo de 
Castro. Lino de Clemente. Jozé Maria Ramirez. Do
mingo de Alvarado. Manuel Plácido Maneiro. Ma-
riano de Ia Cova. Francisco Xavier de Maiz. Antônio 
Nicholas Brizeno. Francisco X. Yanes. Manuel Palácio. 
José de Satã y Bussy. José Ignacio Brizeno. José Ga
briel d'AIcalá. Bartholomé Blandin. Francisco Policar-
po Ortiz. Martin Tovar. Felipe Fermin Paul. Jozé 
Luiz Cabrera. Francisco Hernandez. Francisco dei 
Toro. Jozé Angel de Alamo. Gabriel Perez de Pa-
gola. Francisco X. Ustariz. Joaõ German Roscio. Fer
nando Penalver.—Sob os reparos que se expressam juncto 
á acta N° . 2, assigno esta Constituição. Francisco de 
Miranda, Vice Presidente.—Subscrevo a tudo, menos ao 
artigo 180, reiterando o meu protesto feito em cinco do 
corrente. Joaõ Nepomuceno Quintana.—Subscrevo a 
tudo, menos ao artigo 180, que tracta de abolir o foro 
pessoal dos clérigos ; sobre o que tenho protestado solem-
nemente, o que se insertará na continuação desta Consti
tuição. Manuel Vicente de Maya.—Subscrevo nos mes
mos termos, que o senhor Maya, acompanhando o pro
testo que tenho entrego hoje. Luiz José Cazorla.—Sub*» 
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screvo a toda a Constituição menos ao capitulo do foro. 
Luiz Jozé de Rivas e Tovar.—Debaixo do meu protesto, 
do acordaõ de 16 do Corrente. Salvador Delgado.— 
Subscrevo a tudo excepto o annulamento do foro. Jozé 
Vicente Unda.— Subscrevo a presente Constituição com 
exclusão do artigo 180; e na conformidade do protesto 
que fiz em 5 do Corrente, e acompanha a Constituição, e 
nos mesmos termos, que passa o de D. Joaõ Quitana. Luiz 
Ignacio Mendoza.—Subscrevo a tudo o sanccionado nesta 
Constituição, á excepçaõ do capitulo que falia do foro 
ecclesiastico, segundo os protestos que tenho feito nas 
actas do dia cinco do presente. Joaõ Antônio Diaz Argote. 
—Francisco Isnardi, Secretario. 

COMMERCIO E ARTES. 

Observaçoens sobre a Memória do Conde de Linhares: 
publicada no nosso N°. 47, p. 459. 

JLX. SUCC1NTA analize, que fizemos ao tractado de Com
mercio entre o Brazil e Inglaterra, ao tempo em que elle 
se publicou, bastaria para dar a entender a nossos leitores 
a falta de sinceridade com que o Negociador Portuguez 
pretende, pelo decurso deste documento, persuadir, que 
existe, em todos os seus artigos, a mais perfeita reciproci
dade nas estipulaçoens. 

Pará provarmos agora a falta de sinceridade, e o de
sígnio premeditado de iljudir o povo Portuguez, e de 
abuzar de sua paciência e soffrimento, traremos o exemplo 
do artigo 10 deste tractado. Estipula-se aqui a faculdade 
de nomearem os Inglezes no Brazil o seu juiz conservador, 
e na segunda parte do artigo se diz (vid. Corr. Braz 
vol. v. p . 138, linha 25) que em compensação deste pon-
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deroso privilegio de participar na Soberania do paiz, a 
Ingleterra se obrigava a administrar a justiça aos Portu
guezes na forma ordinária, sem distincçaõ ou privilegio 
algum. Quando analysamos este artigo, dissemos o que 
nos pareceo sufficiente á cerca da palpável verdade de 
que naõ ha nesta estipulaçaÕ a menor sombra de recipro
cidade. Mas diraÕ alguns, que o Negociador Portuguez 
deste tractado se enganara, suppondo que nestas estipula-
çoens havia reciprocidade. Esta memória porém do Conde 
de Linhares prova que tal naõ ha ; que o Governo do 
Brazil conhecia, que naÕ se achava neste artigo alguma 
reciprocidade; e naõ obstante empurrou ao publico a 
segunda parte do artigo, como se fosse uma compensação 
da primeira. 

Diz o Conde de Linhares, na memória que apresentou 
a seu Soberano o seguinte. " Esquecia-me tocar no ar
tigo do juiz conservador, e creio realmente, que o que se 
concedeo nada contém, que seja desfavorável ao Real 
serviço, nem pôde ter compensação; porque duvido que 
nada se pudesse obter, que valesse a pena de grande que-
rella." (Vid. Corr. Braz. vol. viii. p. 464.) 

Deixemos por agora a questão, se a concessão deste 
conservador, nomeado pelos estrangeiros, para sentenciar as 
causas em que elles mesmos saõ parte, e sem intervenção 
de jurados, he ou naõ desfavorável ao Real serviço; he ou 
naó conveniente aos fins da administração da justiça; he 
ou naÕ conforme com a dignidade da independência e 
Soberania nacional. Deixemos também por agora, a 
primeira palavra daquelle paragrapho "Esquecia-me;" 
trazida de prosito, para mostrar a pouca monta em que o 
Ministro tinha a bagatella desta estipulaçaÕ, que até se 
hia esquecendo de fallar nella em uma memória apresen
tada ao Soberano de propósito, para lhe dar uma idea 
geral das vantagens deste tractado. Deixemos em fim as 
demais consideraçoens, e vamos a esta que serve ao ob-
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3ecto que temos em vista. Diz o Ministro, que esta esti
pulaçaÕ nao pôde ter compensação. Seja assim, senhor 
Conde de Linhares, estava V. Ex*. persuadido que esta 
estipulaçaÕ naõ admittia compensação em Inglaterra a 
favor dos Portuguezes. { EntaÕ com que sinceridade diz 
ao publico, V- Ex*. qUe o que se declara na segunda parte 
do artigo he uma compensação da primeira ? 

Eis aqui o procedimento do Governo do Brazil. DÍ2 
o Ministro ao seu Soberano, em segredo, que a estipula
çaÕ do artigo naÕ admitte compensação; e diz ao publico 
no mesmo artigo, que ali se inclue uma compensação. 
Qual dos dous he o que fica enganado por este Ministro 
i o Soberano, ou o Publico ? E agora < quem he que 
lucra com esta duplicidade do Ministro ? Seguramente 
naó he a naçaõ, nem be o Soberano, ou seu Governo; que 
naõ pode deixar de muito perder de-seu credito, e de sua 
influencia na naçaõ; quando se faz patente esta falta de 
sinceridade em seu proceder. 

Diz o Ministro que esta insignificante concessão, que 
quasi lhe ia esquecendo, naõ he, segundo elle crê, real
mente desfavorável ao Real serviço. Pois entaõ conceda 
o Soberano essa graça aos Inglezes por um decreto seu; 
allegue como razaõ a grande amizade, que professa á 
naçaõ Ingleza, as muitas obrigaçoens que lhe deve; e 
procederá com dignidade em uma conducta franca e aber
ta ; mas naõ diga o Ministro no tractado que esta con
cessão he um contracto oneroso e reciproco, em que esti
pula certa compensação; porque isso he illudir a naçaô 
contra o que o mesmo ministro entende, visto que elle está 
confessando nesta memória, que nisto naõ ha nem pôde 
haver compensação. 

Esta memória nos parece taõ calculada a offuscar o 
Soberano; como as palavras do tractado estaõ arranjadas 
para illudir a naçaõ. Assim começa o Memorialista por 
lembrarão Soberano, a garantia que lhe faz a Inglaterra 
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dos seus Estados; como quem diz, logo ao principio, 
" concede o que se segue, senaÕ perdes tudo quanto 
tens:" óra este, sem duvida, naõ he o methodo de proce
der, quando se tracta de mostrar as vantagens reciprocas 
das estipulaçoens, principiar atemorizando o Soberano, 
assustando-o para o fazer acquiescer no que se pertende 
extorquir delle; em vez de persuadillo que o contracto, 
em que vai a entrar, he reciprocamente vantajoso. 

Nos dissemos ja, quando analizamos este tractado, que 
a pretensa reciprocidade naÕ existia senaõ nas palavras ; 
porque ainda na quellas mesmas cousas, em que a esti
pulaçaÕ he perfeitamente reciproca nas expressoens, naõ 
o he nem pôde ser nos effeitos ; e portanto quando o 
Conde de Linhares alega ao seu Soberano com o preâm
bulo do tractado, para lhe provar a reoiprocidade, naõ faz 
mais do que offuscallo, e deseiicamiuhaiJo; 

Consideremos, por exemplo, o artigo 2. Concede-se 
aos vassallos de ambas as Potências contractantes a reci
proca liberdade de se estabelecerem em qualquer paiz 
pertencente a qualquer das duas Potências. A execu
ção deste artigo, como nós previmos, ao tempo em que 
elle se fez publico, naõ tem de forma alguma posto em 
igual pé ambas as naçoens; mas supponliamos que se 
executa á risca; a vantagem desta reciproca estipulaçaÕ 
está em favor da Inglaterra, na proporção de 1 para 10; 
porque os Portuguezes que se estabelecerão nos domínios 
de Inglaterra naõ chegam á décima parte dos Inglezes 
que se estabelecem em terras de Portugal; logo a vantagem 
está da parte da Inglaterra como um para dez. Estas eram 
as consideraçoens, e cálculos, que deviam fazer o ob
jecto de uma memória particular desta natureza; mas o 
Conde de Linhares nem em tal toca. 

Pelo artigo 4 do tractado, os navios de ambas as na
çoens devem pagar reciprocamente os mesmos direitos, 
os de uma nos portos da outra. Os navios Portuguezes 
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que vem a Londres pagam : 1°. 2 shéllings e 7 peniques; 
ou 465 reis por tonelada dos direitos chamados de tone
lada. 

2Q . 8 peniques, ou 120 reis, por tonelada dos direitos 
chamados Trimty-house ; que saõ para a corporação dos 
pilotos. 

3 o - 5 shéllings, 900 reis, de passe emRamsgate, certidão 
de medida, &c. 

42. 2 shéllings e 8 peniques, 480 reis, por tonelada de 
direitos de alfândega. 

5o. Igual quantia para faróes e mais propinas competen
tes aos officiaes, certidoens, &c. 

6®. 2 shéllings e 7 peniques, 360 reis, por tonelada, de 
aluguel do dique, aonde se amarram; por 40 dias, e pas
sados estes; um tanto por semana. 

De maneira que um navio do porte de 500 toneladas, 
naõ faz todas estas despezas com menos de 1:200.000 reis. 
I Quaes saõ pois os direitos que pagam os navios Ingle-
glezes no Brazil, em reciprocidade destes, que pagam os 
navios Portuguezes em Inglaterra ? * Que explicação 
dá o Ministro a seu Soberano destes importantes factos, 
j a que a naõ deo ao publico ? 

Este artigo he o que na memória se chama o artigo 6o; 
e o Conde de Linhares, occultando todos os factos im
portantes que ha a este respeito, se contenta com dizer, 
que esta estipulaçaÕ certamente livra os vassallos de S. A. R. 
da opressão que os seus navios soffriam até aqui nos por
tes da Gram Bretanha. 

Pelo 5o. artigo do tractado, se estipula o mutuo e reci
proco estabelicimento de direitos de importação nos gêne
ro» de ambas as naçoens. Diz o ministro, que renunci
ando a Gram Bretanha por este artigo (na memória se 
enumera como 7°*°') os princípios do celebre acto de nave
gação, consente que os gêneros Portuguezes em navios 
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Portuguezes paguem os direitos como se viessem em navios 
Inglezes, &c. 

A importância dos actos de navegação da Inglaterra, 
naõ consiste em que possam, ou naõ, as naçoens estran
geiras trazer aos portos Inglezes os productos das mes
mas naçoens, a que esses navios pertencem ; isto nunca 
foi prohibido na Inglaterra, directamente, senaõ ás po
tências com quem estaõ em guerra. A grande importân
cia dos actos de navegação consiste em prohibir ás outras 
naçoens que naõ tragam â Inglaterra productos de diffe
rentes paizes, que naÕ sejam os seus respectivos. Estas 
medidas fôram adoptadas em Inglaterra, durante o Go
verno de Cromwell, com o fim de arruinar o commercio 
dos Hollandezes, os quaes fazendo entaõ o transporte de 
mercadorias de uns paizes do mundo para outros; naÕ 
tinham quasi nenhumas mercadorias suas próprias, que 
pudessem trazer a Inglaterra. 

Neste ponto de vista he que se devem considerar os ac
tos de navegação da Inglaterra; e he nisto que o Ministro 
Portuguez naõ falia, seja por ignorância, seja pela mesma 
falta de sinceridade que provamos acima, em outro as-
sumpto. 

Ha porem ainda outra consideração de maior impor
tância, do que a falsa côr que o ministro dá aos Actos de 
navegação, a fim de impor ao seu soberano com a idea 
de haver vencido uma grande dificuldade: e vem a ser a 
falta de reciprocidade nos effeitos, ainda que o naõ seja 
nas palavras do artigo. 

Os navios Portuguezes que vem a Inglaterra naõ 
chegam a vinte cada annoj e os Inglezes que en
tram nos portos do Brazil, durante o mesmo período, pas
sam de duzentos; logo naõ ha reciprocidade alguma de 
vantagens quanto aos effeitos; nem se estipula a favor 
dos Portuguezes cousa alguma que equivalha este exce-
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dente de lucros dos Inglezes; mas o Ministro nem disto 
falia em sua memória: talvez também se esque
cesse. 

Nesta memória se naõ faz mençaõ alguma de outra 
parte deste artigo, em que, descrevendo os navios que se 
devem chamar Portuguezes, exclue os de construcçaõ 
estrangeira, que saõ a maior parte da marinha mercante 
Portugueza; e isto até com effeito retrogrado, compre-
hendendo os que estavam ja comprados, e naturalizados 
Portuguezes, segundo as leys de Portugal, ao tempo que 
se fez o tractado. Esta ommissaõ do Conde de Linhares, 
pode naÕ ter sido um estratagema seu, para occultar esta 
matéria de seu Soberano; porque he mui possivel, que 
fosse feita a estipulaçaÕ em Inglaterra, pelo actual Conde 
do Funchal; e que por taes serviços e outros similhantes 
se lhe procurasse aquelle titulo; portanto he preciso naõ 
carregar mais a maõ ao Conde de Linhares do que elle 
merece. De-se a cada um o que lhe toca. 

O Conde de Linhares, nesta memória, fallando do 
Commercio da Ásia, que se estipula no artigo G*-1. (enu
merado 8 o . na Memória) explica-se com toda a confuzaõ, 
e em termos taõ vagos, que parece exprimir-se assim de 
propósito, de forma que o naó entendessem. Nós refe
rimos oLeitorao que dissemos sobre isto, no vol. v. p. 196; 
e ao mesmo artigo do tractado; e facilmente se conhecerá a 
impostura, com que este ministro pretende misturar o ne
gocio da Ásia com as alteraçoens no systema de taxação 
do Brazil, que naõ tem com aquella medida relação 
alguma. 

O artigo 7mo* que se tem cumprido á risca no Brazil, 
a respeito dos Inglezes; está reciproco em Inglaterra a 
respeito dos Portuguezes somente em boas palavras; sen
do o mesmo Ministro Portuguez em Londres, quem tem 
solicitado a sua infracçaõ, em vez de pedira sua obser*-
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yancía, como temos provado, com casos particulares no 
nosso vol. v. p . 358. 

O Conde de Linhares naÕ se embaraça com explicar 
a seu Soberano; assim como lhe naõ importou o espe
cificar no tractado, as vantagens que os Portuguezes deviam 
gozar em Inglaterra; e que necessariamente exigem que 
se derroguem em parte certas leys$ cuja existência parece 
ser ignorada por estes negociadores. Assim apezar da 
reciproca liberdade de residir, viajar, e estabelecer-se o 
vassallo de uma das potências contractantes no território 
da outra, ainda os Portuguezes se acham, a este momento, 
sugeitos em Inglaterra ás restricçoens legaes da Inspec
çaõ dos Estrangeiros, que naÕ tem sido legal, ou publi
camente revogadas a favor dos Portuguezes; nem saõ os 
navios destes izentos dos direitos de scavage e outros, 
somente pagos pelos estrangeiros era Inglaterra; e o Mi
nistro Portuguez nenhuma lembrança faz em sua memória 
destes embaraços legaes ; assim como naõ fez menção del
les no tractado. 

Dir-nos-haõ os defensores do Conde, que o direito de 
scavage, posto que só cobrado dos estrangeiros em In
glaterra, e por conseqüência naÕ incluindo os Portugue
zes, os quaes pelo tractado naÕ estaõ obrigados a pagar 
senaõ os direitos que pagam os nacionaes, he com tudo, 
«m direito municipal, pertencente á cidade de Londres, e 
o Governo Inglez, naÕ pôde. intervir nisso. Seja assim,; 
mas nesse caso ** por que naõ lembrou isto o Negociador 
Portuguez, estipulando em compensação desta desvanta
gem dos Portuguezes, que o Governo Inglez naÕ podia 
dispensar; ou alguma desvantagem equivalente aos Ingle
zes no Brazil; ou alguma outra vantagem positiva aos 
Portuguezes, que compensasse esta desvantagem ? Nin
guém adrnittirá a desculpa de que os Ministros do Bra
zil ignoravam estas cUcumstancias dos regulamentos com-. 
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merciaes em Inglaterra; porque nenhum Ministro se deve 
metter a fazer tractados sobre matérias de que he igno
rante. 

A igualdade e reciprocidade de direitos, que se estipu
la no artigo 18 do tractado, he violada em Inglaterra com 
serem os Portugnezes obrigados a pagar mais do que os 
Inglezes os seguintes direitos de scavage, que só se cobram 
dos estrangeiros 

Por cada 112 libras de assucar 4 shéllings ou 720 reis. 
Por cada libra de tabaco 2 shéllings ou 360 reis. 
Por cada saca d'algodaÕ, ou 200 libras, 6 peniques; ou 

90 reis. 

Por café, goma, cornos, e cacau, 1 penique ou 15 
reis em cada libra esterlina de valor, ou 3600 reis. 

Por cada 112 libras de sebo 1 penique ou 15 reis. 
Por cada dúzia de couros 3 peniques; ou 45 reis. 
O artigo 15 do tractado (que na memória se deixa em 

uma parte sem numeração e n'outra se instituía 18,) 
e contém a estipulaçaÕ de se admittirem nos Estados de 
Portugal todas as manufacturas Inglezas; he justificado 
pelo Conde de Linhares com taõ fracas razoens, que basta 
o senso commum de qualquer indivíduo para as refu
tar; como verá o leitor a p. 460 deste volume: mas ao 
depois fallando o Conde do que enumera artigo 18 (p. 
462) diz que a admissão de todas as mercadorias Inglezas 
no Brazil foi exigida por Lord Strangford, como uma 
forçosa condição sine qua non, e mais depressa rompe
ria todas as negociaçoens do que cederia cousa alguma 
neste ponto. Mas se esta admissão he apreciada pelo 
Conde como saudável, segundo as suas authoridades de 
SmiTh, e Simonde; por que motivo se fez necessária esta 
ameaça de Lord Strangford de romper todas as negocia
çoens, no caso que naÕ lhe concedessem este ponto ? Este 
modo de apertar da parte de Lord Strangford suppoem 
que o Conde Linhares lhe fez alguma resistência; ora he 
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incompatível com esta opposiçaÕ a Lord Strangford, a 
persuaçaõ em que o Conde diz estar, de que esta admis
são de todas as fazendas Inglezas he conveniente ao Brazil. 
Eis aqui a sinceridade destes politicos! Pretende o Mi
nistro provar a utilidade da estipulaçaÕ a seu Soberano, 
mostrando-se convencido da opinião de Smith; e quando 
lhe convém exaltar o merecimento de suas negociaçoens, 
diz que tal estipulaçaÕ fôra concedida, porque Lord 
Strangford insistira nella ao ponto de querer antes romper 
toda a negociação do que ceder a este artigo. 

Quanto á faculdade que se concede aos Portuguezes 
(para fazer a estipulaçaÕ reciproca) de que possam trazer 
as suas manufacturas a Inglaterra, he isso verdadeiramente 
burlesco. Em primeiro lugar; suppondo que actual
mente se admitiam em Inglaterra os palitos, e outras 
manufacturas Portuguezas, i que igualdade de proveitos 
se pôde nisto conceber, quando se compara com o immenso 
cabedal, que a Inglaterra introduz nos domínios de Por
tugal no valor de seus gêneros 2 Em segundo lugar os 
productos mais importantes do Brazil, naÕ saõ admittidos 
em Inglaterra senaÕ para exportação; assim a recipro
cidade consiste somente pas palavras; porque se per
mitte a importação para Inglaterra de manufacturas, que 
o Brazil naõ tem; e se prohibe introduzir em Inglaterra 
os productos mais importantes que o Brazil tem, como he 
o assucar, café, & c ; excluídos pelo artigo 20 do trac
tado. 

Porém ainda mesmo nos gêneros do Brazil, que se re
colhem em Inglaterra meramente para exportação, ha en
cargos e pagamentos, que os gêneros Inglezes similhante-
mente admittidos no Brazil naÕ pagam: taes saõ as des
pezas dos diques, o aluguel dos armazéns públicos aonde se 
depositam, as despezas de mediçoensje pezo, tanto ao receber 
como ao despachar para fora. 

Diz o Conde de Linhares nesta memória (p . 462 
hnha 12) que » nos artigos 14 e 15, se estabeleceo 
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maior tolerância religiosa, e se lavou o odioso da 
mancha do artigo 5 o . do tractado de 1654." Esta 
disposição, a que o Conde allude, vem no artigo 12 do 
tractado; mas he uma pedanteriâ, a charlataneria do mi
nistro, o pretender que elle concedera aos Inglezes a tole-
Tancia religiosa com maior libcralidade de ideas do que 
nos tractados de 1654 ; porque o artigo 14 do tractado 
de 1654 feito entre o Piotector Cromwcll, e El Rey D. 
Joaõ IV- diz isto. " O povo da Republica, (Inglaterra) 
naõ será molestado por causa da Religião ou livros Reli
giosos ; e poderão professar a mesma em casas particu
lares, ou abordo dos seus navios, &c." 

Neste tractado agora negociado pelo Conde de Linhares 
(Artigo X I I . ) se concede igualmente aos Inglezes que 
possam celebrar os oflicios divinos a seu modo em suas 
casas ou capellas particulares, com tanto que estas ca
pelas tenham a apparencia externa de casas de habitação. 
Logo naõ ha maior liberalidade na concessão; porque 
tanto faz dizer que o culto seja practicado em casas par
ticulares, como em capelas que sejam construídas como 
casas particulares; e portanto o Negociador do Brazil só 
podia ter em vista nesta asserçao o realçar merecimento 
da liberalidade de suas ideas de tolerância, á custa de 
abater injustamente a generosidade do Negociador do 
tractado de 1654. 

Concluiremos estas breves reflexoens com o que o diz 
o Conde de Linhares sobre a permissão que se concede 
aos Inglezes de cortarem madeiras no Brazil. Alega o 
Conde como razaõ desta concessão, que naõ fica por isto 
prohibido aos vassallos de S. A. R. o comprar, vender, 
e exportar as madeiras em navios Portuguezes. ;Ora 
Senhor Conde obrigado pela esmola ! Pudera naõ : pu
dera o Governo do Brazil estipular, que os Inglezes tives
sem faculdade de cortar, embarcar, e exportar as Madeiras 
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do Brazil, e negar-se aos naturaes do paiz o direito de 
fazer o mesmo. Este artigo, que na Memória se enumera 
26; ficou de fora no tractado de commercio; e entrou 
no tractado chamado de paz e amidade, em sexto lugar. 
(Vid. Corr. Braz. vol. v. p . 276). E he uma das mais 
conspicuas provas da pouca attençaõ que o povo do Bra
zil merece aos homens que formam o actual Governo-
Concede-se aqui neste artigo aos Inglezes o direito de cor
tar, vender, e exportar as Madeiras do Brazil ; concessão 
preciosíssima para á naçaõ Ingleza, importante em suas 
conseqüências; e susceptível de um abuso temível em 
sua practica i E que vantagens se estipulaõ para os 
povos do Brazil em reciprocidade l A resposta acha-se 
nesta memória do Conde de Linhares ; e vem a ser o per-
mittirem os Inglezes que os Brazilianos possam, em seu 
paiz, em suas terras, no Brazil, cortar Madeiras e expor-
tallas em navios seus somente ! 

Quosque tandem . . abuteris patientia * . . » -

LISBOA. 

24 de AbriL 
O Principe Regente N . S. foi servido mandar publicar o 

seguinte Alvará'. 

Eu o Principe Regente faço saber aos qtte este alvará 
de ampliação, e declaração virem, que tendo eu dado as 
providencias opportunas, pelo Alvará, de 29 de Julho, 
de 1809, para fazer applicaveis a todas as praças mer
cantis do estado do Brazil, e domínios ultramarinos as 
disposições do outro Alvará, de 13 de Novembro, de 
1756, e das mais leys, e decretos, que formão com elle a 
legislação dos fallidos; pedindo-o assim os motivos poli
ticos, que lhe servem de fundamento, e a justiça universal, 
que desejo administrar com igualdade aos meus vassallos, 
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pois que todos tem a ella um igual direito, sem que pos-
são constituir difierença os lugares da sua habitação, ou 
domicilio ; e consequentemente não se limitando estas 
razões ás sobredictas praças do estado do Brazil, e domí
nios ultramarinos, sendo sim extensivas a todas as outras 
dos meus estados : hei por bem ampliar o referido Alvará, 
de 29 de Julho, de 1809, para que se observe em toda a 
sua extensão nos meus Reynos de Portugal e Algarves, 
applicando-se as suas disposições a todos os que nelles se 
apresentarem fallidos, da mesma fôrma qne se acha dis
posto para os do estado do Brazil, e domínios ultrama
rinos, verificando-se o requisito de serem matriculados 
perante a Real Junta do commercio, agricultura, fabricas, 
e navegação por homens de negocio, ou mercadores de 
lojas de vender a retalho; com a uníca declaração, que 
as circumstancias fazem indispensável, de que nos dictos 
meus Reynos, em lugar das mezas de inspecçaõ, que não 
há, saõ os corregedores das comarcas ; e nos lugares onde 
estes não residirem, os juizes de fôra; e onde os naÕ 
houver, os das terras mais vizinhas, os que ficaõ autho
rizados para receberem as apresentações dos fallidos, tira
rem as devassas, acceitarem as denuncias, e procederem 
ás mais diligencias, determinadas no sobredicto Alvará, 
de que remetterão os autos pelos primeiros correios á 
corte e cidade de Lisboa, para ahi serem sentenciados 
pelo tribunal da Real Junta do Commercio, Agricultura, 
Fabricas, e Navegação. 

Pelo que : mando á mesma Real Junta do Commercio, 
Agricultura, Fabricas, e Navegação, e a todos os mais 
Tribunaes, Desembargadores, Corregedores, Juizes, Jus
tiças, e mais pessoas, a quem o conhecimento deste Alvará 
pertencer, que o cumpraõ, e guardem, e o façaõ cumprir, 
e guardar, como nelle se contêm, sem dúvida, nem inter
pretação alguma; naÕ obstante quaesquer regimentos, 
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leys, ordens, ou estilos contrários, que todos hei por 
derrogados para este effeito somente. E valerá como 
carta passada pela Chancellaria, posto que por ella naÕ 
ha de passar, e o seu effeito haja de durar mais de um 
anno, sem embargo das ordenações do livro segundo, 
títulos trigesimo nono, e quadragesimo em contrario : re* 
gistando-se em todos os lugares, onde se costumão registar 
similhantes leys; e mandando-se o original para a Torre 
do Tombo. 

Escrito em Lisboa, aos 8 de Agosto, de 1811. 

P R Í N C I P E . 

Cyriano Ribeiro Freire P. 

A H T E S . 

Extracto do Telegrapho Português 
Senhor Redactor. 

Tenho de lhe communicar um objecto, que me parece 
digno de ser annuneiado no seu periódico, deixando eu 
á sua disposição o modo mais adequado de persuadir aos 
Portuguezes o seu uso, e applicaçaÕ. 

Muito tempo antes que em Portugal se fizessem requisi
ções de homens trabalhadores, bestas, e bois para o serviço 
da guerra, já eu trabalhava por descobrir meios, e modos 
de escusar, e poupar braços, e tudo aquillo que se chama 
força animada nos trabalhos de diversos engenhos. Nesse 
tempo tinha eu em vista o augmento da agricultura, a 
facilidade nos trabalhos, e o maior interesse, e lucro nas 
prodücçÕes; e coin effeito descobri, e fiz construir uma 
maquina hydraulica, que agora pertendo fazer publicar, 
porque assim o pedem as circumstancias da perda de 
braços, e das mais forças, de que he provável, se acharão 
carecer os engenhos, as officinas, as fabricas, &c 

Pôde propriamente chamar-se esta maquina-^engenho 
VOL. VIII, No. 48. 4 M 
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ão. engenhos—pois que applicada a qualquer engenho o 
fará mover pelo espaço de tempo que preciso for. Esta 
maquina move-se pela mesma água por si mesma, com 
uma força, que se reproduz. Nella se pôde accrescentar, 
ou diminuir a força, conforme a maior, ou menor resis
tência, que houver a vencer. 

Três qualidades indispensáveis se achaõ nesta maquina 
I». a sua utilidade, 2a. a sua necessidade, 3». a sua no
vidade. 

A sua utilidade consiste, em primeiro lugar, em se obter 
os mesmos fins, que se conseguem com as forças animadas, 
com a vantagem de serem permanentes, e de se evitar a 
despeza, que se faz com trabalhadores, bestas, e bois: em 
segundo lugar, em se poder applicar nos moinhos, ou 
azenhas, podendo estes situarem-se em qualquer parte dos 
campos, ou da cidade, sem precisão de água corrente, 
que pôde ter melhor applicaçaõ na lavoura. 

A sua necessidade consiste em obviar aos incommodos 
provenientes da falta das mencionadas forças animadas, 
de que no presente tempo tanto se carece, podendo, e de
vendo estas applicarem-se a outros trabalhos, em que naõ 
podem ter uso as maquinas; como saõ os trabalhos da 
agricultura, navegação, pesca, e alguns oflicios mecâ
nicos, Sec. 

A sua novidade consiste na sua invenção extraordinária 
no modo; na simplicidade das partes componentes, e na 
facilidade com que saõ applicadas ; no indeterminado do 
seu movimento ; c na regularidade, com que este se con
serva sempre com a mesma força, conforme a potência 
inanimada que obra. 

Eis-aqui um artificio capaz de promover a felicidade 
dos particulares, em ordem ao interesse público, e crédito 
da naçaõ ; e se me representa o annuncio a respeito delle 
de grande monta para com aquelles Portuguezes, que se 
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accenderem cm paixão pela boa reputação dos talentos 
dos seus concidadãos. 

Conheço nos seus periódicos a facilidade, e abundância, 
com que Vmce. maneja o nosso idioma, e o gosto com que 
trata cada matéria com as cores, que lhe são mais pró
prias ; e isto me deixa em uma quasi certeza de ser a 
minha obra descripta por Vmce. com a sua costumada 
energia, e bem acolhida do público. 

De Vm«. atlento venerador, 
O Conego JOSÉ PEDRO B A Y A B D . 

LITERATURA E SCIENCIAS. 

P O R T U G A L . 

Repostas á obra do Doutor Halliday. 

- t O R mais de uma vez temos tido occasiaõ de observar, 
que a literatura Portugueza se naÕ acha a par das demais 
naçoens da Europa; porque os entraves das censuras, e 
temor de incorrer no desagrado de um governo despotico, 
saõ uma barreira quasi insuperável ao genio, alias bem 
commum aos Portuguezes. 

Notamos também em alguns Nos. de nosso periódico, que 
vendo-se em Lisboa obrigados a confessar, alguns dos Se
nhores do Governo, que as observaçoens do Correio Brazili
ense os apertaram mais de perto do que ja mais tinha feito 
obra alguma impressa, como se prova do trabalho que tem 
tido em mandar escrever respostas ao nosso periódico, 
publicar injurias contra o redactor; e em uma palavra 
fazer a esta obra todas as perseguiçoens que tem cabido 
na alçada de suas limitadas forças ; assim como nos dic-
tames de seus acanhados conhecimentos ; para levar adi
ante uma contenda desta natureza com nosco, se haviam 
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os nossos opponentes ver obrigados, a permittir mais liber
dade aos escriptos impressos, do que jamais tinham feito; 
e a seu pezar havíamos de ver a imprensa publicando 
em língua Portugueza os sentimentos diversos e oppo&tos 
dos homens; entrando em controvérsias e disputas em 
pontos de opinião; sobre que he livre a todos pensar, 
discorrer, e escrever; e com effeito tivemos, e temos, o 
prazer de ter obrigado o Governo Portuguez a largar o 
seu terreno, que he o da prepotência; e vir pelejar com 
nosco no nosso, que mui deliberadamente escolhemos, e 
combater com a penna, em que nos achamos com forças 
iguaes : e ao menos neste ponto naõ trocamos pelo seu o 
nosso generalato. O beneficio que daqui se deve necessaria
mente seguir, he o accustumarem-se em Portugal pouco a 
pouco a ler, e escrever, sobre matérias disputaveis; e 
por fim diminuírem-se e talvez extinguirem-se os antigos 
prejuízos a este respeito ; e mudar-se a carreira velha, sem 
que o Governo, ou os membros podres delle, lhe possam 
ser bons. 

Daremos o exemplo disto ; na obra do Doutor Halliday, 
de que falíamos no nosso vol. vii. p . 467. 

Fôra este sugeito a Portugal na qualidade de medica, 
ou cousa que o valha, do exercito Britannico; e com as 
informaçoens que pôde obter, em um breve tempo que ali 
se demorou ; sem saber a língua do paiz; e sem associar 
com as pessoas instruídas da naçaõ; ajunctou matérias 
com que compoz uma obra que publicou pela imprensa, 
na qual se metteo a fallar da legislação, custumes, e re
ligião dos Portuguezes ; e mostrou o A. neste esoripto o 
eAfeito dos prejuízos, que reynam em toda a Europa contra 
Portugal; os quaes, em nossa opinião, como muitas vezes 
temos dicto, provem de confundirem o character da naçaõ 
com as obras do Governo. Como quer que seja, o Doutor 
Halliday naÕ foi já taõ feliz como os que até agora tem 
escripto contra Portugal; porque essa tal qual liberdade 
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da imprensa em Portugal, que principiou pelos motivos 
acima apontados ; e a perfeita liberdade de escrever em 
Inglaterra; permittiram que se dessem respostas ao Doutor 
Halliday, que há poucos annos a esta parte nunca os Por
tuguezes teriam occasiaõ de dar, como se prova pelos 
muitos escriptos contra Portugal, que pelos cincoenta annos 
passados ficaram sempre sem resposta. 

Lembraremos duas das obras, que se empregaram em 
responder ao Doutor, uma impressa em Londres, outra em 
Lisboa; ambas na língua Portugueza. A primeira tem 
por titulo—" Reflexoens sobre as observaçoens do Doutor 
Andrew Halliday, a respeito do estado presente do exer
cito de Portugal, &c . ; por Antônio de Almeida. Lon
dres, 1812." A segunda he um jornal que se imprime em 
Lisboa com o titulo de " Jornal de Coimbra." 

As reflexoens, saõ comprehendidas em um folheto de 
35 paginas de 8vo.; e seu A. he o cirurgião da Real 
Câmara, e càvalleiro da Ordem de Christo bem conhecido 
em Lisboa, tanto por suas producçoens literárias ; e sua 
extensa practica em cirurgia; como por seus infortúnios, 
sendo uma das victimas da decantada Septembrizaida de 
Lisboa, fomentada pelo Principal Souza e seus associados: 
de maneira que o A. alem dos outros títulos para a esti
mação publica, tem o de ser perseguido pela combinação 
de malévolos, cuja cobardia se cobre com a capa do poder 
legitimo. 

O A. segue ao Doutor Halliday pelos capítulos da sua 
obra, refuta-o com energia ; ataca-o com moderação; e 
raciocina a sangue frio. NaÕ obstante isto naõ se pôde 
disfarçar que alguma vez he levado pelo amor nacional, 
a defender o seu paiz, e contrariar o Doutor Halliday com 
mais parcialidade a favor dos seus, do que indiferença a 
respeito do Doutor. Tal he, por exemplo, p. 15; aonde 
o A. tractando de defender o systema dos recrutamentos 
em Portugal, que o Doutor Halliday descreveo como elle 
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na. verdade be ; e que o refere aos Inglezes comparando-o 
com o pouco que soffrem os individuos em Inglaterra a 
este respeito ; diz o nosso A., que " também em In<*>la-
terra se prende para a marinha, e conclue " Iêam os In
glezes isto, e fiquem certos, de que em toda a parte og ho
mens soffrem,com bem pouca diffèrença, os mesmos males." 
O A. parece aqui pensar que os attaques á liberdade pes
soal, saõ os mesmos em Inglaterra que em Portugal, e saõ 
iguaes os males moraes, que se soffrem em ambos os paizes ; 
mas a prova do contrario está em que naõ haverá um só 
Inglez que queira trocar a sua sorte, como Cidadão, pela 
«sorte de um Portuguez; e desde os tempos de Carlos 11, 
ee naõ achará na historia Ingleza um exemplo de aítaqae 
formal e directo á liberdade do cidadão, como a septem-
brizaicla de que o A. foi vicíima; logo será difficil o 
poder convencer-nos de qne os males moraes que os ho
mens soffrem em Inglaterra, saõ com pouca diffèrença os 
mesmos que se soffrem em Portugal. Quanto ás prisoens 
para a marinha na Inglaterra ; ha difièrença entre isto, e 
as recrutas forçadas em Portugal; porque estas compro 
hendem todos os homens; e as prizoens para a marinha 
Ingleza. só podem ter lugar em marinheiros ou gente do 
mar; os quaes em vez de servir abordo de um vaso mer
cante, sao obrigados a servir abordo de um vaso de guer
ra, pela mesma soldada; isto he sem duvida constran-
gimenío ; mas bem inferior em ponto de violência, ao de 
ser forçado a ser soldado; qtrer o homem tenha vocação 
para aquella vida, quer naõ. 

Os elogios, que o A. fax. ao Governo Portuguez, prin
cipiam a p . 35; e com efeito assentamos que se naõ per-
soarlem por sua authoridade intrínseca; pela extrinseca 
saõ mui convincentes; porque muito bom deve na ver
dade ser aquelle Governo, que he louvado, e defendido 
por u»i homem, qae se acha banido por esse mesmo Go
verno Í te estes louvores se devem suppor sinceros, as 
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razoens do A. devem persuadir; tanto mais, quanto quem 
as profere, naÕ nos parece ter muita razaõ de ser parcial 
portal Governo: ou do contrario he necessário suppor, qae 
este erro provém de um excesso de probidade. 

A segunda obra sobre o Doutor Halliday, que mencio
namos he o " Jornal de Coimbra;" novo periódico, pu
blicado em Lisboa, sendo o N*3.1, o de Janeiro, 1812; e 
se propõem a publicar Observaçoens, Memórias, Extrac-
tos, Noticias, &c. sobre as partes essenciaes, ou accesso-
rias da Arte de Curar—sobre a Educação, assim phisica 
como moral—Agricultura—Economia publica, e domes
tica—Ajunctando-lhe um resumo das noticias políticas e 
militares do tempo. 

NaÕ podíamos deixar de noticiar este novo periódico, 
como uma publicação, cujo plano nos parece mui interes
sante; ainda quando naõ fosse o motivo da obra do 
Doutor Halliday ; mas o que diz a este respeito he novo 
incentivo de fallar-mos neste jornal, como uma prova de 
que as circumstancias que lemos apontado, tendem bas
tante a melhorar o estado da literatura em Portugal. 

Uma das matérias, de que os Redactores deste Jornal 
se encarregam, he annunciar, e analyzar, ou rever, as 
novas publicaçoens; e em conseqüência tomam em con
sideração neste seu primeiro N". a obra do Doutor Halli
day. Refutam os Redactores os erros do Doutor com 
grande conhecimento de causa, e com uma imparciali
dade, que faz toda a honra ao character dos Redactores, 
e ao melhoramento nascente da literatura Portugueza, im
puta os erros do Doutor naÕ a má vontade contra a naçaõ; 
mas a outras causas; e como contraste ás passagens se
veríssimas do Doutor contra os Portuguezes; expõem uma 
serie de proposiçoens que o Doutor Halliday avança a 
favor, e em elogio dos mesmos Portuguezes. 

0 Doutor Halliday fez publicar na Gazeta de Lisboa 
-N*». 74, de 30 de Março; c em quasi todas as gazetas de 
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Londres, no mez passado, que ia a dar segunda edição de 
sua obra, em que fazia tençaõ de emendar os erros da 
primeira. He de suppor que em sua segunda edição o 
Doutor se approveite do que estes e outros escriptos lhe 
tem manifestado; e daqui resulta a prova mais evidente 
da necessidade da liberdade da imprensa, para a honra e 
credito nacional; e do bem que pôde fazer á naçaõ a 
publicação destes periódicos em Portugal. 

COLÔNIAS HESPANHOLAS. 

Resposta do Espanol, ao papel impresso em Londres com 
o titulo de " Carta de um Americano ao Espanol, sobre 
o seu N". xix. (vid. Corr. Braz. vol. viii. p. 161.) 

Ainda que, por via de regra naõ nos embaracemos com 
analyzar obras periódicas, excepto aquellas passagens que 
nos respeitam immediatamente, comtudo julgamos ne
cessário dizer alguma cousa sobre este opusculo; visto 
que contém uma resposta á carta que revemos, em outro 
3V-" de nosso periódico. 

Nós admiramonos que o Espanol, propondo-se a refutar 
a Carta de um Americano, principie com esta extraordi
nária confissão. 

" Este influxo (o da carta) he tanto mais temível quanto os seus 
argumentos estaõ fundados em factos verdadeiros, e expressados 
com todo o calor e indignação, que a injustiça de alguns Hespanhoes 
deve naturalmente causar a todo o Americano." Tem V. mil 

razoens no que diz : a minha resposta naõ se dirige a impugnar os 
argumentos da carta ; mas sim a fazer ver ao publico Americano, 
que naõ convém de modo algum á sua felicidade o escutallos." 

He necessário dizer que nos parece este um estranho 
modo de refut-ar o adversário; confessando que os seus 
princípios saõ verdadeiros ; e ainda mais estranho nos pa
rece o affirmar, que naÕ convém á felicidade dos Ameri
canos dar ouvidos a esses princípios verdadeiros. Ver
dade h« a conveniência das nossas ideas com os principio! 
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eternos, e essência das cousas : o conhecimento, logo da 
verdade nunca pôde deixar de ser conveniente á felicidade 
dos homens. 

O Espanol propoem-se a mostrar, que a declaração de 
independência de Caracas, ou outras colônias de Hespa-
Bha, he contraria á felicidade daquelles povos ; e pede 
(p. 413) provas ao A. cia Carta, do que Caracas, e mais 
partes da America, a quem Caracas dá o exemplo, tem 
ganho, ou he provável que ganhem, com a declaração de 
Independência; porém as palavras do mesmo Espafiol 
que se seguem, satisfazem a este quesito : diz elle. 

" V. em vei disto emprega a sua carta em formar uma historia 
das injustiças dos Governos de Hespanha, a respeito da America. 
Os meus papeis manifestam, que eu naõ nego este ponto ; porem 
tampouco faz ao caso na questão presente." 

Se o Espanol admitte a existência dessas injustiças, de 
que o Americano se queixa, he evidente qne a primeira 
vantagem da independência he o livrarem-se aquelles 
povos dellas. Diz porem o Hespanhol, que 

" Naõ rccorampnda o submetterem-se os Americanos com as 
maõs atadas; mas sim suppoem que esses aggravos cessam, que se 
fecha aporta a toda a possibilidade de repettirem-se; que se ajusta 
um plano mediante o qual a America Hespanhola goze de liber
dade, e a Hespanha de seus soecorrog • porque haõ os Americanos, 
de fechar os olhos a tal proposta? 

Nós perguntáramos ao Espanol -t quem foi que fez tal 
proposta aos Americanos ? Ate aqui as noticias publicas 
naó nos tem dado a saber outra cousa senaõ, medi
das de rigor, bloqueios, ameaças, execuçoens da parte 
dos Hespanhoes; e continuam ainda a tractar e chamar 
rebeldes a todos os Americanos que tem querido reclamar 
alguns direitos, como se vê pelo seu comportamento em 
México, Monte-video, e todos os mais lugares em que os 
Hespanhoes estaõ de posse: logo i aonde se achará em 
practica, a theoria que o Espanol propõem ? 

VOL. V i l I . No. 48. 4 x 
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A. p . 418, negando o Espanol que a maioria do povo 
Americano deseje a independência; escreve o seguinte 
notável paragrapho. 

" Ninguenijestá mais persuadido do que eu, de que a maioria do 
povo Americano-Hespanhol deseja certa classe de independência. 

Porém também estou seguro, que inui pequeno numero de America-
nos convém entre si á cerca do que desejam • mui poucos sabem oqut 

pedem. Se assim naõ fosse, ha um anno que ja naõ haveria restos 
de governo Hespanhol na America? f Poderia um punhado de 
Europeos contrastar a opinião de doze milhoens d'habitantes.-
Porem a verdade he que esta opinião he taõ vaga e indecisa, que só 
á força dos absurdos dos Governos Hespanhoes se sustem oi Ameri
canos. A opinião única que pôde chamar-se geral na America, he 
que os seus povos necessitam melhorar de sorte. Como se hade execu
tar isto mui poucos o sabem, nein seguer o pensam." 

O Espafiol aqui admitte a necessidade que tem oi 
Americanos de melhorar de sorte, e admitte também, que a 
maioria do povo na America deseja certa classe de Inde
pendência ; logo parece que a única questão he á cerca 
do modo de effectuar esta melhoria. Admitte taõ bem o 
A. que os Governos da Hespanha nada tem feito para este 
fim ; logo naõ ha outra alternativa senaõ que os Ameri
canos escolham, por si mesmos, o methodo que lhes pa
recei mais conveniente. Mas diz o Espanol que (p. 420) 
" a difficuldade essencial de constituir-se a America Hes-
panholaem Estados Independentes, consiste em que a maior 
parte de sua povoaçaõ, nao está capaz de tomar parte 
directa no governo." Isso pôde muito bem ser assim, 
sem que dahi se siga que seja conforme á sua felicidade 
continuar sugeitos á Hespanha; porque o Espanol naõ 
prova, que a maior parte da povoaçaõ de Hespanha s-êja 
mais capaz de tomar parte direcía no Governo, do que a 
maior parte da povoaçaõ da America; antes pelo con
trario o A. nesse mesmo N°. a p. 432, assevera que os 
regulamentos da liberdade da imprensa publicados pelo 
Governo de Buenos Ayres saõ mais bera lavrados que os 
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das Cortes em Hespanh*!, ordenados para o mesmo fim ; se 
c a constituição politica de Venezuela, pelo menos, sofFre 
comparação com a que fizeram as Cortes em Cadiz c* logo 
em que acha o Espanol a melhoria ou superioridade na 
maior parte do povo de Hespanha, sobre o da America ? 
Dirá talvez o Espanol, que aquelles regulamentos bons, saõ 
obra somente de alguns individuos; mas he nisto que con
siste a prudência, e bom discernimento de um povo ; em 
escolher homens capazes para o Governo. 

Em prova de que os Americanos naõ saõ capazes de se 
governar a si; e que portanto se naõ devem declarar in
dependentes ; mas sim continuar sugeitos á Europa; traz 
o Espanol a diffèrença de opinião, e os diversos partidos 
que ali reynam. Porém aonde vio o Espanol jamais um 
Governo livre em que naÕ haja diffèrença de opinioens ; 
e por conseqüência diversos partidos ? Antes o que nós 
mais admiramos nesta revolução da America he a grande 
unanimidade que se observa; pois, á excepçaÕ dos Euro
peos ali residentes, o partido da independência naÕ soffre 
quasi opposiçaÕ alguma. 

He da essência de um Governo livre, que os homens 
exprimam publicamente e sem rebuço as suas opinioens, 
daqui vem, por conseqüência, a necessária existência dos 
partidos politicos; porque he impossível que em Estado 
algum do mundo se achem ser os homens todos do mesmo 
parecer, nas grandes questoens políticas. Nos Governos 
livres todo a cidadão pode exprimir o seu modo de pensar, 
com tanto que na practica se sugeite á vontade da maiori-
dade tal qual expressa a ley; donde naõ se deve admirar 
o Espanol. qne appareça na America alguma diversidade 
de opinião, sobre o modo de melhor obter a felicidade da 
quelles povos. 

A prova que daremos ao Espanol sobre a espantosa 
unanimidade que reyna em Venezuela, he tirada de sua 
mesma Constituição. Publicou-sc este documento, e éra 

4 N » 
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livre aos membros do Congresso o oppor-se a elles ; com 
effeito alguns se oppuséram, e protestaram ; mas o seu 
numero naõ passou de oito; e só recahe o protesto em 
um ou dous artigos: < Perguntamos pois ao Espanol, se 
he possivel encontrar-se mais unanimidade em povo al
gum ? i Se jamais era uma obra de tanta conseqüência 
houve algum povo sobre a terra, que se mostrasse mais 
unido? 

Estaõ os Europeos acusíumados a olhar para os Ame
ricanos como um rebanho de escravos, apenas dignos de 
entrar na classe de homens, denianeira, que até os mais 
moderados d'cntre os Europeos como sem duvida he o Es
panol, julga que naÕ tem os Americanos intendiraento ca
paz de se governar por si. Mas diga-nos Senhor Espaúoi: 
l esqueceo-se ja a Europa da independência dos Estados 
Unidos ? Pôde V. negar o que ja tem confessado, que os 
negócios de Venezuela tem sido conduzidos com modera
ção, energia, e conhecimentos politicos ? Negará V. que 
a constituição de Venezuela he um papel bem escripto, 
que mostra em quem o fez conhecimentos das formas de 
Governo existentes, e das que existiram antigamente ? Di
rá V. que naÕ convém agora aquella Constituição; mas 
diga-nos, se conviesse (* naõ chamaria V. aquelle papel 
uma producçaÕ digna dos melhores politicos da Europa ? 
V. he demasiado imparcial para negar estas verdades. 

O Espanol raciocina sempre debaixo da hypothese, 
que a Hespanha concederá á America uma igunlade de 
direitos, que equivalha, e seja até mais vantajosa do qne 
a independência absoluta. Para que esta assersaÕ con
vencesse os Americanos, seriam necessárias provas mui 
fortes, e taes que desfizessem a presumpçaÕ contraria do 
procedimento de três séculos; e do comportamento ac
tual ; porque, se neste momento presente, cm que a Hes
panha taõ fraca se acha, e tanto depende da America, 
naÕ tem querido conceder-lhe cousa alguma, senaõ cm 
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papel; e os Cotavarrias, os Venegas, os Elio», empregam 
tudo quanto podem de força, e violência ; a conclusão na
tural he que peíor obrarão quando estiverem mais pode
rosos; logo para desfazer esta presumpçaÕ taõ natural, 
precisava-se alguma cousa mais do que as simples conjec
turas do Espafiol, que naÕ nos parecem nascidas senaÕ 
de seus bons desejos pela prosperidade da Hespanha, no 
que cordealmente convimos com elle ; mas naõ vemos os 
menores symptomas de que tal liberalidade de ideas se 
adopte, por quem taõ tenaz e afierrado se mostra a seus 
antigos prejuízos. 

MISCELLANEA. 

Resposta á um Opusculo intitulado—Os Pedreiros Livres, 
e os Illuminados, que mais propriamente se deverão 

denominar os Tenebrozos. 

(X. B. Este Opusculo foi retnettido ao Edictor, e se attribue ao 
Dor* Vicente Jozé Ferreira Cardoso da Costa, o que com tudo naõ 
podemos afiança.) 

\J VOSSO papel dezasocegou o meu espirito. E por 
que um espirito perturbado he incapaz de obrar com 
moderação e prudência, rezervei para tempo mais 
opportuno a indispensável resposta. Vós vos servis de 
calumnias, e de injurias atrozes, armas próprias de um 
dezatinado fanatismo, para atacar uma Sociedade a mais 
respeitável, que tem existido, e existe sobre n terra. Naõ 
me servirei da mesma linguagem, apezar do Direito Natu
ral, que nos faculta o rcpellir a força com outra força. 
Eu ponho em pratica o que naõ tendes seguido ; isto hé os 
Sagrados Documentos da Lei de Jezus Christo, que nos 
ensinaõ a amar os nossos inimigos, a fazer bem aos que 
nos tem ódio, e a orar pelos que nos perseguem, c nos 
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calumniaÕ. A mentira pois naõ manchará as minhas 
expressóens. NaÕ levo em Vista convencer com a ver
dade as vossas falsas imputaçoens, c a vossa execranda 
maldade. Hé empreza a mais diflicil querer arrancar dos 
miolos de um fanático as preocupaçaens, e os erros, que 
elle tem por máximas de uma eterna verdade. O infeliz 
como vos, que deixa entrar no cérebro um tal delírio 
persegue, e mata, julgando, que assim faz um sacrifício 
agradável á Divindade.* Todo o coração humano deve 
compadecer-se do homem cahido em um estado taõ de
plorável. 

Principiemos pelo titulo da Obra.— Os Pedreiros 
Livres, e os llluminados; que mais propriamente se devc-
riaÕ denominar os Tenebrozos.*—Conheci pelo ruido po
pular, e pelas circunstancias occurrentes, que esta So
ciedade hé hoje odioza no vosso convulso e disgraçado 
Paiz; e servindo-vos da prevenção publica julgastes, 
que bastariaõ aquellas palavras para attrahirem ao vosso 
papel applauzos, e dinheiro. Um titulo taõ exótico con
vida sem duvida a curiosidade dos homens; da curiosi
dade a compra do livro ; e da compra do livro, o lucro, 
único fim, que vos propozestes. Aquella bem inventada 
figura, com que corregistes a palavra—Illumiuados—sub-
stituindo-lhe a palavra—Tenebrozos—he de uma beleza 
iticomparavel. Raras vezes se achaõ em uma só palavra 
unidos os dois sublimes. 

Sim ; estou persuadido, que utilidade foi o poderoso 
estimulo da compoziçaÕda vossa obra. Hé raro o Escri
tor, que naõ aspire á uma certa aura popular, e ao doce 
prazer de ver estabelecida a sua reputação entre os ho
mens. Vos desprezastes esta gloria mundana. Se es-
crevesseis o vosso nome no frontespicio da obra, andarieis 

* Sed venit, uf oinnis qui interficit-vos, arbitretur obsequium se 
prestare Deo-
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de boca em boca, serieis um objecto de louvores, e de ac-
clamaçõens, e todos suspirariaõ por conhecer um subjeito 
taõ celebre, tanto pelo descuberto segredo dos Pedreiros 
Livres; como pela sua vasta erudição, e profundos co
nhecimentos. Assim intentaÕ iminortalizar-se certos he-
roes persuadidos, que as suas extravagâncias, e loucuras 
arrebataÕ a admiração do grande numero dos estultos, de 
que está cheio o mundo. Talvez vos lembrastes do cele
bre Erosf rato deitando fogo ao templo de Diana em Ephezo, 
só para que a posteridade fallasse delle com enthusiasmo. 
Talvez vos lembrastes do fanático Empedocles arrojando-
se ás chamas só para ganhar nos vindouros uma nova es
pécie de irnmortalidade. 

Seria precizo escrever muito, se eu quizesse responder 
á malevolencia de todas as vossas aceuzaçõens. Direi 
em summa quanto baste para mostrar de um lado a ca-
lumnia; e do outro a innocencia. 

Naõ disputo sobre a existência, ou naÕ existência dessa 
sociedade, á que se dá o titulo de illuminados, e de jaco-
binos. Como nada sei sobre este assumpto, a caridade 
me obriga a naõ suppor crimes em couzas, que ignoro. 
Deverieis ter esta moderação, e naõ vos affoitar a referir 
contos aéreos, e que só existem na vossa imaginação af-
fogueada. Pareceis-me semilhante á certos naturalistas, 
que descrevem apheniz com miudeza, restando ainda pro
var a existência delia. O que pois me enche de espanto, 
e indignação hé que confundacs a veneranda sociedade 
dos Pedreiros Livres, que existe há tantos séculos, com 
essas, que se existem, saõ differentes, e naõ tem relação 
alguma com a sociedade em questão. Mas nisso paten-
teaes o refinamento da vossa malícia. Persuadido de que 
íallando simplczmente nos Pedreiros Livres naõ affearieis 
os seus suppostos crimes, nem excitarieis o ódio contra 
elles, lançastes maõ do conceito abominável, em que estaõ 
essas sociedades dos illuminados, e jacobinos, para os in-
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Yolver na mesma perseguição, que o mundo justa, ou in
justamente lhes esrtá fazendo.* 

O vosso epitome, ou breve informação dos Pedreiros 
Livres começa cora este rasgo de pornpoza eloqüência. 
O abominável plano de subverter o throno c o altar, que 
tem sido nos tempos modernos promulgado por toda a 
Europa, e por todos os povos, pode-se julgar ter princi
piado a formar-se, e a ganhar consistência no continente 
com a infatnaçaõ, com que Montesquieu na sua obra, 
TEsprit des Lois, dá toda a preferencia ao Governo Rc-
prezentativo. NaÕ desculpo, antes sim crimino á boca 
cheia os escritos de filozofos temerários, que debaixo do 
pretexto de atacar a superstição, e o fanatismo tem pro
curado demolir pelos alicerses a moral, a sociedade, e a 
religião. Merecem na verdade o nome de cnthuziastas 
Ímpios, os que nas suas escolas formaõ prozclilas iguaes na 
depravaçaÕ de costumes, no escândalo, e na increduli
dade. Porem, confundindo com estes filozofos ímpios o 
celebre Montesquieu, mostraes, que nunca lestes as suas 
obras, e que destes ouvidos á injustas aceuzaçõens. Com 
tudo estes libcllos infamatorios tem servido pura mostrar 
ao mundo hoje, e na posteridade, o merecimento deste 

* As sociedades saõ differentes. Hé unia refinada malícia con
fundidas. Os P. L. naÕ respondem peío que ignoraõ. Se fosseis gui
ado por esta prudência naõ serieis taõ maligno calnmniador. 0 mes
mo practioou o Governo de Lisboa na injusta piizaõ de Quinta-feira 
Santa, de 1809. Cobria a capa de jacobinos, por causa dos Inglezes; 
porem o verdadeiro motivo foi a inveja do comportamento da Masso-
naria Luzitana no tempo dos Francezes. Esla verdade consta dos inter
rogatórios, que se fizeraõ aos prezos pelo Ajudante do Intendente 
Francisco Lobo; os quais nunca quiz publicar o Governo, como 
constante, e inutilmente requererão os prezos. A publicidade do» 
interrogatórios desmascarava a intriga, e mostrava que elles tinhaõ 
sido unicamente sobre Massonaria, o que naõ convinha manifestar; 
porque se desejava enganar os Inglezes, e illudir o povo. Por.tanto 
vos sois o orgaõ dos Governadores de PortugaJ. 
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grande homem, e a atrevida ignorância dos seus calum-
niadores. Sabe-se, que o Prezidente Montesquieu esco
lhido para occupar na academia o lugar de M. Saci, en
controu no ministério prevenido uma repulsa injurioza. 
As cartas Persanas, producçaÕ dos seus primeiros, e fo-
gozos annos, e onde se julgava estar cuberto com a belleza 
das expressÕenso veneno do deismo, foraõ o pretexto para 
a exclazaÕ. Depois de examinadas as cartas, Montes
quieu entrou no meio de applauzos estrondozos em uma 
taõ respeitável academia. NaÕ passo aqui em silencio os 
males, que a inveja se propõem sempre suscitar aos ho
mens de letras. Montesquieu foi aceuzado de espino-
zista, e deista. Saõ profissôens incompatíveis. Elle fal-
lou sempre de Deos com o mais profundo acatamento; 
naÕ foi espizonista. Elle falia da religião de Jezuz 
Christo como vinda do Ceo, e a separa sempre de todas 
os religioens carnaes, e mundanas ; naÕ foi deista. N a 
sua morte esteve assestido de um religiozo Jezuita, que 
lhe administrou os sacramentos. Nesta hora, em que naõ 
há fingimento, nem arteficio, elle deu um gloriozo teste
munho á revelação. Losro elle terminou os seus dias na 
religião Christaã. Lede a sua defeza; vereis como elle 
falia da religião revelada ; os grandes louvores que da á 
uma lei, que tem a sua raiz no ceo, e os bens, que rezultaÕ 
á humanidade do exercício delia. Couza admirável! 
diz elle—a religião Christaã, que só parece ter por ob
jecto a felicidade da outra vida; ainda mesmo nesta faz 
a nossa bemaventurança. * Hé Montesquieu atheista ? 
Hé Deista ? Segue a lei natural ? Entre outros teste
munhos referi só este, que bastará para tapar aboca aos 
seus tenebrozos accusadores. 

* Chose admirable! La religion Chretienne, que ne semble avoir 
d'object que Ia felicite de 1'autre vie, fait encore notre bonheur dane 
celle.ci.—Defeng. parag. 2. 

V o u VIII. N o . 48. 4 o 
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Daqui pode collegir-se a injustiça com que tendes con
fundido o orthodoxo Montesquieu com Helvécio, Vol-
taire, Baile, e outros muitos, cujas máximas infeniaes tem 
promovido a rebelião nos estados, e a perversidade nos 
costumes. Ouvi como Montesquieu combate os filozofos 
impios em um belíssimo quadro, que aprezenta da religião 
Christaã—o homem piedoso, diz elle, e o atheo fallao 
sempre da religião ; um falia do que ama, o outro do que 
teme.** Vos tendes o pernicioso talento de citar palavras 
avulsas, e de desligallas dos períodos antecedentes, e sub
sequentes, afim de vos ficar fácil o perverter, e falsificar 
o verdadeiro sentido do escritor. 

Esta maligna intelligencia se manifesta no sentido, em 
que tomaes as palavras de liberdade c igualdade. A igu
aldade consiste em que cada ura na sua classe tenha a 
protecçao das leis. A authoridade publica deve pôr em 
segurança o mais fraco dos cidadãos contra a força, e 
violência dos grandes, e poderozos. O crime punido, e 
a virtude premiada derivaõ-se desta igualdade. Deve-
rieis considerar esta igualdade nos seus differentes estados, 
e relaçõens. O homem quando sahe das maõs da natu
reza, e entra na sepultura hé igual á outro homem. Foi 
neste sentido, que fallou Horacio, e até o presente nin
guém censurou o seu pensamento moral, e bello. f Mas 
seria uma rematada loucura naÕ considerar os homens dc-
ziguaes na diffèrença das instituiçõens, e governos poli
ticos. A igualdade na repartição das honras, e das ri
quezas hé uma idéia qnimerica. A força irresistível das 
paixoens humanas faria perder logo o equilíbrio. Na 
sociedade maçonica a igualdade, e fraternidade saõ voca-

* L'homme pieux, et 1'Athcé parlcnt toujours de religion; l'un 
parle de ce quMI aime, et Tautre de ce qu'il craint. De 1'Esprit dei 
Loix, liv. xxv. chap. 1. 

+ Pallidamors sequo ptilsat pede pauperum tabernas, regum que 
turres.—-Horat. v. Carmen. 4. 
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bulos idênticos. Dissolvido o congresso saõ os sócios o 
que eraõ antes. 

Passemos á liberdade. Outro fantasma, que infundio 
grande terror, mas terror pânico, na vossa atrabiliária ima
ginação. Esta liberdade, como vos a consideiaes nunca 
existio, nem pode existir. Tendes por liberdade o que 
cada um pode, e quer obrar. Scmilhante liberdade só 
a hà por abstração, considerando o homem no estado da 
natureza. Este estado naÕ tem existência real. O ho
mem apenas nasce depende do progenitor que lhe deu o 
ser. Esta dependência derriba pelos alicerses o consti
tutivo dessa imaginada liberdade. Montesquieu, contra 
o qual vibraes a espada do vosso furor, mostra, em que 
consiste a liberdade do cidadão. A liberdade, diz elle, 
hé o direito de obrar tudo o que as leis permittem ; e se 
Um cidadão obrasse o que ellas prohibem, naõ haveria 
mais liberdade, porque os outros teriaõ igualmente este 
poder. * Vos, dando sempre uma nova accepçaõ às pa
lavras, e entendendo por liberdade o viver sem pejo, obrar 
á tôa o que suggere uma vontade corrupta, naõ respeitar as 
leis, &c. &c. estaes persuadido, que na massonaria esta hé 
a liberdade, que se acha em exercício. Acalumnia hé 
evidente ; porque esta liberdade, se existe, hé só na casa, 
onde se encarceraÕ os doidos. 

Com effeito causa espanto a vossa nota aos vocábulos de 
igualdade, e liberdade. Suppondo, que Napoleaõ esse 
usurpador, e fiagello do mundo hé Pedreiro Livre, e que 
entre elle, eos disgraçados,que domina, naõ há nem igual
dade, nem liberdade, explanaes, por uma apostrofe pró
pria de um cérebro esquentado, e de quem falia do que 

* La liberte est le droit de faire tout ce que les loix permettçnt 5 
et si un citoyen pouvoit faire ce qu' elles defendent, il n'auroit pius 
de liberte, parceque les autrcs auroient tous de raeme ce poavoir.— 
DefEiprit dcs Loix, liv. xi. c. 3. 

4 0 2 
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ignora. Ah ! Francezes, Francezes! NaÕ arrancareis de 
uma vez esses negros, e ferrugentos pregos, com que 
tendes naÕ só fechados, mas até pregados os próprios 
olhos para naõ verdes o abysmo de disgraças em que ja-
zeis, e jazereis sempre, em quanto gemerdes debaixo do 
infernal governo dos Pedreiros Livres «• Pergunto, que 
tem os P . L. com a revolução da França ? Naõ tem ha
vido no mundo infinitas revoluçoens? Que sangue der
ramado pelas guerras da religião. Até agora lembrou á 
ninguém attribuir a causa dellas á sociedade dos P. L. ? 
Este glorioso descubrimento estava reservado ao vosso 
zelo ardente, e mui religiozo. Seria melhor, e fallarieis 
de um modo Christaõ, se julgasseis a espantosa revolução, 
que tem assolado o mundo, como um justo castigo de 
Deus, irado sobre as nossas culpas. 

Julgando sempre pouco o que tendes dicto contra, os 
P. L., ajunctais um montaó de imposturas, e de calumnias 
sem outro fim mais doque fazêllos odiosos ao gênero hu
mano, e excitar contra elles uma cruel, e sanguinária per
seguição. Apresentarei em summa o tecido das vossas 
menciras, e maldade. Que Baruel fora admittido á so
ciedade sem dar juramento, e que presenciando o que alli 
se passara, depois o revelou ; que os P. L. saõ sacerdotes 
de Jehova, e que accusaõ Jezuz Christo de ter destruído 
o nome de Jehova, e abolido a adoração, que hé devida á 
Deus. Estas blasfêmias só existem na boca de um homem 
taõ calumniador, taõ perverso, e taó perseguidor como 
vos sois. Sobre isto, as fábulas que inventaes do Duque 
d'Orleans, os ossos na caverna do graó mestre dos tem-
plarios, a effigie coroada, e degollada de Felipe Forinozo 
Rei de França saõ desvanos taes, que só a muita caridade 
pode soffrêllos, e mesmo perdoallos. 

Se fosseis um homem de estudos sérios, e se a natureza 
vos tivesse dotado de talento útil naõ empregarieis o vosso 
tempo na composição de papeis frivolos, que daõ a co-
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nhecer por um lado o vosso maliciozo projecto de querer 
enganar a multidão ignorante; e por outro o desejo de 
conseguir a extorquida reputação de homem verdadeira
mente religioso; mas de uma religião, que só professaes 
de boca. O vosso entuziasmo tem unicamente por ob
jecto o motim, e sediçaõ entre o Povo. 

Vos estaes respirando no vosso escrito uma aversão 
cruel á grande porção do gênero humano. Ainda naÕ sa
tisfeito das revoluçoens, e calamidades espantozas, que 
tem assolado o Continente, e quasi o Mundo todo, convi
dais a suffocar a peste dos Pedreiros Livres. A superstição 
sempre fecunda em malícia e perseguiçoens vos reprezen-
ta como um triunfo glorioso da Religião as scenas mais 
insensatas, e atrozes de furor, de sangue, e de mortan
dade. Diverieis ter nascido, para saciar o vosso antropó
fago appetite, nos séculos tenebrozos, em que a ignorân
cia, e o fanatismo levaram aos cadafalsos, e ás fogueiras mi
lhares de victimas innocentes. Os disgraçados Judeos 
tem sido por muitas vezes a triste, e horrível prova desta 
asserçaõ. Coraçoens sem humanidade, e espíritos sem 
conhecimento da Religião de Jezus Christo; Religião de 
caridade, e de doçura, se regozijavaÕ ao espectaculo dos 
seus semilhantes, que differentes supplicios laceravaó, e 
as chamas consumiaõ. Hé este o feroz prazer, que quere-
rieis sentir á mortandade geral dos Pedeiros Livres.* 

* A instituição do Tribunal da Inquisição tinha um fim muito 
louvável, e útil. Este fim era o de conservar a Fé illeza no meio 
das Seitas, e dos erros. Mas a falta de luzes, uma Religião mal 
entendida em a maior parte dos seus Inquisidores, e a imprópria 
applicaçaõ dos meios para descubrir a verdade, fizeraõ deste Tri
bunal uma oíRcina de ódio, de tyrannia, e de mortandade. Qual
quer Mouro, ou Judeo convencido de ter voltado á sua antiga 
crença era queimado. 0 mesmo Accuzador, que se interessava na 
perda do accuzado, era muitas vezes testemunha, que decidia da 
morte. Que infelizes tempos. Que innocentes exhalaraÕ árida 
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Eu vos considero nadasse dos Israelitas, que Moyzes 
mandou explorar a terra de Canaan. O paiz era excel-
lente, abundante em deliciozos fructos, e onde o leite, e 
o mel corriaÕ a regatos. O seu Povo era de uma estatura 
ordinária, e sem meios para defender-se. Mas os Is
raelitas, cujo temor augmentava os objeetos, infamavaÕ 
o paiz assegurando, que os habitantes eraõ monstros, 
filhos d'Enacdaraça dos Gigantes; de uma altura ex
traordinária, e que os fariaÕ perecer indefectivelmente.* 
Vede neste suecesso a descripçaÕ mais enérgica do vosso 
caracter, e de todos os que tem idéias taõ extravagantes 
e quimericas como as vossas. Esta Sociedade dos Pe
dreiros Livres tem por fim beneficiar a humanidade des
provida dos soecorros temporaes. A caridade fraterna hé 
o laço, que os une. Cada indivíduo desta ou daquella 
particular corporação, que vive virtuozo, e honrado, 
tem nella um recurso infallivel á sua indigencia, e cala
midade. Tem igualmente um abrigo á sua desventura, 
quando esta procede ou de um erro, ou de sucessos naõ 
esperados; mas o criminozo hé delia logo excluído; 
porque a Sociedade nunca patrocinou os crimes. Mas a 
imaginação prevenida, e perturbada ao vocábulo de P. 
L. naÕ se fixa á esta simplez verdade. Sem exame, e 
sem conhecimento, antes sim com profunda ignorância, 
a que está sempre inherente o fanatismo, dezafoga em 
calumnias absurdas, e em irrízõens insultantes. A ho
mens que naõ offeudem, nem a Religião, nem o Estado, 
chama monstros, Ímpios, traidores, sem fé, e Vassallos 
rebeldes.-)- Esta a vossa lingoagem: E esta hé a lin-

no meio dos tormentos, e das fogueiras! Que horrível espetáculo 
para o homem geusi vel, e verdadeiro Christaõ. 

* Numer. c. 1S. v. 33, 34. 
f Vos sois um calumniador impudente* porque naõ ignorae», 

que os Parochos mais acereditados de Lisboa pelas suas virtudes 
e conhecimentos, aos quais se dava o nome de P. L. eraõ os que 
miJhor cumpriaõ os seus deveres; e por isso constantemente elogia. 
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goagem de um homem, que tanto se jacta de seguir o 
Evangelho ? 

O zelo pela verdade deve ser sem acrimonia, e sem 
amargura. Tratando-se de chamar homens ao grêmio da 
Igreja (na suppoziçaõ falsa em que vos estais, de que elles 
tem abraçado alguma seita) todos os meios violentos saõ 
.impróprios, e todos os dicterios, e sarcasmos saõ contrá
rios ao espirito da lei de Jezus Christo. Esta lei de ca
ridade naõ quebra a cana rachada, nem apaga a torcida, 
que ainda fumega.* NaÕ hé uma lei de impetuosidade, e 
de furor, sim de doçura, e de attraçaó. Lembraivos do 
que aconteceo em Samaria á vista mesmo do Nosso 
Divino Legislador. Os Discípulos ainda carnaes chamaõ 
o fogo do Ceo em castigo dos habitantes; e logo Jezus 
Christo os reprehende por ignorarem o espirito da Sua 
Lei.f 

O vosso escrito me faz ver em vos, e nos do vosso 

dos pello Excellentissimo Vigário Geral. Taõ bem sabeis que as 
suas Ovelhas lamentarão a soa falta, e ainda hoje choraõ a sua perda. 
Como fostes sempre espiàõ assalariado da Intendencia talvez vos con
stasse, que a adhesaõ da Massonaria Luzitana pela Augusta Pessoa do 
Principe Regente de Portugal era bem conhecida de alguns dos Mi
nistros, que compunhaõ o seu Conselho d'Estado. Isto vio-se cla
ramente no distincto comportamento do G. Or. Luz. no tempo do 
Governo Francez. Appareça o livro das Minutas da G. L., que foi 
denunciado por Maurício Jozé Moreira, ao Ajudante do Intendente 
Jeronimo Francisco Lobo, e servirá de ura authentico testemunho 
desta verdade : e entaõ saberá a illudida Naçaõ Portugueza, que a 
Mac. Luzit. naõ dobrou vergonhozaraente os joelhos diante de 
Junot, como fizeraõ vilmente todos os Tribunaes, e corporaçoens 
do Reino de Portugal, e dos Algarves. 

* Arundinem quassatam non confringet, et linum fumigans non 
extinguet. Math. cap. 12. v. 20. 

+ Domine, vis dicimus ut ignis descendat de caelo, et consumat 
illosf Et conversuas mcrepavit illos dicens: Nesciti» cujus spiritus 
estis. L*uc. cap. 9. V. 54, 55. 
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part ido homens de um caracter bem analago aos idolatras 

dos primeiros séculos. Eu ponho diante dos vossos olhos 

algumas das muitas verdades, que encerra a famoza Apo

logia de Tertul l iano em favor da Religião. Sem duvida 

a minha traducçaõ naõ he capaz de exprimir a energia, 

e belleza do original. Os Christaõs se ajuntaõ, diziaÕ os 

idolatras, em lugares occultos, para alli cornmetterrem 

infames torpezas, e abomináveis incestos. Mataõ crian

ças para lhes beberem o sangue. Debaixo de um exte

rior modesto escondem coraçoens desumanos, e ferozes. 

Saô feiticeiros, e mágicos, que com os seus encantos, e 

sortilegios enganaÕ á muitos. Julgando naõ terem afea-

do o caracter dos Christaõs com estas horrorozas imputa-

çõens, accrescentavaó como argumento o mais forte para 

a condeninaçaõ delles, que eraõ infractores das leis, e cri-

minozos de Leza Magestade. E com tudo nennuma 

gente mais submissa aos Imperadores. Discípulos da 

qnelle Divino Mestre, que lhes tinda ensinado: Dai á 

Deus o que hê Deus, e á Cezar o qne hé de Cezar. Os 

Christaõs levantavaó as maõs aos Ceos, pedindo longa 

vida a Deus para os Imperadores, para a victoria das suas 

armas, e para a tranqüilidade da Republica. 

Naõ podiaõ os idolatras negar os famozos, e estupendos 

milagres, que obravaó os Discípulos de Jezus Christo,, 

Povos, Naçoens differentes, que concorriaõ á Roma eraõ 

testemunhas, de qne os cegos viaõ, os coxos andavaÕ, os 

mortos resurgiaõ, o fogo naõ queimava, e os Leoéns es-

faimados afagavaõ os Christaõs. Como todos estes espan-

tozos prodígios provavaõ eneluctavelmente a Divindade, e 

verdade da Religião, o Fanatismo cruento gritava, que 

taes maravilhas eraõ obras de uma sacrilega, e detestável 

macia, de prestígios falsos, e enganadores. Em conse

qüência destas atrozes imposturas o Povo, e os Sacerdotes 

pediaÕ logo a morte de todo o que era conhecido por 

Christaõ. H é um malvado, diziaõ em altas vozes, ou mor-
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ra nas fogueiras, ou seja lançado aos Leõens. Daqui 
nasciaõ os tumultos populares nos Circos, e nos Anfitea
tros, aonde se pedia a morte dos Christaõs sem exame de 
crime, e sem outra formalidade, que a confissão do nome, 
Seita infame: morra. 

E quem eraõ estes homens, aos quaes os PagaÕs, e Ido
latras applicavaõas armas do seu furor, e da sua crueldade? 
Como estavaõ sempre expostos á denuncia, e perseguição, 
ajunctavaÕ-se de noite, para naÕ serem vistos, e pertuba-
dos nos exercícios da sua Religião Santa. Alli davaÕ 
provas de mutua caridade ; celebravaÕ os OfEcios Di
vinos; passavaÕ horas na recitaçaõ dos Psalmos; e os que 
tinhaõ os seus coraçóens puros partecipavaó do Corpo e 
Sangue de Jezus Christo.* Tudo era edificante nos seus 
Congressos. Mas apezar de tanta virtude, e santidade, 
naõ havia nem proteção nem defeza para estes infelizes 
Qualquer outro homem, que commettesse um crime, 
tinha toda a liberdade, e permissão para defender-se. 
Elle mesmo fallava em seu favor, e se naÕ sabia exprimir, 
e pôr em ordem os argumentos da sua cauza, buscava um 
advogado para este fim. A lei naõ deixava condemnar 
o delinqüente sem ser ouvido. Só aos Christaõs se ne
gava urna natural defeza. A confissão do nome era a pro
va de todos os pretendidos delictos. 

[Continuar-se-ha.] 

NOTICIAS DO EXERCITO ALLIADO EM PORTUGAL. 

Copia de um Ofício de S. E. o Marechal Conde de Tran
coso, dirigido, ao Illustrissimo e Excellentissimo Se
nhor D. Miguel Pereira Forjaz, do seu Quartel-
general de Portalegre, em data de 14 de Abril. 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor. Tenho a 
honra de remetter a V E . o Mappa dos mortos e feridos 

* Tertul. in Apologet. 
VoL. VIII. No. 48. 4 P 
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do Exercito Portuguez em o sitio, e tomada de Badajoz. 
S. E. o Marechal-general manda a SS. E E . os Governa
dores do Reino os detalhes, e movimentos, e naÕ me per
tence senaõ assegurar a SS. EE . que a conducta das tro 
pas Portuguezas faz honra á naçaõ, que se pôde muito 
gloriar com ella. Seja durante o sitio, seja no assalto, o 
seu zelo e valor igualmente se mostrarão. 

A artilheria foi durante o sitio particularmente benemé
rita; c em o assalto, os Regimentos 11 e 23 da Brigada 
do General Harvey ; o Regimento 15, e Caçadores N". 8 
da Brigada do General Spry; e os Caçadores NM* 1 e 3, 
saõ aquelles, que pelas suas posiçoens tiveraõ mais occa
siaõ, e mais se distinguiraÕ. Também os regimentos 9 e 
21 da Brigada do General Champalimaud se conduzirão 
por um modo distincto SS. EE. sentirão comigo a per
da de alguns bravos officiaes, e as feridas de outros; mas 
também conhecerão qae naÕ be possivel o alcançar si
milhantes vantagens, nem vencer as dificuldades da guer
ra com um taõ brilhante resultado, sem haver perda. 

Eu felicito SS. E E . sobre este acontecimento taõ im
portante, assim para Portugal, como para a causa com
mum ; e eu participo com a Naçaõ da brilhante parte 
que nisto tiveraõ as tropas Portuguezas, a satisfacçaõ e 
sentimentos, que deve cansar mais esta prova de que o 
Soldado Portuguez he digno de combater ao lado das 
melhores tropas do Mundo. 

Tenho que applaudir a conducta, e lamentar as feridas 
do Brigadeiro General Harvey, que elle recebeo condu
zindo a sua Brigada ao assalto da brecha. O seu Aju
dante de Ordens D. Álvaro da Costa, e o Major de Bri
gada Peacocke foraõ feridos ao mesmo tempo. 

Sua Alteza Real perdeo um excellente official pela 
morte do Tenente Coronel Macdonell, do 11 Regimento, 
que foi morto sobre a brecha. O Tenente Coronel Elder, 
e o Major Silveira foraõ também feridos, mostrando o 
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exemplo do valor a sua tropa ; c este Batalhão N ° . 3 se 
conduzio, segundo costuma, com muita distineçaõ. 

O Major Algeo do l" . de Caçadores foi também fe
rido em a mesma occasiaõ, e o seu Batalhão merece todo 
o elogio. 

A conducta dos Regimentos 11 e 23 merece uma recom-
mendaçaÕ particular, assim como a dos Caçadores N ' ' . 8. 

O Brigadeiro Champalimaud, que com a sua Brigada, 
c o Tenente Coronel Sutton do Regimento N " 9 foraõ 
ao assalto do Castello, merecem a minha approvaçaõ; 
assim como os Majores Miller, e Anderson, que cominan-
davaõ os Regimentos 23 e 11, e o Coronel Luiz do Rego 
do Regimento 15. 

Naõ posso deixar de particularmente observar a ex-
cellente, e brava conducta do Major Hi l l ; e dos Caça
dores N ° . 8 que elle commandava. 

Mas eu tenho a satisfação de segurar a SS. E E . que 
conforme a situação, em que cada um se achava, todo o 
Official, e Soldado Portuguez merece elogios. 

Deos guarde a V- Exa. Quartel General de Portalegre 
14 de Abril, de 1812. O Marechal Guilherme Carr Be
resford, Conde de Trancoso. 

Mappa dos mortos, feridos, e extraviados no sitio, e as
salto da Praça de Badajoz, do Exercito Portuguez : 
Quartel o?Elvas 12 de Abril, de 1S12. 
Estado Maior. 1 Brigadeiro, 1 Maior de Brigada, 1 

Ajudante d^rdens feridos. 
Reg de Inf. N ° . 3 ; 1 Subalterno, 18 Cabos e Solda

dos mortos ; 1. Sargento, 29 Cabos e Soldados feridos. 
Dito 15; 15 Cabos e Soldados mortos; 1. Cap. 1 Su

balternos, 26 Cabos c Soldados feridos. 
Bat. de Caçad. N-*- 8. 1 Cap., 1 Subalterno, 21 Cabos 

Sold. mortos: 1 Cap. 2 Subalternos, 4 Sargentos, 75 Ca
bos e feridos : 2 Cabos e Soldados extraviados. 

4 P 2 
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Reg. de Inf. N ° . 9, 14 Cabos e Soldados mortos; 1 
Cap. 43 Cabos e Soldados feridos. 

Dito 21, 1. Subalterno, 1 Musico, 6 Cabos e Soldados 
mortos; 1 Cap. 2 Subalternos, 1 Sarg. 22 Cabos e Sol
dados feridos. 

Dito 23, 1 Subalterno, 4 Sargentos, 32 Cabos e Solda-
dos mortos; 2 Cap., 6 Subalternos, 15 Sargentos, 119 
Cabos e Soldados feridos; 7 Cabos e Soldados extra
viados . 

Bat. de Caçadores N ° . 7, 6 Cabos e Soldados mortos; 
1 Cap. 4 Subalternos, 2 Sargentos, 46 Cabos e Soldados 
feridos. 

Reg. de Inf. N° 14, 1 Cabo ou Soldado morto; 5 Ca
bos e Soldados e feridos. 

Bat. de Caçadores N° . 1. 3 Subalternos, 10 Cabos e 
Soldados mortos ; 1 Major, 1 Cap. 2 Subalternos 5 Sar
gentos, 1 Musica, 50 Cabos e Soldados feridos. 

Dito 3; 1. Cap. 18 Cabos e Soldados mortos; 1 Ten* 
Coronel, 1 Major, 2 Cap. 8. Subalternos, 3 Sargentos, 75 
Cabos e Soldados feridos. 

Dito 11 ; 1. Cabo ou Soldado morto; 1 Sargento, 3 
Cabos e Soldados feriudos. 

Reg. de Artilheria N . 1, Soldado morto; 3 Cabos e 
Soldados feridos. 

Dito dito 2, I Cap. morto; 1 Subalterno, 5 Cabos e 
Soldado feridos. 

Dito dito 3, 1. Cap. 1 Subalterno, 12 Cabos e Soldados 
mortos; 1 Major, 2 Subalíernos, 1 Sargento, 36 Cabos e 
Soldados feridos. 

Dito dito 4, 1 Cabo ou Solado ou ferido. 

Graduaçoens e nomes dos Officiaes mortos, 

Reg. de lnt'. N. 3 . Ten. Antônio de Silveira. 
Bat. de Caçadores N . 8, Cap. Antônio Francisco de 

Breunig; Alferes Gaspar Pinto de Sousa. 
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Reg. de Inf. N . 21 , Ten. Francisco Pereira. 
Dito 11. Ten. Coronel D. Macdonell. 
Dito 23. Alfer. Severino José Antas, e Alf. Diogo de 

Carvalho. 
Bat. de Gaçadores N ' . 1. Ten. José Matia. 
Dito 3. Cap. P . J . Morphy. 
Reg. de Art. N". 2. Cap. Júlio César Prereira do Ama

ral. 
Dito 3. Cap. Antônio Vellez Arreiros; Ton. Maximia-

no Vieira da Silva. 
Graduaçoens, e nomes dos Officiaes feridos. 

Brig. Harvey, Major de Brigada, Thomaz Peacocke, 
Ajudante d'Ordens D . Álvaro da Costa. 

Reg. de Inf. N . 15. Cap. Thomaz Ouncil, Alf. Fran
cisco de Paula Leal. 

Bat. de Caçad. N . 8. Cap. Joaõ Pereira de Magalhães, 
Ten. José Velez Cardoso, Alf. J . N . Lize. 

Reg. de Inf. N . 9. Cap. Mathias José de Sousa da 
V. Comp. 

Dito 21. Cap. Francisco José Cartim da 2a. Compa
nhia de Granadciros; Ten. José de Sá ; Alf. Francisco 
Manoel. 

Dito 11. Major Anderson ; Cap. José da Fonseca 
Pinto; Cap. José Pereira de Mattos; Cap. Fernando de 
Almeida; Cap. José Maria da Costa; Ten. Ignacio Fer
reira de Lacerda; Ajud. Simaõ José Clemente; Ten. 
Luiz Pinto; Ten. Manoel dos Santos; Alf. Fernando 
José Gouvea; Alf. Miguel Tavares; Alf. Antônio de 
Oliva; Alf. Joaquim de Azeredo Pinto; Alf. José Ber
nardo. 

Dito. 23. Cap. Antônio Felis de Abranhã; Cap. Fran
cisco Antônio da Silva; Ten. Antônio Rodrigues Me
deiros ; Ten. Thomaz Antônio ; Alf. Francisco de Paiva ; 
Alf. Pedro Anlonio Reboxo; Alf. Francisco da Silveira; 
Alf. Joaõ de Mendonça. 
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Bat. de-Caçad. N . 7. Cap. 0 'Hara, Ten. Frederico 
César de Freitas; Ten. André Camacho; Ten. AntaÕ 
Garcez; Alf. Joaquim José d'Almeida. 

Dito N . 1. Major Joaõ Henrique Alego ; Cap. Donal 
Mc. Donal; Ten. José Maria de Avelez; Alf. Feliciano 
Rebello. 

Dito 3 . Ten. Coronel Elder; Major Manoel Pinto da 
Silveira; Cap. Joaquim Ignacio; Cap. Guilherme Dob-
b in ; Ten. Martinho de Magalhães Peixoto; Ten. Joaõ 
Chrisostomo Corrêa de Andrade ; Alf..José Teixeira. 

Reg. de Art. N. 1. 2o. Ten. Roque Laudeiro Pereira 
de Araújo. 

Dito 3. Major D. Tulloph; Io. Ten. Carlos Antônio 
da Silveira ; 2o. Ten. Francisco Xavier Pereira. 

RecapitulaçaÕ. 

Mortos 220; Feridos 791; Extraviados 30; Total 

J041. 
(Assignado) MANOEL DE BRITO MOZINHO, 

Ajud.Gcn. 

Extraclo de um Oficio de S. E. o Marechal General 
Marquez de Torres Vedras escrito ao Illustrissimo e 
Excellentissimo Senhor D. Miguel Pereira Forjaz, 
do seu Quartel General de Alfaiates, a 24 de Abril, 
de 1812. 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor 1—O exercito 
continuou a marchar nesta direcçaõ depois que dirigi a 
V. E. o meu anterior Officio, e o inimigo a retirar-se 
adiante de nós. A ultima força inimiga atravessou o 
Agueda na manhã d'hontem, e vai em plena retirada na 
direcçaõ do Tormes. As chuvas que tinhaõ enchido os 
Rios, entre os dias 13 e 19 do corrente, haviaõ levado a 
Ponte que o inimigo tinha constituído sobre o Agueda, 
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pouco acima de Cidade Rodrigo; mas elle a reparou 
nestes últimos três dias, e as divisoens da frente passarão 
pela ponte de Villar, e pelos váos dos pontos altos do 
Agueda, sendo somente a retaguarda que passou pela que 
tinhaõ construído. 

Quando o Marechal Marmont fez marchar as suas tro
pas sobre o Sabugal, o Tenente General Visconde de 
Monte Alegre ordenou, que as Milícias Portuguezas do 
commando dos Brigadeiros Trant, e Wilson se concen
trassem sobre a guarda. 

No dia 14 do corrente o Marechal Marmont se moveo 
contra estas Milícias com uma considerável força de Ca
vallaria, Infantaria, e Artilheria; e o Brigadeiro Trant, 
que as commandava, considerando que o inimigo lhe era 
superior em força determinou retirar-se atravessando o 
Mondego. 

NaÕ estou de maneira alguma satisfeito com a conducta 
das Milícias nesta occasiaõ. Tinhaõ feito grandes pro
gressos na sua retirada, se elles a tivessem continuado com 
firmeza, teria sido eflectuada sem perda ; porém um ba
talhão que cobria a retirada, havendo-se-lhe determinado 
que fizesse fogo sobre a cavallaria inimiga, e tendo a 
chuva impedido, que as armas se disparassem, desorde
nou-se, e poz em confusão as tropas, que se retiravaõ, o 
que habilitou o inimigo a fazer perto de 150 prisioneiros. 

Com tudo as tropas se formarão outra vez na esquerda 
do Mondego, e se retirarão sobre Celorico, conservando 
o General Visconde de Monte Alegre os postos avan
çados, debaixo do commando do Brigadeiro Wilson na 
Lagiosa. Na seguinte manhã, do dia 15, o inimigo 
avançou outra vez em considerável força, fazendo recuar 
os referidos postos avançados da Lagiosa. 

O inimigo retirou-se da Lagiosa, durante a noite do dia 
15, e da Guarda a 16 ; esta cidade foi oecupada a 17 
pelas tropas do commando do Brigadeiro Wilson. 
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V E . terá a satisfação de saber que os Officiaes Mili
cianos se conduzirão muito bem. Parece-me que os Bri
gadeiros Trant, e Wilson, quando na Guarda, fizeraõ 
quanto deviaõ. 

O successos parciaes contra as Milícias, na occasiaõ em 
que se retirarão da Guarda; e as mortes, e pilhagem dos 
habitantes de alguns dos lugares da Beira, que desde já 
soffriaõ os effeitos das devastações anteriores do inimigo, 
saõ os únicos frutos da expedição do Marechal Marmont, 
para áquem das fronteiras do Reyno; com a qual pre
meditara distruhir a nossa attençaõ do assedio de Ba
dajoz. 

No entanto que as tropas, que constituem o exercito 
denominado de Portugal, foraõ reunidas para este ser
viço, participa-me o Capitão General Castanhos, que o 
General Abbadia tinha ordenado as tropas Hespanholas 
das Asturias, que se movessem sobre LeaÕ, aonde o Briga
deiro Moreno tinha tido alguns successos parciaes contra 
um destacamento Francez em Olero de Ias Duenas. 

D. Juliaõ Sanches tendo também continuado a presistir 
com a sua cavallaria na Castella, tem sido bem succedido 
contra os comboys inimigos, e contra as suas communi-
caçÕes. 

Por noticias do Sul sei, que nem o Conde de Penne 
Villemur, nem o General Ballesteros entrarão ein Sevilha, 
no entanto que nos princípios deste mez o Marechal Soult 
se achava na Estrcmadura. 

O Conde de Penne Villemnr acha-se agora de volta 
para a Estrcmadura com as tropas do 5°. exercito. 

O General Drouet está em Fuente Ovejuna, em Cor-
dova, com as tropas do seu commando, e o Marechal Soult 
em Sevilha, segundo as ultimas participações que tenho 
recebido do Tenente General Sir R. Hill. 



MisceUanea. 655 

Extracto de um Officio do General Conde Wellington. 

Fuente Guinaldp, 29 de Abril. 
O inimigo tem continuado a sua retirada, depois da 

minha ultima carta, a V. S. de 24 do corrente. No sul, 
naõ tem havido movimento algum. Pelas ultimas noti
cias estava ainda o General Drouet em Fuente de Ove-
juna, em Cordova. O. Conde de Penne Villemur tinha 
voltado para a Estrcmadura com as tropas sob o seu 
commando. 

Extracto de um Officio de S. E. o Marechal General Mar
quez de Torres Vedras, datado de Fuente Guinaldo, em 
29 de Abril, próximo passado, dirigido ao Illustrissimo 
e Excellentissimo Senhor D. Miguel Pereira Forjas. 

O inimigo tem continuado a retirar-se depois que dirigi 
a V. E. o meu officio, na data de 24 do presente. 

NaÕ tem havido movimentos ao sul. O General 
Drouet, segundo as ultimas noticias estava de quedo em 
Fuente Ovejuna em Cordova. 

O Conde de Penne Villamur tem voltado para a Estre-
madura com as tropas do seu commando. 

Sentença nos autos crimes do Conde de Sabugal. 

A cordaõ em relação, &c. vistos estes autos de culpa 
formada ao Réo Dom Manoel d1 Assis Mascarenhas, Conde 
de Sabugal, portarias do governo folhas seis e folhas qua
renta e quatro, papeis remettidos e achados ao Réo no 
acto da sua prizaõ, devassa a que se procedeo, perguntas 
e mais diligencias, que formarão o processo, sobre o qual 
foi ouvido o Réo, assignando-se-lhe oito dias para ai legar 
seu direito e defeza, o que tudo examinado : 

Mostra-se, que tendo sido o Réo um dos escolhidos pelo 
General Junot no infeliz tempo da primeira invasão dos 
Francezes neste Reyno para ser membro de uma imagi-

VOL. VIII. No. 48. 4 a 
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naria ou forçada deputaçaõ, que o dicto General enviou 
em Abril de mil oitocentos e oito para França, e tendo 
com effeito partido o Réo com o passaporte, folhas ses
senta e sete, expedido por Junot para se unir ao corpo da 
deputaçaõ, e chegando a França, tomara a resolução de 
seguir o exercito Francez contra o Austríaco ou voluntá
rio, ou obrigado, o que ao certo naõ consta, e seguindo a 
campanha unido ao corpo da legiaõ Portugueza, e a soldo 
de França, se retirara no fim da guerra para Pariz onde 
se conservara até que pela ordem, folhas setenta e cinco, 
expedida pelo Ministro da Guerra o Duque de Feltre, foi 
mandado para Portugal no exercício do posto de major 
de cavallaria, assim como toda a legião Portugueza, expe-
cificando-se na ordem que se unisse ao General Massena, 
na Cidade de Rodrigo. 

Mostra-se que o Réo em execução desta ordem partira 
a vinte e sete de Agosto de mil oitocentos e dez de Pariz 
e atravessando o território de França e Hespanha chegara 
á Cidade de Rodrigo onde já naÕ encontrara Massena por 
ter este antes entrado com o seu exercito em Portugal, e 
que demorando-se o Réo algumas semanas na dieta Ci
dade de Rodrigo dahi revertera para Salamanca e Toro, 
donde sahindo outra vez fora encontrado por um corpo de 
guerrilha Hespanholla, e feito prisioneiro, se remettera 
para este Reyno. 

Mostra-se que finda a expedição contra a Áustria foi 
conferida ao Réo a ordem da legiaõ d'honra ; e que pro-
seguindo o exercito de Massena sobre Portugal fôra man
dado o Réo a unir-se a elle, naõ podendo entrar em dú
vida que a direcçaõ era hostil, e que a conseqüência da 
ordem expedida ao Réo tinha a mesma natureza, rece
bendo o Réo soldo do inimigo, em cujo serviço estava. 

Mostra-se finalmente que o Réo ao ponto de sahir de 
Pariz no dia vinte e sete de Agosto de mil oitocentos e dez 
recebera a carta, folhas sessenta e nove, de Ayres de Sal-
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danha para seu filho existente em Lisboa, e desta accei-
taçaõ se podem tirar argumentos que façaõ duvidosa a 
intenção do Réo sobre a entrada em Portugal, e o modo 
delia, sendo certo que em negócios desta classe qualquer 
indicio pôde ser culpa e que por isso merece madura re
flexão. 

E supposto que a serie destes factos indique ao primeiro 
golpe de vista, que o Réo envolvido em sinistras opiniões 
abraçara aquellas que mais podessem offuscar a honra com 
que o bom a leal vassallo considera os interesses do seu 
Soberano e Pátria, e que seguindo o inimigo desta se 
deslizara de seus deveres; com tudo as exactas averigua
ções da conducta do Réo, as provas que resultaõ da de
vassa, folhas noventa e quatro, a ingenuidade das respostas 
dadas pelo Réo às judiciaes perguntas que lhe fizeraõ, e 
os fidedignos attestados, folhas cento cincoenta e duas e 
folhas cento cincoenta e três, corroborando a energia de 
sua defeza offerecida de folhas cento trinta e sete até fo
lhas cento cincoenta, excluindo a culpa, e fazendo des
vanecer os indícios nascidos de factos sempre suspeitosos 
em quanto se naõ aclara o animo com que se obraõ, pro-
moyem o conhecimento da innocencia do Réo, tomadas 
em séria reflexão as suspeitas do crime e a defeza. 

Porquanto mostra-se pelo attestado, folhas cento cin
coenta e uma, feita por um dos actuaes Governadores 
deste Reyno, referindo facto que lhe foi presente em 
tempo em que era Governador no Algarve, que o Réo, 
logo que partio para a America o Principe Regente nosso 
Senhor, fizera todas as diligencias possíveis para embarcar 
com outros, e se dirigir á America, o que naõ pôz em 
practica por falta de navio: que se retirara o Réo do Al
garve, onde estava em commissaõ, instado de ordens, que 
o General Junot communicou á sua família para vir a 
esta Corte, e se dispor para a Deputaçaõ, destino que o 
Réo naÕ procurou, nem pôde evitar, e que unido a seus 
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companheiros seguira a estrada de Bayona e dahi a Pariz, 
até que declarada a guerra d'Austria fora o Rêo ou man
dado, ou insinuado a unir-se ao corpo da legiaõ Portu
gueza, que antes tinha partido para França pejas ordens 
do intruso Governo de Junot a fazer a guerra aos Austrir 
acos, donde recolhendo-se a Pariz, e passado algum tempo 
fora mandado unir-se ao exercito de Massena contra Por
tugal, e até este ponto naÕ se pôde entender a conducta 
do Réo culposa, nem suspeitosa. 

Mostra-se que recebendo o Réo ordem, communicada 
pelo Ministro da Guerra o Duque de Feltre, dicto folhas 
setenta e cinco para acompanhar p exercito de Massena 
no posto de Major, em Julho de mil oitocentos e desi? e 
obtendo licença para se demorar em Pariz, fora mandado 
unir a Massena na Cidade de Rodrigo, onde já o naÕ 
achou, e onde em suas perguntas declara pertender achallo 
para lhe dirigir as suas escusas de entrar no território 
destes Reynos com maõ armada por ser offensivo á sua 
naçaõ e indecoroso á sua pessoa: declarando ao mesmo 
tempo o Réo que tendo feito esta representação ao Duque 
de Feltre, este a naõ attendera, remettendo-a para Masv 
sena a quem o Réo a poderia fazer : esta asseveração se 
faz crer pelos factos posteriores, pois que demorando-se 
o Réo na Cidade de Rodrigo mez e meio apezar das in** 
stancias do General Cacot qpe o obrigavaÕ a seguir a 
estrada de Portugal, o Réo se desviou dellas, procurando 
desertarpara este Reyno com a testemunha Nicolá o Lam-
bert com quem se tinha ajustado para este fim, espalhando* 
se esta noticia e intenção por algumas das testemunhas da 
devassa, que por isso mesmo próvaó, que o animo do Réo 
era contrario á ordem que tinha recebido, e se comprova 
este animo, porque tanto naó seguio o Réo a estrada de 
Portugal, que antes ao contrario voltando rétrocedeo para 
Toro mais de vinte legoas com cara para a fronteira de 
França, desyiando-se com isso da ordem de se incorporar 
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no exercito inimigo, e por conseqüência da culpa em que 
incorreria por esse facto, e tanto mais se verifica, que 
antes desta expedição, á que o Réo foi mandado, era o 
seu animo contrario a ella, pois que nos authenticos attes-
tados, folhas cento cincoenta e duas e folhas cento cin
coenta e três, se declara por pessoas dignas da maior fé, 
que o Réo lhes tinha communicado expressões nascidas 
de perfeita fidelidade ao seu Soberano, sentindo com 
grande dôr a triste situação em que se achava no paiz de 
França por estar separado delle e do seu território. 

Excluída pois a culpa no Réo de ter acceitado a ordem 
para se incorporar no exercito inimigo, e de ter sabido de 
Pariz nessa direcçaõ, que se deve entender necessária para-
naõ correr grande risco, se tornaõ igualmente de nenhum 
momento os três factos que acompanhaÕ a accusaçaÕ con
tra o Réo, a saber: o ter recebido soldo do inimigo, ter-
se condecorado com a ordem da legiaõ de honra, e ter-se 
encarregado da carta de Ayres de Saldanha para ser en
tregue em Lisboa a seu filho: por quanto tendo o Réo 
partido para Áustria em serviço do exercito Francez, e 
separando-se dos soccorros que tinha em Pariz, de neces
sidade se havia de aproveitar do soldo para naõ morrer de 
fome e miséria, e voltando naõ os achando, como em suas 
perguntas declara naõ os ter achado, estava nas mesmas 
circumstancias, quanto mais que daqui naÕ pode persi 
nascer principio algum que indique culpa punivel. O 
mesmo se entende sobre a acceitaçao da ordem da legiaõ 
d'honra, pois que naquelle paiz lhe naõ era imputavel o 
uso delia, antes seria arriscado o naõ acceitar-se, sendo 
offerecida; naõ constando pelos autos, que o Réo a usasse 
neste território, onde sem authoridade Real seria pro-
hibido. 

Ultimamente se exclue a culpa da acceitaçao da carta, 
que devia ser entregue em Lisboa ; por quanto o Réo de
clara tella recebido fechada, e lacrada e naõ saber o que 
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ella continha, e por isso naÕ ha prova contra o Réo do 
mal intrínseco delia : ha sim a suspeita de entrar com ella 
em Lisboa. NaÕ se pôde pois considerar culpa na ac
ceitaçao porque se houvesse recusa se daria um indicio de 
que a intenção do Réo defferia da da ordem, e correria 
risco: a conservação da carta, posto que indiscreta, podia 
naõ ser culpavel, uma vez que chegando o Réo a Lisboa a 
denunciasse competentemente ; e por isso mesmo que 
naó chegou a este termo naõ se verificou o delicto, nem 
se pôde dahi trazer argumento sustentável contra o Réo, 
que foi feito prisioneiro sem resistência, e com cara para 
França, que naõ exerceo função do seu posto, nem tirou 
arma contra a sua pátria, e paiz amigo, e que nos repe
tidos rodeios que fez para evadir a ordem que tinha re
cebido mostrou que a sua intenção era recolher-se á sua 
pátria e família sem incorrer no monstruoso delicto a que 
o dirigia a ordem recebida. 

Por tanto e o mais dos autos absolvem o Réo da culpa, 
e pena e o haõ por innocente, e mandão que relaxado o 
seqüestro se ponha em liberdade, passando-se as ordens 
para a sua soltura, e pague as custas. Lisboa, trinta de 
Julho, de mil oitocentos e onze.—Doutor Faria—Teixeira 
Homem—Bandeira—Matos—Guerreiro—Doutor Pedroza 
—Fomos presentes—Com as Rubricas dos dois Desembar
gadores Procuradores Regios. 

Extracto de um Officio de S. E. o Marechal General Mar
quez de Torres Vedras, dirigido ao Illustrissimo e Ex
cellentissimo Senhor D. Miguel Pereira Forjaz, do seu 
Quartel General de Niza, a 16 de Abril, de 1812. 

O Marechal Soult reunio o seu exercito em Villa Franca, 
na Estremadura, no dia 8 do corrente, e tendo alli sabido 
da cahida de Badajoz, se retirou antes de amanhecer, no 
dia 9, na direcçaõ das fronteiras da Andaluzia. 0 Te-
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nente General Sir T . Graham ordenou ao Tenente Gene
ral Sir Stapleton Cotton, que seguisse a sua retaguarda 
com a cavallaria: este General atacou, e derrotou a caval
laria Franceza em Villa Garcia, na manha de 11 do cor
rente com as brigadadas dos Majores Generaes Ie Mar-
chant, e Anson, estando esta ultima debaixo do commando 
do Tenente Coronel Ponsonby. 

Tenho a honra de transmittir a V- E. a copia da carta, 
que me dirigio o Tenente General Sir T . Graham, inclu
indo a parte que lhe deo o Tenente General Sir Stapleton 
Cotton, e mappa dos mortos e feridos, que houveraÕ nesta 
occasiaõ, e a que tenho somente que accrescentar os meus 
louvores da conducta do Tenente General Sir Stapleton 
Cotton, do Major General Le Marchant, e dos officiaes e 
tropas debaixo dos seus commandos. 

O inimigo retiroii-se naquelle dia de Llerena; e depois 
inteiramente da Província da Estremadura. 

NaÕ tenho ainda ouvido se o General Ballesteros tinha 
entrado em Sevilha. 

O Conde de Penne Villemur, com um destacamento do 
5o. exercito, que havia sido mandado da Estremadura para 
o Condado de Niebla, se havia aproximado aquella cidade 
pela direita do Guadalquivir, e se bateo no dia 5 com a 
guarniçaõ inimiga da referida cidade, e com a do conven
to fortificado naqueila margem do Rio, havendo-as obri
gado a retirar-se para dentro das suas fortificações. O 
Conde de Penne Villemur se retirou no dia 10, ém con
formidade á suggestaÕ que lhe fiz em conseqüência da 
cahida de Badajoz, e da certeza que eu tinha de que o 
Marechal Soult havia immediatamente voltar pata a An
daluzia sem se arrriscar a uma batalha, para a qual naõ 
dependia de mim o trazelo: e confio que o Conde de 
Penne Villemur terá communicado ao General Baüestero» 
a noticia e suggestaõ, que exigi que lhe fosse fransmrU 
tida. 
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Depois que dirigi a V. E. o meu despacho de 7 do cor
rente tenho unicamente recebido participações até á data 
de 9, dos successos occorridos nas visinhanças de Cidade 
Rodrigo. O inimigo tinha ainda a praça bloqueada, po
rém naõ havia feito sobre ella ataque algum, nem tinha 
repetido a sua visita a Almeida, havendo no dia 3 soffrido 
alguma perda no reconhecimento que fez sobre esta 
praça. 

Parece que no dia 7 o maior numero das tropas, que 
alli estavaõ, decampáraÕ, e marcharão em direcçaõ do 
Sabugal, onde creio que o Marechal Marmont veio em 
pessoa. 

O Major General Alten, a quem eu havia retido em 
frente de Cidade Rodrigo com o Regimento Io. de Hussares 
até os fins de Março, foi seguido ainda que em distancia 
atravez da Beira Baixa pela guarda avançada do Marechal 
Marmont, e havendo sabido de Castello Branco no dia S, 
a guarda avançada se adiantou, consistindo em 20.000 
homens, entre os quaes havia 6 esquadrões de cavallaria, 
entrarão em Castello Branco na tarde de 12, tendo sido o 
Brigadeiro General Lecór obrigado com a sua brigada de 
milícias, a retirar-se sobre Sarnadas, quando vio as avan
çadas inimigas. 

No entanto tendo eu sabido que o Major General Alten 
se havia retirado e passado o Tejo, ordenei-lhei que o re
passe, o que elle fez no dia 12, e o inimigo se retirou de 
Castello Branco antes de romper a manhã do dia 14; e o 
Brigadeiro Lecór, e o Major General Alten entrarão na 
cidade. 

O inimigo tem como usualmente roubado e morto os 
habitantes do Paiz ; porém os estragos que tem feito, 
tanto quanto tenho podido saber, se tem limitado a estes 
actos de atrocidades. Todos os abastecimentos que tinha-
mos nos nossos depósitos em Castello Branco, doentes e 
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utensílios do hospital foraõ removidos a tempo para além 
do Tejo. 

Naõ posso suficientemente aplaudir a firme e boa con
ducta do Brigadeiro General Lecor. Sosteve-se em Cas
tello Branco até que vio que uma força superior inimiga 
avançava contra elle ; foi entaõ que em boa ordem se re
tirou, e naõ para mais longe do qne lhe era necessário. 

Logo que sube da retirada do Marechal Soult de Villa 
Franca, puz o exercito em movimento na direcçaõ de 
Castella: a guarda avançada chegou a Castello Branco, e 
para alli partirei á manhã. 

Naõ tenho sabido que tenha havido movimento no norte. 

A S. E. Conde de Wellington. 
Santa Martha, 12 de Abril, de 1812. 

My Lord—Tenho a honra de transmittir a V- E. a re
lação inclusa do Ten. General Sir Stapleton Cotton, em 
que dá as particularidades de um mui brilhante e muito 
feliz ataque contra a retaguarda do inimigo. 

He-me desnecessário fazer lembrar a V. E. a habilidade 
distincta com que o Ten. General traçou e executou esta 
empreza, taõ admiravelmente auxiliada pelo valor e juizo 
do Major General Le Marchant, e do Ten. Coronel Pon-
sonby, assim como pelo grande esforço dos officiaes, e 
soldados das duas brigadas empregadas neste serviço. 

(Assignado) T . GRAHAM, Ten. Gen. 

Ao Ten. General Sir Thomaz Graham, C.doB. 

Sir—Tenho a honra de vos informar, que recebi noticia 
a noite passada de estar acampada a cavallaria do General 
Drouet (subindo a 2500 homens) entre Usagre, e este 
lugar: mandei á brigada do M. General Anson (comman-
dada pelo Hon. Tenente Coronel Ponsonby) e á do M. 
General Le Marchant, que se movessem durante a noite 
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de Villa Franca para los Santos, de modo, que chegassem 
antes do romper do dia, o primeiro a Usagre, e o segundo 
a Bienvenida: determinando atacar o inimigo com a bri
gada do General Anson pela frente, em quanto o M. Ge
neral Le Marchant por um movimento de flanco de Bien
venida, tentaria cortar a sua retirada de Llerena. 

A guarda avançada do Major General Anson encontrou 
piquetes do inimigo ao pé de Usagre duas horas antes do 
que eu queria, naõ tendo tido tempo a brigada do General 
Le Marchant de se aproximar ao inimigo, o qual se reti
rou, em razaõ do rebate que teve, para uma distancia ca
paz de segurar a sua retirada para Llerena. 

O Ten. Coronel Ponsonby seguio o inimigo, logo de
pois do romper da manhã, por Villa Garcia, escaramu-
çando com elle, quando a brigada do General Le Mar
chant chegou da outra banda das alturas entre a estrada 
de Llerena e Bienvenida ; eü dezejava, que o Ten. Coronel 
Ponsonby mostrasse somente 3 esquadrões, e procurasse 
entreter o inimigo pela frente, até que a brigada do M. 
General Le Marchant (para a qual tinha mandado o Co
ronel Elloy para a conduzir pelo abrigo das alturas) esti
vesse preparada para atacar o inimigo pelo flanco: tudo 
succedeo admiravelmente, e sendo o inimigo vigorosa
mente atacado no mesmo momento pela frente e flanco, 
retirou-se na maior confusão e desordem. Persegui-o 
com a brigada do M. General Anson, e um regimento da 
do M. Gen. Le Marchant (o 5o. de Dragões dos Guardas) 
até ao pé de Llerena, distancia de 4 milhas, durante as 
quaes a perda do inimigo em mortos foi mui considerável, 
além de quasi 150 prisioneiros, inclusos 1 Ten. Coronel, 
2 Capitães, 1 Tenente, com cousa de 130 cavallos, toma
dos no campo. 

A cavallaria do inimigo se formou na direita; e na re
taguarda de 7 peças, e de 8 ou 10.000 homens de infanta
ria, que tinhaõ tomado posição sobre a esquerda junto á 
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cidade. Todos se retirarão pouco depois para Berlanga, 
e Azuaga, até ao primeiro de cujos lugares os seguirão as 
minhas patrulhas. 

Naõ posso elogiar bastantemente o valor e regularidade 
dos quatro regimentos, que atacarão e perseguiraõ o ini
migo, nem vi cousa alguma, que excedesse a firmeza, e 
boa disciplina patenteadas pelo 3o e 4o. de Dragões (com-
mandados pelo Coronel Lord Edward Somerset, e o Major 
Clues) que os sustentarão. 

Devo recommendar-vos fortemente o M. General Le 
Marchand, e o Hon. Ten. Coronel Ponsonby, que com-
mandarão as duas brigadas com tanto valor e aceito. 
Tenho grande prazer em vos assegurar da boa conducta 
do Ten. Coronel Hervey, Commandante do 14 de Dra
goens, lig. do Major Prescott, Commandante do 5°. de 
Dragoens das Guardas, do Cap. Dicken, Commandante 
do 12 de Dragoens lig., do Cap. Murray, Commandante 
do 16 de Dragoens lig., e do Hon. Major Cocks, que 
commandava destacamentos do 12, e 14 de Dragoens lig. 

Estou muito obrigado ao Ten. Coronel Elley, meu Ass. 
Aj. Gen. pela grande assistência, que recebi delle, parti
cularmente em conduzir a minha columna da direita ao 
ponto do ataque. Também peço licença para mencionar 
o Cap. White, Dep. Ass. do Quartel Mestre General, e o 
Cap. Psaror Decken. 

Remetto a lista dos nossos mortos, e feridos, que sou 
feliz em ver, que naõhe grande, considerando a mui supe
rior força do inimigo. 

(Assignado) STAPLETON COTTON, 

Ten. Gen. Com. da Ca vali. 

Extracto de um Officio do General Conde WeUington. 
Fuente Guinaldo, 29 de Abril. 

O inimigo tem continuado a sua retirada, depois da 
minha ultima carta, a V. S. de 24 do corrente. No sul, 
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naõ tem havido movimento algum. Pelas ultimas noticias 
estava ainda o General Drouet em Fuente de Ovejuna, 
em Cordova. O Conde de Penne Villemur tinba voltado 
para a Estremadura com as tropas sob o seu commando. 

Extracto de um oficio de S. E. o Marechal General Mar
quez de Torres Vedras datado do seu Quartel General de 
Fuente Guinaldo em 6 de Maio de 1812, e dirigido ao 
Illustrissimo e Excellentissimo Senhor D. Miguel Pe
reira Forjaz. 

Nada importante tem occorrido depois que transmita 
a V Ex*. o meu anterior officio. 

Naó tem havido movimento de importância no Sul; 
Por participições da Galliza sou informado que Espoz e 
Mina combateo com muito suecesso, pelos fins de Março, 
com o inimigo, frustrando todos os esforços, que o Gene
ral Dorsenne fazia com um força infinitamente superior 
para destruir o Corpo de tropas do seu commando ; depois 
disto tem outra vez sido bem suecedido em um ataque 
que fez, no dia 9 de Abril, contra um dos eombois inimi
gos; e diz-se que nesta occasiaõ aprebendera uma grande 
somma de dinheiro. 

Quartel-general de Fuente Guinaldo, 7 de Maio, de 1812. 

ORDEM DO DIA. 

Sua Excellencia o Sr. Marechal Beresford, Conde de 
Trancozo, depois de se lhe ter apresentado ta5 resente-
mente um novo motivo para manifestar a sua satisfação, 
e dar as tropas Portuguezas os louvores, que ellas mere
cerão pelo seu valor, se vê com grandíssimo pezarna ne
cessidade, e desgraçadamente com o mais justo funda
mento, de exprimir o seu desprazer pela conducta que 
acabaõ de ter a Divisaõ de Milícias do Partido do Porto, 



MisceUanea. 667 

e parte daquella da Província do Minho. Estas Tropas 
fugirão sem causa das alturas da Guarda, e por conse
qüência vergonhosamente da frente do inimigo. Isto he 
bastante para que estes Corpos, pois que saÕ Portuguezes, 
sintaõ plenamente o opprobrio, em que sé submergirão. 
S. E. observa aqui, que o medo causa sempre o perigo, 
que elle quer evitar. Estes seis para sete mil homens, 
estando sobre as alturas da Guarda, o Inimigo appareceo 
do lado do Sabugal em número superior ; os Chefes or
denarão sabiamente a retirada, e esta se fez com regula
ridade na frente da Cavallaria Inimiga por todo o plano 
de quasi uma legoa, que ha naquellas alturas. Em 
quanto a Infantaria se retirou em ordem, a Cavallaria 
Inimiga, ainda que em planície, naõ se atreveo a ataca-la, 
e toda a infantaria chegou em boa ordem ao declivio 
escarpado das alturas da Guarda do lado do Mondego ; 
aqui todo o perigo, que podia haver da parte da Cavallaria 
Inimiga tinha terminado, porque 40 homens de Infantaria 
firme seriaÕ bastantes para contella. O regimento de 
milícias do Porto foi collocado no declivio, fazendo a rec-
taguarda, o inimigo mandou desmontar cousa de meia 
dúzia de homens, os quaes atirarão igual número de tiros, 
e impedindo a chuva, que a maior parte das Espingardas 
do regimento de Milícias do Porto dessem fogo, se encheo 
de terror pânico todo este regimento, e se poz em desor
dem, e em vergonhosa fugida, e o mesmo terror pânico, 
a mesma desordem, e a mesma conseqüência foi levada 
pelos fugitivos a todos os mais corpos. A cavallaria in
imiga, que naÕ pensava em descer a montanha, vendo 
esta fugida extraordinária, desce, e faz de 100 a 200 mi
licianos prisioneiros, e julga S. E., que acharia no cominho 
cinco bandeiras deitadas ao chaõ, e abandonadas pelos 
conductores na sua consternação, e alguns homens se afo
garão no Mondego, aonde o seu terror pânico os fez pre
cipitar. S. E. repete, que o medo he sempre cego, e cau-
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sa os perigos, que elle quer evitar: se estas tropas se ti. 
vessem conservado em ordem, o Inimigo naÕ teria podido 
avançar, e ellas teriaõ tomado tranquilliameute a sua nova 
posição, sem que se perdesse um só homem. 

O regimento de milícias do Porto he a causa primaria 
deste acontecimento vergonhoso, e o primeiro, que, du
rante estes três annos, tem havido nas armas Portuguezas. 
Ordena S. E. , que este regimento deponha as suas ban
deiras na câmara no Porto, (S. E. roga aos Officiaes da 
mesma Câmara, queiraõ encarregar se dellas) aonde fica-
earaõ, até que o regimento pela sua conducta, na pre
sença do inimigo, lave a mancha, que sobre elle cahio nas 
alturas da Guarda, ou que pela sua regularidade, disci
plina, e zelo mostre o seu arrependimento, e resolução de 
fazer desapparecer, como corpo Portuguez, a imputaçaõ, 
com que fica. S. E. está informado, de que os officiaes 
deste regimento, e particularmente o seu Commandante, 
se comportarão bem, fazendo quanto estava da sua parte, 
para conterem, e reunirem os seus soldados, o que S. E. 
lhes agradece, e sente a situação, em que os pozeraÕ os 
mesmos soldados, mas este acontecimento mostrará aos 
officiaes de milícias a necessidade de haver nos seus corpos 
uma subordinação decisiva, e uma obediência prompta, e 
que cada official de exemplo a este respeito, submettendo-
se, sem hesitar, ou replicar, aos seus superiores, e exigindo 
outro tanto dos seus inferiores, em lugar de deixar passar 
toda a falta militar, mesmo sem fazer observação alguma 
sobre ella. Eis-aqui a verdadeira causa deste aconteci
mento taõ vergonhoso para nós, pois que S, E. naõ pôde 
crer, que fosse por falta de valor pessoal, porque estes 
homens saõ Portuguezes, edos mesmos, que consistuem os 
Corpos de linha, que se expõem a todo o perigo com ar
dor, e mesmo desejaÕ expor-se aonde a causa da sua pá
tria, e a honra os chama. 

Os regimentos de milícias de Aveiro, e de Oliveira de 



MisceUanea. 669 

Azeméis perderão as suas bandeiras, e naÕ as tornarão a ter 
em quanto naó as ganharem, pelo mesmo modo, que fica 
designado a respeito do regimento de milícias do Porto, e 
o regimento de milicias de Penafiel, que perdeo uma, 
porá a outra em deposito na Câmara da Villa (S. E. roga 
aos officiaes da mesma camera, queiraõ encarregar-se 
delia,) e ficará este regimento sujeito ás mesmas condições, 
que os outros. Manda S. E., que os individuos, que con-
duziaõ as bandeiras perdidas, sejaõ julgados em conselho 
de guerra. Havia desta divisaÕ, mesmo alguns dias depois 
da debandada, perto de 1600 homens fugitivos, que naõ 
se tinhaõ reunido aos seus corpos, e ordena S. E., que 
estes homens fiquem sem nenhum dos privilégios, que 
tinhaõ, os quaes elles por si mesmo perderão, incorrendo 
em pena de morte pelo acto da fugida, e o Sr. Brigadeiro 
Trant, fará julgar em conselho de Guerra aquelles offi
ciaes, e soldados, que lhe parecer necessário, ou que fôraõ 
os primeiros em darem exemplo para a fugida, e mandará 
todos os outros destes 1600 homens para a tropa de Linha, 
aonde a rigorosa subordinação mostrará bem depressa, 
que naÕ lhes falta valor, porém S. E. no meio do que tanto 
o tem affligido, sente algum consolo por ter tido muito 
boa informação da conducta de todos os commandantes 
dos corpos, e com muito poucas excepçóes dos outros 
officiaes. 

Ainda que os corpos da divisaõ da província do Minho, 
que ahi se acharão, que saõ os regimentos de milicias de 
Guimarães, Braga, Villa do Conde, Barcellos, Barca, e os 
dos batalhoens da UniaÕ naõ-chegarão a ter o terror pânico 
no mesmo gráo, que os outros, estiveraõ com tudo bem 
longe de ficarem exemptos delles ; mas o Sr. Brigadeiro 
Wilson informou a S. Ex2. que os dois batalhões da UniaÕ 
se comportarão bem, e parte do regimento de Braga, 
sendo o Sr. Coronel Sebastião Pereira, Commandante de 
um dos referidos batalhões. Esta Divisaõ naÕ perdeo 
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Bandeiras, e os ausentes saõ pouco mais, ou menos 300 
a respeito dos quaes se praticará o mesmo, que com os 
ausentes da divisaõ do Partido do Porto, e similhante-
mente com aquelles officiaes, que se conduzirão com in
dignidade. 

S. Exa. recomrnenda a estas Milicias, que observem, e 
imitem a conducta de todas as outras do reino. Aquellas 
de Traz-os-Montes, e também o seu general, tem dado 
motivo a S. Exa- para louvores, e ultimamente he bem 
digna a conducta dos três regimentos da Beira Baixa as 
ordens do Sr. Brigadeiro Lecor ; elles prestarão attençaõ, 
e obedecerão aos seus officiaes, e consequentemente re-
tiraraõ-se diante, e á vista de um inimigo superior, sem 
que este se atrevesse a entender com elles. S. Exa. dá os 
seus agradecimentos ao dito Sr. Brigadeiro, e a estes três 
regimentos, que saõ o de Castello-Branco, Idanha, e Co-
vilhaã. 

S. Ex3. acha, que deve também referir a excellente 
conducta da Guarniçaõ de Almeida, debaixo das ordens 
do governador, o Sr. Coronel Mesurier, quando o inimigo 
se aproximou a esta Praça. S. Ex3. da os seus agradeci
mentos ao referido Sr. Coronel, e a guarniçaõ, em que he 
comprehendido um regimento da divisaõ do Partido do 
Porto, aquelle da Feira. 

A conducta das milicias de todo o reino, excepto nesta 
desgraçada occasiaõ, foi sempre boa, no que respeita a 
fazerem opposiçaõ ao inimigo, e S. Exa- naó entra em 
dúvida, de que os regimentos, que commetteraÕ agora 
falta, naõ haõ de deixar de approveitar o primeiro mo
mento, para recobrarem a sua honra, e mostrarem-se Por
tuguezes. 

Os officiaes generaes fizeraõ quanto lhes foi possível, 
para conterem, e reunirem as tropas, mas os que se deixaõ 
apoderar do terror pânico, naÕ vem, naõ ouvem, e em fim 
naõ sabem o que fazem ; e assim os seus esforços se to-
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ráraÕ inúteis, porem S. Ex". está plenamente satisfeito 
com elles. 

S. Ex3. naõ pôde ommittir o mencionar o capitão do re
gimento de cavallaria N°. 11, Joaõ Vieira, que, com 40 
cavallos, demorou por 15, ou 29 minutos os Esquadroens 
Francezes, e deo assim empo aos fugitivos para passarem 
o Mondego, he isto uma prova do que podia fazer uma 
pouca de infantaria em ordem. S. Ex*. para testemunhar 
a sua satisfacçaõ pela conducta deste official, conforme lhe 
foi descripta pelos Senhores Brigadeiros Trant, e Wilson, 
o proporá a S. A. R. o Principe Regente Nosso Senhor, 
para o gráo de Major. 

Assim como S. Exa. louva, quando ha merecimento, 
também no caso contrario desapprova publicamente, e da 
parte das tropas, está o cuidarem em lhe dar occasiaõ para 
os louvores, e evitarem, que a tenha para reprehender. 

Ajudante General MOZINHO. 

Reflexoens sobre as novidades deste mez. 

BRAZIL. 

Mudança de Ministério. 

A morte do Conde de Linhares, que tinha a primeira influencia nos 
negócios públicos do Brazil, deve trazer com sigo novo arranja-
meato de Ministros, e talvez novas máximas de systema de Go
verno. 

Três pontos importantes da conducta politica daquelle ministro 
mereceram sempre a nossa constante reprovação, e esperamos que 
seu successor, ou successores, attendam aos clamores da razaõ; ou 
do contrario incorrerão nas mesmas censuras, e finalizarão a ruína 
daquelles bellos paizes, cuja sorte naõ pode ser indifferente a quem 
nelles vio pela primeira vez a luz. 

Os três pontos a que alludimos, saõ Io. o arranjamento das finan
ças; 2°. a policia interna a respeito dos índios naturaes do paiz, 
escravos, e emigrados da Europa ; e 3°. as relaçoens externas, prin
cipalmente com as colônias Hespanholas da America. 

As finanças saõ da repartição do Ministro do thesouro; mas a In-
VOL. VIII. No. 48. 4 s 
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fluencia do Conde de Linhares, neste ramo, éra taõ vizivel, que nós 
naõ hesitamos em imputar-lhe a culpa de muitos desmanches sobre 
este artigo. Tal he por exemplo a medida de mandar directamente 
pelo Governo, a Londres, os diamantes, páo Brazil, marfim, &c; 
para ser vendido pelo Embaixador Portuguez em Inglaterra; fa
zendo de um homem diplomático um agente de commercio; e con
sentindo especulaçoens desta natureza por conta da fazenda Real, 
em um paiz taõ distante; e por um methodo taõ falto de precau-
çoens, que será impossível ao Erário tomar conhecimento cabal da 
natureza destas transacçoens; da exactidaõ das contas» nem da de-
ligencia ou negligencia dos empregado». 

Ao Conde de Linhares imputamos também a erecçaõ de dispen
diosos e inúteis abarracamentos, e outros edeficios no Brazil, com 
cujas despezas o Erário naõ pôde. 

Ao systema do Conde attribuimos também as despezas, que devem 
oceurrer com a guerra de Montevideo, e outras medidas similhantes, 
que tendem a exhaurir os recursos do Erário, sem que nem o Conde, 
nem nenhum dos Ministros seus Collegas, se empregasse a fazer um 
bom arranjamento para a cobrança e melhoramento das rendas pu
blicas. 

O segundo ponto de policia do Gonde de Linhares, que sempre re
provamos, diz respeito á população. Os índios naturaes do paiz, 
que podiam ser, era seu gênero, membros úteis da sociedade, fôram 
quasi inteiramente largados por maõ, desde que se extinguio a so
ciedade dos Jeznitas, a quem os Índios devem o gráo de civilização, 
em que se acham. O Conde de Linhares, em vez de procurar utilizar 
os índios, pelos mesmos meios doces e suaves dos Jezuitas, começou 
por declarar a guerra aos Botecudos, chamando-lbe antropophagos, 
ou papoens como se diz ás crianças, para lhes metter medo; e cora 
estas e outras patranhas armou divisoens de um exercito imaginário 
da conquista dos papoens Botecudos; projecto taõ ridículo, quanto 
he pernicioso á tranqüilidade do Brazil; quando ao mesmo tempo 
se sabe que alguns missionários, de virtude e prudência, faziam mais 
em um anno do que as suas pretensas sette divisoens militares em 
sette annos ; como se prova pelo exemplo dos Jezuitas no Brazil; 
e pelos dos Quaqueros no Estado de Fensilvania na America Sep-
tentrional. 

Depois da descripçaõ espantosa da ma índole destes Botecudos, 
que, na declaração de guerra que se lhes fez, saõ representados 
como nutrindo-se de carne humana; appareee agora uma carta de um 
padre vigário, em data de 6 de Julho do aim» passado, e publicada 
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no Rio-de-Janeiro, em que se diz que um Botecudo apanhado na 
divisaõ do Cueté, fez abismar a todos os habitantes da freguezia, que 
o viram e observaram, pelo seu conhecimento e viveza, docilidade, 
genio, e a facilidade com que se se entregou â amizade, e paz com 
que he tractado. Ora a isto se reduz a ferocidade dos papoens de 
gente 1 

Sobre este ramo pois da população do Brazil; diremos em sum-
ma, que he necessário suavizar a sorte dos índios aldeados, tirando-
Ihes os commandantes militares, e attrahir o que chamam gentio, naõ 
por meio de uma guerra infructifera, fundada na quimera de que 
elles comem gente, mas por meio da persuasão, do commercio, e 
de algumas dádivas. 

0 outro ramo da população do Brazil, saõ os escravos d'África. 
Nisto somente diremos, que he necessário naõ só diminuir; mas ex
tinguir de todo a sua importação. A importantíssima delicadeza 
deste assumpto naõ nos permitte dizer mais. 

0 terceiro ramo da população saõ os emigrados da Europa. Esta 
teria a mais abundante fonte, se delia se quizessem aproveitar; naõ 
ja mandando tirar os artistas de Portugal; porque isso he roubar á 
maõ direita, para enriquecer a esquerda; mas sim convidando os 
homens habilidosos de toda a Europa, por meio de regulamentos 
que os protejam • ede uma liberdade bem pensada na tolerância. 

A politica do Brazil a respeito do exterior, e principalmente a 
respeito da America Hespanhola, tem sido taõ mal intendida, que se 
o novo Ministério do Brazil naÕ seguir outra vereda parece-nos in-
dubitavel que tem de soffrer males consideráveis. Os politicos do 
Brazil, que fôram de opinião que se devia tr fazer guerra a Monte-
yiáeo, que mandaram tomar posse militar de Maldonado, e da Colô
nia do Sacramento ; alegaram com a necessidade de reprimir, com a 
força militar, os princípios revolucionários, que se iam desenvolvendo 
nas colônias Hespanholas. Nós somos de opinião que uma tal inge
rência he injusta, e impolitica. 

Injusta; porque nenhuma naçaõ tem o direito de entrar por meio 
de outra com força armada, para a obrigar a adoptar este ou aquelle 
systema de policia interna, que os povos naõ desejem. Impolitica; 
porque o exemplo da actual revolução da França prova ampla
mente, que a ingerência das naçoens estrangeiras, que desejaram 
derribar com as armas os systemas revolucionários dos Francezes, 
foi quem os unio entre si, para repellirem os inimigo» externos; e 
foi quem trouxe aos outros estados as ideas revolucionárias da 
Fiança, que os annhiliáram a quasi todos. 

4 s 2 
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Esta liçaõ recente mostra claramente a conducta, que se deve seguir 
no Brazil, na conjumtura em que se acha a respeito das colouias da 
Hespanha; que vem a ser, naõ oppor a força á torrente da opinião; 
e fazer taõ úteis regulamentos de governo interno a favor dos povos, 
que o grito scductor da liberdade, em seus vizinhos, naõ tenha tle 
produzir effeito. 

A p. 898, vol. vii. N°. 42, demos os regulamentos sobre a liber
dade da imprensa, em Venezuela ; e neste NS. p. 586, damos agora 
os regulamentos, que se adoptaram para o mesmo fim em Buenos-
Ayres. E naõ podemos deixar de chamar a attençaõ do Governo do 
Brazil 4 para a legislação que se vai adoptando nestas duas extremi
dades de seu paiz. A obra da revolução da America Hespanhola 
vai progredindo, tanto ao norte como ao sul, debaixo dos mesmos 
principios ; e convém ao Governo do Brazil, naõ fechar os olhos ao 
que ali se passa. 

Suppor o Governo do Brazil, que he possivel fechar de tal modo 
as entradas, que os Brazilianos naõ saibam o que se passa entre seus 
vizinhos, he presumir um impossível: tanto mais quanto o exercito 
que se oppoz a Buenos Ayres fôrma o ponto de contado, e canal de 
communicaçaõ, que se desejava evitar. 0 único meio logo que ha 
de prevenir o golpe, he imitar no Brazil todos quantos regula
mentos os Hespanhoes adoptarem, que sejam a favor dos povos, em 
tanto quanto elles forem applicaveis á differente forma de Governo, 
e diversa situação dos dous paizes. Nos esperamos pois que esta 
seja a linha de conducta, que adopte o novo Ministério do Brazil j e 
remedeie por este modo os males do anterior Ministro. 

ESTADOS UNIDOS. 

O Congresso passou um acto aos 4 de Abril, de 1812; pelo qual 
estabelece um embargo pelo termo de 90 dias em todos os seus na
vios, excepto os que o Presidente der permissão de sahir em lastro. 
Esta medida, que á primeira vista parece dirigir-se igual e impar
cialmente á França e á Inglaterra; he directamente a favor dos 
Francezes; porque este embargo geral na America priva os exércitos 
alliados na Peninsula dos soecorros que lhe provinham dos Estados 
Unidos. A influencia dos Francezes, na America, tem involvido 
aquelle paiz nas difficuldades da politica Europea, de quein pedia a 
prudência, se separassem o mais que he possivel. 
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FRANÇA. 

O Governo Francez, que tem por varias vezes tentado persuadir 
os Americanos, que naõ deseja destruir o seu commercio por meio 
dos decretos de Berlin e Milaõ ; appareceo agora com uma revoga
ção desses decretos, datada de SS de Abril, do anno passado. 

A antidata deste documento, he a prova mais decisiva de sua du
plicidade ; porque naõ ha razaõ alguma para que um decreto, cuja 
execução importa ás duas naçoens, se houvesse de conservar era. 
segredo até agora, quando de sua publicidade, somente, he que se 
podia esperar o effeito, que por elle se deseja produzir. Eis aqui o 
decreto. 

Palácio de S, Cloud, 28 de Abril, 1811. 
" Napoleaõ, &c. visto o relatório de nosso Ministro dos negócios 

estrangeiros. Em conseqüência do acto de 2 de Março, de 1811, 
pelo qual o Congresso dos Estados Unidos tem determinado izen-
çoens da providencia do Acto de Naõ-Communicaçaõ, que prohibe 
a entrada nos portos Americanos a navios e fazendas da Gram Bre
tanha, suas colônias, e dependências. Considerando que a dieta ley 
he um acto de resistência ás pretensoens arbitrarias, consagradas 
pelas Ordens-em-Conselho Britannicas, e uma recusaçaõ formal a 
unir-se a um systema, humilhante á independência de Naçoens neu
traes, e sua bandeira,—Temos decretado e decretamos o seguinte:— 

Os decretos de Berlin e Milaõ, saõ definitivamente, e desde a data 
do 1°. de Novembro passado, considerados como se naõ existissem, 
a respeito dos vasos Americanos. 

{Assignado) NAPOLEAÕ. 

O Conde DAnu. 
As medidas coercivas, adoptadas pelo Governo Francez, no decreto 

que damos a p. 583, destinado a supprir os mercados de graõs e 
farinha, tem produzido maior escacez, em vez de favorecer a abun
dância: o que se confessa mui claramente no proemio a ura decreto 
datado de S. Cloud, aos 8 de Mayo, deste anno ; e cujas determina-
çoens, se reduzem ao seguinte. 

1. 0 trigo nos mercados dos departamentos do Seine, Seine e Oise, 
Seine e Mame, Aisne, Oise, Eure, e Loire, naõ pode ser vendido a 
preço que exceda 33 francos por hectolictre. 

2. Nos departamentos, aonde o trigo da ultima colheita he sufi
ciente para as necessidades do publico, os prefeitos cuidarão em que 
se naõ venda pelo acima dicto preço de 33 francos o heclolitre. 

3. Nos departamentos aonde o supprknento vera de fora do seu 
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território, os prefeitos fixarão o preço do trigo, conforme as instruc* 
çoens do Ministro de Commercio, tomando em consideração as des
pezas de transporte e justos lucros do commercio. 

4. Este preço fixo se fará publico pelos prefeitos, conforme os 
artigos 2°. e 3° . ; dentro em 3 dias, depois de receber este decreto. 
Será obrigatório somente até á colheita. 

5. Os regulamentos contidos nos artigos precedentes naõ teraõ 
appiicaçaõ aos departamentos, em que o preço do trigo naõ excede 
33 francos por hectolitro, &c. 

O Imperador Napoleaõ acha-se ja no seu exercito; assim como o 
Imperador da Rússia está á frente de suas tropas : diz-se mesmo que 
as guardas avançadas tiveram algumas escaramuças, as quaes na 
forma do custume se declaram ser contra as ordens do Governo. 

O Duque de Abrantes (Napoleaõ podia com igual direito e pro
priedade chamar-Ihc Duque da Lua) commanda o 4°. corpo de ex
ercito; que eslava na Silesia Baixa, e partio para as fronteiras de 
Polônia. 

Ein uma palavra, tudo annuncia o mais próximo rompimento, 
assim como a mais tremenda explosão entre estas duas naçoens. 

HESPANHA. 

As gazetas da Hespanha continuam a dar-nos noticias de repettidos, 
e bem suecedidos ataques das guerrilhas contra os exércitos Fran
cezes. Epoz e Mina, na Navarra, principalmente tem feito prodí
gios de valor : entre outras acçoens suas se refere, que a 7 de Abril 
altacou nas vizinhanças de Vittoria um rico comboy, escoltado por 
2.000 Francezes; derrotou-os, tomou-lhe 1.500 prisioneiros, grandes 
despejos ; e libertou mais de 400 Hespanhoes, que iam prisioneiros 
com os Francezes. 

Em Aragaõ o general Villacampa, na Catalunha Sarsfield, e outros 
chefes em varias partes da Hespanha, continuam a suas operaçoens 
com indomável ardor contra os Francezes. A seguinte aneedota 
he uma prova do bem justificado ódio, que os Hespanhoes entretem 
a respeito de seus atraiçoados inimigos. 

O General Francez, commandante do bloqueio de Cadiz, mandou 
um parlamentario ao general Hespanhol na Islã, propondo uma 
troca de prisioneiros. Eisaqui a resposta do Hespanhol. 

"General»—Está mui longe de minha intenção o interceder com 
a Regência, para que conveuha na troca de prisioneiros, que vos me 
propuzestes na vossa carta de 22 do correntei naõ saõ prisionei-
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ros, mas escravos vossos todos os bons Hespanhoes, que tem a des
graça de estar agora debaixo das vossas bayonetas." 

" A voz da humanidade para que vós appellais em vossa carta, 
vem com muito má graça da bocca de um chefe, que tem a des
graça de commandar monstros, destinados a destruir com a bayoneta 
ou fazer perecer á fome, o innocente povo Hespanhol, que tem 
co mettido o crime de defender a terra em que nasceram, o legi
timo rey, a que juraram obedecer, e a religião de seus maiores. A 
troca que eu pela minha parte offreço a V. Exa. he a segurança de 
que um milhão de Hespanhoes está prompto a morrer de boa von
tade, com tanto que levem em sua companhia um numero igual de seus 
oppressores, que em vaõ tentam subjugar a Hespanha; e esta he a 
mais favorável vista que offerece o estado da cauza que V. Ex3. de
fende. (Asugnado) ELIO. 

Islã, 23 de Abril, 1812. 

As forças Francezas na Peninsula parece serem unicamente as dos 
três marechaes, Marmont em Leaõ, Soult em Andaluzia, e Victor 
juncto a Cadiz. Marmont suppoem-se que terá 10.000 homens; 
Soult 8.000; Victor 8.000. Alem disso ha as forças do general 
Souch que saõ consideráveis; mas dispersas, e occupadas nas 
guarniçoens. 

As Cortes de Hespanha tem tomado em consideração a abolição 
do tribunal da Inquisição; cuja instituição parece incompativel 
com a liberdade de Imprensa, adoptada pela naçaõ Hespanhola. 
Nos recebemos varias publicaçoens a este respeito (de que daremos 
noticias no nosso numero seguinte) que provam quanto a opinião 
publica vai de accordo com a parte pensante das Cortes; e homens 
instruídos do Governo. 

INGLATERRA. 

A casa dos Communs votou, que se fizesse uma representação a 
5. A. R. o Principe Regente, pedindo que houvesse de formar uma 
administração vigorosa, e eficaz para o Governo. S. A. R. promet-
teo tomar este negocio logo em sua mais séria attençaõ. Os Minis
tros de Estado, que compunham a administração, resignaram logo 
os seus lugares; e só conservam os respectivos sellos, até que o 
novo Ministério esteja arranjado. Tem porém havido nisto alguma 
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dificuldade; por ser necessário ajunetar para o Ministério, homens 
que estejam perfeitamente de accordo nus grandes medidas do Go-
rerno, quaes saõ a guerra da Peninsula ; e o negocio dos Catholi
cos Romanos da Irlanda. Sobre o expediente destes assuraptos ha 
grande variedade de opinioens; mas como dos homens que estaS 
em via de entrar na administração os que mais se conformam com a 
opinião geral da Naçaõ saõ Lord Wellesley, Mr. Canning, Lord 
Moira, Lord Holland, Lord Greuville, e Lord Grey; he mui prová
vel, que d' entre estes e seus partidistas so forme o novo Governo. 
Fizéram-se publicas ulgumas conrespondencias entre estes Senhores, 
sobre a formação de novo ministério ; e dellas se colhe, que o Mar
ques Wellesley desapprovava a conducta do ministério que acabou, 
por naõ mandar para a Peninsula soecorros bastantes; entretanto 
que os ministros se justificam dizendo, que haviam mandado tudo 
quantos lhes éra possivel. 

Quanto ás concessoens aos Catholicos, Lord Wellesley naÕ quer 
que se lhe conceda tanto quanto desejam outros. Estas differençoi 
haõ de ajustar-se antes de que o Governo se forme a final. 

Esta dissolução do Governo teve por causa immediata a atrocidade 
de um facto, que naõ he sem exemplo na historia Ingleza, e foi o 
assassinio do primeiro ministro, e Chanceller do Exchequer, Mr. Spen-
cer Perceval. Hum malvado o esperou quando ia a entrar para a 
casa dos communs, e disparou-lhe uma pistola juncto ao corpo, a 
atravessou lhe o coração com a bala. 0 que ha nisto maU notável 
he que o assassino, o qual foi processado, e enforcado dentro em outo 
dias, por que suecedeo estar em sessaõ a Corte criminal aquém pertencia 
julgailo, neu» procurou fugir ou oceultar-se, nem negou o facto i 
antes insistio até o seu ultimo momento, que tinha obrado bem ; e 
que tinha direito de matar o ministro porque naõ tinha attendido a 
seus requirimentos. Principioshorrorosos, que só se podem attribuir a 
um cérebro dezarranjado ; que reduz o homem a naõ ser digno de 
viver, entre os outros homens. O ministro assassinado, gozava a re
putação de um homem da melhor moral, integro, e das mais affaveis 
maneiras. 

A esquadra Ingleza acaba de obter outra victoria sobre a Franceza, 
distraindo lhe aos 22 deste mez alguns vasos. As fragatas Francezas 
Ariadnc e Andromache, de 44 peças, depois de fazerem ura corso em 
que destruíram vários navios mercantes Portuguezes, Inglezes, e Ame-
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icanos, iam a entrar no porto de L* Orient, quando o» desço brio o 
lapitao Hotfaam, que commandava o navio de guerra Inglez Nor-
bumberland i atacou os inimigos este navio, e obrigou-os a refugia-
em-se entoe uns rochedos e a terra. O Capitão Hothnrn vendo os 
asos inimigos encalhados deo-lhes -umas poucas de bandas j e metteos 
«dos três a pique, com os roubos que haviam feito durante o corso. 

Conta da redmçaÕ da divida nacional em Inglaterra desde 
1 de Agosto, de 1811, até 1 de Mayo, 1812. 

)ivida remida pelo fundo de amortização (Sinking 
Fund) 194:003.133 

Transferida pela taxa sobre as terras remida . . . . . . 24:023.477 
Dicto annnidades vitalícias compradas . — . . 1:748.989 

Por conta da Gram Bretanha 219:775.649 
dalrlanda „s a*450.0J4 
Empréstimo Imperial »,., . 1:280.828 
Empréstimo a Portugal 118.568 

Total 230:624.559 

A somma que se deve despender no seguinte quartel he 
=£3:584.477 17*. i-fo**. 

•fORTUGAI/. 

0 primeiro documento, que publicamos neste No. he uma portaria 
ios Governadores do reyno; pela qual mandam pagar os juros das 
Apólices grandes dos empréstimos, cujo pagamento se havia snspen-
lido pela Juneta, por bem fundadas .inativos que teve para applicar a 
outros fins, o dinheiro e fundos destinados a estes pagamentos. 

Nós naõ duvidamos, que possam haver occurrencias em um Esta
lo, que obriguem a seus Governos a naõ cumprirem suas promessas 
nem pagarem punctualraente suas dividas. Também naõ duvidamos 
ja possibilidade de existirem agora em Portugal mui boas razoens, 
me obrigassem o Governo a lançar maõ de dinheiro, que se podo 
üzer que lhe naõ pertencia, estando applicado, e solemnissimamente 
proraettido para o pagamento dos juros dos Empréstimos Kea;i 
Tudo pôde ser assim: porém desapprovamos o modo por isso to 

VOL. VIII. No. 48. 4 x 
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faz; porque he uma continuação do antigo systema de suppor • 
Governo, que, porque he Governo, tem o direito de fazer tudo quas-
to quizer, sem dar satisfacçoens a ninguém. 

Um indivíduo particular que tenha dividas, as quaes se obrigasse a 
pagar dentro de certo tempo, ou seus juros nos prazos ajustados; 
pôde ter mui boas razoens para naõ cumprir cora o promettido, mas 
o seu credito depende da boa ou má explicação, que esse indivíduo 
der das causas, que teve para naõ pagar o que devia. Se um tal de
vedor convence aos seus credores, que por circumstancias imprevis
tas, perdas inevitáveis, ou outros motivos naõ pôde pagar; os cre
dores assim convencidos naõ podem chamar a este devedor senaõ um 
homem desgraçado, que naõ pôde remir a sua palavra. Se as ra
zoens porém, que o devedor deo, naõ fôrera convincentes; e os cre
dores se persuadirem que nao fôram infortúnios inevitáveis mas 
sim desmazelo, extravagância, ou dissipaçaõ, as causas de se reduzir 
o devedor a naõ poder pagar; chamar-lhe-haõ caloteiro, eestafador; 
e se o devedor naõ der razoens nenhumas nem boas nem más, e fugir, 
ou desapparecer; haõ de os credores chamar-lhe ura ladraõ. 

Appliquemosisto a um Governo, qne neste sentido do credito e 
estimação publica, está situado no mesmo predicamente do indivíduo 
particular : isto he, o credito ou discredilo do Governo, assim como 
o do indivíduo, depende da persuaçaõ em que os outros estaõ da 
integridade e boa-fé de seu proceder. Se um Governo deseja ter 
hom credito, e nome, ha de ou pagar punctualmente o que deve; ou 
dar taõ boas razoens ao publico, que o satisfaça da justiça de seu pro
ceder 5 mas o dizer simplemente—" por justos motivos que me fôram 
presentes" isso naõ convence ninguém ; e portanto um Governo, que 
assim obra, naõ pôde ter credito nem fé. 

Nestes termos, se qualquer estrangeiro, por exemplo d Doutor 
Halliday, achando-se em Portugal, presenciar ou our«r dizer, que o 
Governo naõ paga a quem deve, que os rendimentos, applicados de
baixo da fé publica para o pagamento das dividas de um Estado, 
fôram distrahidos para outros fins, sem que se desse disso aos credores 
nem razaõ nem satisfacçaõ i naõ seria o Doutor Halliday, ou outro 
qualquer estrangeiro, mui justificado a chamar a um tal Governo 
falto de fé ? 

O ser injusto este proceder he, em nossa opinião, motivo mais que 
bastante para o Governo naÕ obrar assim ; porém ha ainda outras 
razoens, que militatn contra este systema, alem da injustiça ; e he » 
politica, o próprio interesse desse mesmo Governo. 
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He evidente que ninguém fia cousa alguma do homem caloteiro; 
e parece-nos igualmente claro, que o mesmo deve sempre succeder a 
qualquer Governo, que obre pelos mesmos princípios: logo he do 
interesse próprio do Governo o cumprir com o que promette, para 
achar quem lhe empreste quando se achar em necessidades. 

He mui possivel, e provável, que os defensores do Governo digam, 
que, nesse caso, em que o Governo naõ ache quem lhe empreste, 
imporá contribuiçoens, e ã força d'armas fará cora que lhe paguem 
as requisiçoens; porque as exigências publicas haõ de ser satisfeitas 
ou de um modo ou de outro. Mas neste caso respondemos nós 
l NaÕ se assimelha o proceder do Governo da naçaõ â invasão d'um 
inimigo ? i E qual he a situação de um Governo, que se foz obede
cido eatre os seus pela terror das armas ? 

Houve muito quem se enfadasse contra o Doutor HaHiday, por 
dizer que o Governo Portuguez éra falto de fé : mas agora que esse 
mesmo Governo está confessando, que naÕ pagou cm juros da divida 
publica; porque distrahio o dinheiro para outros fins ; Como cha
marão a este proceder-: boa fé, ou falta de fé ? 

Mas o Governo precisa desse dinheiro, teve mui boas razoens para 
o distrahir - bem, appareçam essas razoens; e naõ digam quero por
que quero; pois isso naõ convence ninguém: essa linguagem pode 
ser própria de um conquistador, o qual, ainda assim, nem sempre usa 
delia por politica; mas em um Governo paterno he sempre deslo
cada, he sempre perniciosa, he sempre noseiva em suas conseqüên
cias. 

Se o Governo tem justificados motivos de faltar á sua palavra pu
blique as suas contas de receita e despeza; e naõ ha meio mais directo 
nem mais convincente de mostrar a propriedade de sua conducta ; 
faça como faz o Enfermeiro mor do Hospital de S. Jozé de Lisboa, 
que tantas vezes lhe temos proposto para exemplo. Mas este cami
nho direito naõ serve a todos. 

Por occasiaõ de acabarmos o artigo precedente mencionando os 
negócios do hospital; copiaremos aqui as contas do mez de Abril, 
por causa da ultima declaração, que lhe faz D. Francisco d'Almeida; 
e vistas as noticias que temos de queixas feitas centra elle por um 
procurador do Senado; e outras circumstancias, estamos conven
cidos, que a probidade de D. Francisco, a franqueza com que elle 
publica as suas contas; e em fim o exemplo terrivel, que ninguém 
quer seguir, de dar contas ao publico, haõ de machinar a lua expul-

4 x 2 
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saõ do Hospital: quem perderá será o publico; porque quauto ao 
indivíduo com tal perseguição naõ se faz mais do que accumular glo
ria a D. Franeisco. 

Balanço do Hospital Real de S. José do mez de Abril, de 1812. 
Despendeo-se em todo o mez com o sustento dos Enfermos 

com carne, arroz, pão, azeite, galinhas, e botica, 5:281.010 
Com ordenados, tenças, legados, comedorias de familia, 

- Igreja 2:647.387 

Com as reformas das Enfermarias, roupas, utensílios, e 

concertos das propriedades 2:605.141 
Com o expediente das causas, contadoria, e cobrança de 

rendas 328.731 
Com o pagamento feito por conta de uma divida pre

térita 60.000 

Somraa Reis 10:922.269 

Em todo o mez de Abril existião doentes no Hospital. 1.329 
SahírãÕ curados . 539 

FallecêraÕ em todo o mez, incluídos 8, que morrerão nas 
primeiras 48 horas da sua entrada, 2 que j á entrarão 
mortos, e 22 na Enfermaria de Camarentos, cujas mo
léstias se julgão incuráveis— 91 

Ficão-se curando . . . . . . . . 699 

Rendeo a quarta parte da vendagem da farinha no Terreiro 
Público Réis 4:595.800 

Rendeo a dieta do grão „ - . . » . - 1:158.550 

Ainda que desde o principio da minha Administração me impuz a 
ley de naõ responder ás invectivas dos estultos, que naÕ buscaõ o 
facilimo convencimento, na própria intuição dos factos, em tudo 
que atacassem directamente a minha pessoa ; naõ posso dispensar-me 
de manifestarão Público umacalumnia, quese tem espalhado contra 
os Facultativos do mesmo Hospital, em naõ acceitarem muitos do
entes, sendo certo, que as Enfermarias tem 1020 camas sempre 
promptas, naõ havendo actualmente senaõ 699 doentes: naõ se-ac-
certaõ alguns doentes; mas saõ de moléstias venereas, quando existe 
cheia a Enfermaria própria para este mal : e assim mesmo se appa-
rece algum doente^ que precise remédio prompto, fica em deposito 
esperando que vague cama. Accresce que havendo um AccoWfeõ 
no Hospital, fMtk rfü-á sfr naõ adttííttaõ; nem cuTe-rtr estas enfetmid*-
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des, senaõ em duas estaçõens do anno; eu as tenho admittido em 
todo o tempo, em beneficio da humanidade. 

Sirva-se V. in. annunciar no Diário a presente Memória. 

Hospital de S. José, 5 de Maio, de 1812. 
D. FRANCISCO DE ALMEIDA DE MELLO E CASTRO. 

Achamos nos documentos officiaes de Portugal, outra prova da 
fé publica de seu Governo, na remumeraçaõ que se offereceo aos 
que descubrissem ou prendessem os desertores. 

Propoz-se um prêmio de 4.800 reis para quem prende-se um de
sertor; e faltou-se logo á promessa; como se confessa na portaria 
que publieamos a p. 578. Ora • porque se naõ preveniram as difi
culdades, que se suppoem prevenir agora; quando-se publicou 
aquella promessa ? entaõ se devia pensar sobre os meios e modos de 
obter o dinheiro necessário para aquella despeza : e naõ fazer pro
messas, faltar á palavra, e perder assim o credito; vindo agora com 
as providencias. 

Um governo regular, e que entende do que he uma conta de re
ceita e despeza; naõ determina jamais uma medida que involve 
gastos, sem ao mesmo tempo determinar os recursos, por onde essas 
despezas se haõ de supprir. 

As operaçoens de Lord Wellinglon parecem indicar um systema 
de operaçoens de guerra, mais extenso do que a mera defensa das 
fronteiras de Portugal. Desde a batalha de Talavera tinha o Gene
ral Inglez mostrado tanta repugnância em manobrar dentro da 
Hespanha; quanto a falia de cooperação da parte do Governo de 
Hespanha, naqueila occasiaõ, o faziam recear de que os seus serviços 
e auxílios naÕ seriam demasiadamente bem recebidos por uma naçaõ, 
que he sem duvida zelosa de sua gloria. A tomada de duas importan
tes fortalezas Badajoz e Ciudad Rodrigo; e sua entrega aos Hespa
nhoes, naõ podia deixar de fazer conhecer aquella naçaõ aimportaucia 
dos auxílios Inglezes; e de os dispor a receber esses soccorros naõ 
ja com os olhos zelosos, ou mortificaçaõ de' quem se vê obrigado a 
receber um favor de pessoa estranha; mas cora a cordealidade de 
um aflicto aquém seu amigo extende uma maõ hem feitora na oe-
casiaõ de necessidade. 

Nos sentimos bastante que o máo comportamento de algumas 

tropas milicianas attrahisse sobre si a censura do Marechal Be-
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resford, que se acha em sua ordem do dia a p. 666: mas no entanto 
louvamos muito que a censura, e os castigos se fizessem públicos, 
muito principalmente quando vemos, qne, louvando os beneméritos, 
o Marechal naõ confunde o innocente com o criminoso. 

RIO-DA-PRATA. 

As tropas do Brazil, que entraram o território de Montevideo com 
o pretexto de auxiliar o partido Hespanhol-Europeo, depois de 
haver tomado posse de Maldonado, e ali estabelecido uma alfân
dega ; entraram também a Colônia do Sacramento. Esta circum-
stancia tem, como éra de esperar, causado maior uniaõ de interesses 
entre o povo de Montevideo e Buenos-Ayres. 

RÚSSIA. 

A posição ameçadora dos exércitos Russianos e Francezes, e as 
pretençoens continuadas do Imperador Napoleaõ, que se tem con
stantemente multiplicado á proporção que os Russianos faziam 
novos sacrifícios ; nos deram ja o anno passado bem fundadas razo
ens de esperar uma ruptura entre a França e Rússia. Agora parece 
ter chegado a epocha do rompimento : e em poucos dias se saberá 
se a Rússia está determinada a manter a sua independência e inte
resses commerciaes; ou sugeitar-se implicitamente aos dictames de 
Buonaparte, atemorizada com a guerra. 

O Imperador da Rússia deixou a sua capital aos 21 de Abril; e 
dizem que chegara ja a Vilna. O Baraõ Barclay de Tolly, um ge
neral de nome, e de extracçaõ Franceza, terá o commando em 
chefe. Segundo outros, coramandará o General Bagrathion. 

VENEZUELA. 

Neste N°. concluímos a constituição da confederação de Venezue. 
Ia, que os nossos Leitores acharão ser um papel de summa impor
tância. Nós naõ approvamos algumas de suas partes; outras daõ a 
entender que o estado de sociedade em Venezuela exige ainda uma 
educação publica, que a havèlla se escusaria inserir na constituição 
do estado muitas declaraçoens, que devem, estrictamente faltando, 
fer comprehendidas em leys particulares. Como quer que seja a 
providencia sabia de expor a constituição a ser continuamente ra-
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vista, corrigida, e emendada pela totalidade da naçaõ ; he um cor-
rectivo excellente para todas quantas faltas se possam encontrar. 
Talvez esta constante revisão da constituição fosse susceptível de 
causar convulsoens, e até de ameaçar a forma de Governo ; mas as 
precauçoens que para isso se tomaram, as dilaçoens que necessa
riamente devem occurrer na execução das formalidades, que a con
stituição presereve nestes casos, fazem que nenhuma reforma desta 
natureza possa ser obra da precipitação, ou do impulso de sentimentos 
momentâneos; he só a discussão, e o exame maduro quem o pode 
produzir. 

Os regulamentos sobre a admissão de estrangeiros tem ja produ
zido uma grande imigração para aquelle paiz ; e naturalmente esta 
será uma das maiores vantagens da independência; o ver povoadas 
tantas terras baldias; e offerecer um asylo aos homens, a quem a» 
desgraças da Europa tem irapellido a deixar sua pátria. 

A prosperidade moral de um paiz nem sempre vai a par da pros
peridade phisica. A cidade de Caracas, soffreo um horroroso terre
moto no dia 26 de Março ás 4 horas da tarde. Era este o dia de 
Quinta-feira Santa, e as igrejas estavam cheias de gente, o que aug-
mentou muito o numero dos mortos ; porque as igrejas cahíram to
das, e grande numero de casas, de maneira que se computara os mor
tos de 6 a 8.000 pessoas; posto que a confusão que ainda bavia 
quando partiram as ultimas noticias, naõ deo lugar a fazer cálculos 
exactos. A cidade de La Guayra, que he o porto de mar de Caracas, 
soãreo também muito; do interior do paiz nada se sabia entaõ. 

As outras partes da America Hespanhola parece naõ serem insen
síveis ao exemplo de Caracas, como se ve do seguinte extracto. 

Gazeza de Cuba, 24 de Fevereiro, 1812. 
" As nossas ultimas noticias de Havana descrevem aquelle paiz 

em grande consternação, pela chegada de vários navios ali com 
quasi todos os Europeos que estavam em Vera-Cruz, os quaes fugi
ram dali precipitadamente, em conseqüência de terem entrado na
queila cidade os revolucionistas. Os nossos chefes nesta ilha, e os 
Europeos particularmente em Havana, estaõ mui inquietos; porque 
sabem que a ilha de Cuba seguirá o destino de México, e se os Pa
triotas tomam posse de Vera-Cruz, México e toda a província estará 
mui prestes em seu poder. O Vice-Rey com todo o seu exercito 
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está actualmente compellido a ficar na cidade de México por duas 
razoers : uma porque teme que toda a sua força seja insuficiente 
para atacar os rebeldes ; outra porque tem descuberto que se o ex
ercito sahir para fora da cidade, os habitantos intentam tomar 
posse delia, em eonsequeneia da nova ordem de eousas. Assim vedes 
que o famoso plano de mediação da parte de Inglaterra chegara 
mui tarde porque México éra a parte da America, que se sup-
punha seria a ultima, que se houvesse de separar do Governo de 
Hespanha; e os Ministros fôram altamente enganados pelas incor-
rectas narrativas publicadas na gazeta da Regência era Cadiz, que 
consideravam o Vice-Rey Venegas, como o mais seguro Governador 
de toda a Ameaica. 

Conrespondencia. 

Recebemos o Volume 7°. do Exame dos Artigos históricos, &c. do 
Correio Braziliense. Estimamos, que se tornasse a reviver esta con
respondencia : terá sua consideração no N", seguinte. 

Inonimo. Os erros de orthographia (que naÕ saõ poucos) poderia-
mos nos emandar; porém naõ a má vontade, que nos mostra o es
criptor, desejando fazer-nos entrar em uma discussão; que naõ podo 
ter outro resultado senaõ comprometter-nos. 

O Senhor S continue a remetter-nos as suas noticias, qne as 

julgamos sempre interessantes. 



CORREIO BRAZILIENSE 
DE JUNHO, 181-!. 

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

CAMOENS, c. VII. e. 14. 

POLÍTICA. 

Documentos Officiaes relativos a Portugal. 

PORTARIAS. 

Do Governo em Lisboa sobre os Menores desamparados. 

OENDO de muita consideração o actual estado de muitos 
Menores de ambos os sexos, que vagaõ pelas Comarcas 
do Reino sem abrigo ou destino ; e sendo necessário pro
ver de prompto e efficaz auxilio, que salve estas victimas 
da desgraça em que se achao. Manda o Principe Regente 
Nosso Senhor, que os Corregedores das Comarcas do Rei
no de acordo com os Vigários Geraes, ou da Vara das 
Terras, vaõ entregando aquelles Parochos mais zelosos do 
serviço de Deos, e do mesmo Senhor, todos estes prófugos 
e desamparados, para que estes os distribuaõ pelos Lavra
dores mais abonados, e cheios de patriotismo; ficando os 
sobreditos Corregedores obrigados a vigiar sobre os re
feridos desamparados, para os castigarem, quando os La
vradores se queixarem de qualquer insulto ou falta, que 
commetterem no seu serviço; e igualmente ficarão os pa
rochos no cuidado destes desgraçados, dando conta aos 
seus Vigários Geraes. E da uniaõ destas duas authori
dades espera o mesmo Senhor que resulte o amparo de 
tantas victimas desgraçadas. 

Palácio do Governe, em 8 de Maio, de 1812. 
VOL. VIII. No. 4,9. 4 v 
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Com cinco Rubricas dos Senhores Governadores do 
Reino. 

Tendo o Principe Regente Nosso Senhor Ordenado, 
que se restabeleça a casa pia, supprimida pela invasão 
dos Francezes, logo que as circumstancias o permittao; 
e sendo indispensável accudir sem demora á necessidade, 
e desamparo de muitos menores Emigrados pela maior 
parte, que sem abrigo algum vagaõ por esta Capital ex
postos a todos os vicios, e mizerias. Manda Sua Alteza 
Real que a dita casa pia se restabeleça interinamente no 
Mosteiro do Desterro, onde j á se achaõ alguns rapazes; 
e que recolhidos nella todos os trastes, e utensílios da anti
ga, que ainda existirem dispersos por fora, se restabeleça 
o Cofre, e escripturaçaõ separada na fôrma antecedente
mente praticada, para ser presente ao mesmo Augusto 
Senhor no fim de cada um anno o Estado da sua renda, e 
despeza, e se abra a nova casa pia no Faustisisimo dia 13 
do corrente, em que devem entrar todas as menores de
samparadas, que por ora se poderem manter. O Inten
dente Geral da Policia o tenha assim entendido, e haja de 
executar. 

Palácio do Governo, em 8 de Maio, de 1812. 
Com as Rubricas dos Senhores Governadores do Reino. 

ESTADOS UNIDOS. 

Resumo do projecto de ley para o protecçao, áCc. dos 
marinheiros Americanos. 

SecçaÕ 1. A contar de 4 de Junho em diante toda a 
pessoa que prender para a marinha, em alto mar, ou em 
porto, bahia, & c , um marinheiro natural dos Estados Uni
dos, em virtude de commissaõ cie qualquer potência estran
geira será julgada como pirata, réo de crime capital, e 
se for convicta soffrerá pena de morte; o processo se 
fará no lugar aonde o culpado for preso ou conduzido. 
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2. Todo o marinheiro, que navegar debaixo da ban
deira dos Estados Unidos, poderá resistir por meio da 
força as tentativas que se fizerem para o prender para a 
marinha. 

3. O Presidente dos Estados Unidos está authorizado, 
logo que seja informado satisfactoriamente de que um ci
dadão dos Estados Unidos tenha sido prendido para ma
rinheiro, e se achar ainda detido ; a usar de represálias 
sobre os subditos da Gram Bretanha, fazendo-os aprehen-
der seja em alto mar, seja no território Britannico. 

4. -Todo o marinheiro que tenha anteriormente sido 
prendido para a marinha, ou que o for daqui em diante, 
está authorizado a tomar do poder dos vassallos Inglezes 
ou seus devedores uma somma equivalente a 30 dollars, por 
mez, por sodo o tempo que estiver detido a bordo de um 
vaso Inglez ; a qual somma se levara em conta ao deve
dor. 

5. O Presidente está authorizado a mandar prender a 
titulo de represálias, seja no mar, seja no território Bri
tannico, tantos vassallos Inglezes, quantos forem os Ame
ricanos presos para a marinha, na posse da Gram Breta
nha, e a trocallos por meio de uma bandeira de tregoa. 

6. O Presidente está authorizado, quando tenha pro
vas de que o commandante de algum vaso armado de uma 
naçaõ estrangeira, em lugar fora da sua jurisdicçaõ, ou 
na passagem, tiver tirado de bordo de um navio Americano 
qualquer pessoa que naõ esteja ao serviço militar do ini
migo da dieta naçaõ, a prohibir por proclamaçaõ, que se 
dem alguns soecorros ou viveres ao dicto vaso, sob pena 
de um anão de prisaÕ, e de uma multa que naõ exceda 
1.000 dollars. 

7. Havendo prova de que alguma pessoa tenha sido 
iprehendida, depois dos 4 de Junho, por navios armados 
de uma naçaõ estrangeira, em qualquer navio dentro dos 
limites da jurisdicçaõ dos Estados Unidos, ou na passagem 

4 ü 2 
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de um porto a outro, o Presidente está authorizado a de
fender por proclamaçaõ o desembarque das cargas dos va
sos mercantes pertencentes á dieta naçaõ, nos portos dos 
Estados Unidos. Ser-lhe-ha com tudo permittido ficar 
no porto tendo as as suas cargas a bordo, ou de sahir para 
o mar; e os vasos parcialmente carregados poderão tam
bém partir com o que tiverem a bordo. 

Resumo do projecto de ley, para a associação dos navios e 
sua mutua protecçao no mar. 

1. Os navios poderão dar á vela, armados e associados 
uns com outros para á defeza commum. 

2. Aquelles vazos, assim associados, que naõ cumprirem 
a convenção de sua reunião, seraõ obrigados a prestar in-
demnizaçoens aos da associação. 

3. A corte do Almirantado tomara conhecimento destes 
negócios. 

Resumo do projecto de ley sobre os navios armados. 

1. O armamento dos navios será sugeito a certas regu-
laçoens. 

2. Os vasos armados seraõ registrados, e daraÕ fianças, 
que respondam porque elles naõ iraó a algum porto real
mente bloqueado; e alem disso que observarão as leys 
da guerra, e as regras prescriptas pelo Presidente. 

3. Os navios armados seraõ munidos de certificados do 
Collector das alfândegas. 

4. Esta secçaõ diz respeito aos papeis, que devem ter 
a bordo os navios, que viajam para o sul da linha» 
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COMMERCIO E ARTES. 

POETIÍGAL. 

Decreto, pelo qual-se faculta o vender a retalho. 

M-miXJ o Principe Regente faço saber aos que este Alvará 
com força de ley virem, que sendo-me presente em Con
sulta da Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, 
e Navegação do Estado do Brazil, e Domínios Ultrama
rinos, tomada sobre o requerimento dos mercadores de 
retalho desta Corte, para ser excitada a disposição da ley 
de 24 de Maio, de 1749, no capitulo décimo oitavo, e do 
Alvará, de 21 de Abril, de 1751, que pelo novo, e liberal 
systema estabelecido na Carta Regia de 28 de Janeiro, de 
1808, que admittio a despacho nas Alfândegas todos os 
gêneros, fazendas, e mercadorias, ficara virtualmente de-
rogada a anterior legislação, que prohibia nas cidades, e 
villas a venda das fazendas pelas ruas, e casas, mostrando 
a experiência, que foi sempre impraticável a exacta ob
servância daquella pragmática sumptuaria, que os verda
deiros princípios de economia politica desapprovaÕ ; e 
que ainda com as modificações do sobredicto Alvará, e 
naõ obstante a prohibiçaõ, prevaleceo em todos os tempos 
a franqueza de taes vendas, que o arruamento dos merca
dores nas grandes cidades fez necessárias; exigindo o 
interesse geral, que seja livre a todos os meus fieis vassallos 
procurar na útil divisaõ de trabalho, conforme a pro
pensão e escolha de cada um, os meios de sua subsistên
cia, além de concorrer a multiplicidade das compras, e 
vendas para maior extensão de mercado, e facilidade de 
extracçaõ, que motiva mais entrada de fazendas, e sahida 
de seus equivalentes com proporcional accrescimo na col-
lecta de minhas rendas, e na industria, e commercio deste 
estado, que tanto convém promover, assim como sustentar 
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em justo equilíbrio pela concurrencia de maior numero 
de distribuidores os ganhos, que licitamente podem pro
duzir as vendas a retalho sem gravame do bem publico, 
ao qual se naõ deve antepor o interesse particular de cor
poração alguma; manifestando-se nas actuaes circum
stancias incompatível com o meu Decreto de 11 de Julho, 
do referido anno de 1808, e Alvará da Creaçaõ da mesma 
Real Junta neste Estado, e continuação das restricçoes, 
que também naÕ saõ observadas pelos mercadores na parte, 
que lhes he desforavel, da taxa dos preços, e limitação de 
classes, e mercadorias, na conformidade dos respectivos 
estatutos, tendo elles a seu favor pela vantagem da situa
ção, e menor despeza nos transportes das fazendas, a cer
teza da sua prompta extracçaõ, e consumo petas compras 
das pessoas ricas, que naturalmente procurão supprir-se 
nas grandes lojas, onde tem a opportunidade da escolha 
em mais crescido número de artigos: sou servido, con-
formando-me com o parecer da mencionada consulta, de-
rogar o supracitado Capitulo décimo oitavo da Ley, de 24 
de Maio, de 1749, e o Alvará de 21 de Abril, de 1751, 
para que fique livre a todos os meus vassallos vender, 
como actualmente praticão, pelas ruas, e casas todas as 
mercadorias, de que se tenbão pago os competentes di
reitos. 

Pelo que : Mando á Meza do Desembargo do Paço; 
Meza da Consciência e Ordens ; Presidente do Meu Real 
Erário; Regedor da Casa da Supplicaçaó; Conselho 
da Minha Real Fazenda; Real Junta do Commercio, 
Agricultura, Fabricas, e Navegação deste Estado do Bra
zil, e Domínios Ultramarinos, e a todos os mais Tribu-
naes, e Ministros de Justiça, a quem o conhecimento deste 
Alvará pertencer, o cumprão, e guardem, como nelle se 
contém, sem embargo de quaesquer leys em contrario, 
que todas hei por derogadas para este effeito somente, 
como se dellas fizesse expressa, e individual menção. E 
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valerá como carta passada pela Chancellaria, posto que 
por ella naÕ ha de passar, e que o seu effeito haja de durar 
mais de um anno sem embargo da ley em contrario. 

Dado no Rio de Janeiro, aos 27 de Março, de 1810. 
PRÍNCIPE. 

Decreto sobre as Mercadorias Estrangeiros importadas. 

Eu o Principe Regente : Faço saber aos que o presente 
Alvará com força de ley virem : Que tendo aberto, e 
franqueado os portos deste Estado aos navios, e embarca
ções de todas as nações estrangeiras, que estiverem em 
paz com a minha Real coroa, permittindo-lhes o despacho 
de todas as suas mercadorias, pagando vinte e quatro por 
cento, pela Carta Regia, de 28 de Janeiro, de 1808 ; es
tabelecendo depois por Decreto de 11 de Junho, do mes
mo anno a bem da prosperidade do commercio, industria, 
e navegação Portugueza, que as mercadorias estrangeiras 
de conta, e propriedade dos meus fieis vassallos, transpor
tadas em navios nacionaes, pagassem somente dezeseis por 
cento, e assentando-se no paragrapho quinze do tractado 
de commercio, de 19 de Fevereiro, do anno passado a-
justado com o meu antigo e Fiel Alliado El Rei da Gram 
Bretanha, que pagarião somente quinze por cento por en
trada nas Alfândegas dos meus Reynos, e deste Estado as 
mercadorias, que forem de producçaÕ, fabricas, manufac
turas, ou industria Ingleza, ainda sendo de conta dos meus 
fieis vassallos, como foi declarado pelo Decreto de 18 de 
Outubro do mesmo anno ; podendo acontecer que pessoas 
mal intencionadas, e com o fim de fraudarem os meus 
Reaes direitos introduzáo fazendas, e mercadorias estran
geiras de nações inimigas de mistura com as que saõ ad
missíveis nos meus Reynos e domínios, segundo o espi
rito, e letra da mencionada Carta Regia, e outras, pretex
tando serem gêneros de producçaÕ, e industria Ingleza, 



694 Commercio e Artes. 

para pagarem quinze por cento somente, quando deverião 
pagar vinte e quatro, por serem fabricadas, ou produzidas 
em outros paizes, ou finalmente affirmando serem propri
edade Portugueza, naÕ o sendo, para assim pagarem me
nos direitos, na conformidade do referido Decreto de 11 
de Junho, de 1808 : Querendo estabelecer providencias 
capazes de remover, e evitar estas fraudes, que costumáo 
practicar os que levados do interesse, e sórdida avareza 
fazem menos preço da honra, e da probidade, e naõ te
mem as penas impostas aos extraviadores dos meus Reaes 
direitos ; sendo do maior interesse publico, e importância 
a fiscalização dos impostos, para que naÕ faltem os meios 
de satisfazer as despezas, e urgentes necessidades do es
tado, para que saõ applicados; e naÕ sendo justo, que 
outras nações se aproveitem do que foi outorgado á In
gleza em consideração de outras ventagens estipuladas a 
favor da navegação e commercio Portuguez : sou servido 
determinar o seguinte. 

1. Todos os navios, e embarcações, que sahirem de 
portos estrangeiros, e derem entrada nos do Reyno, e nos 
deste Estado para serem admittidas a despacho as merca
dorias, que trouxerem a seu bordo, seraõ obrigados, nove 
mezes depois da data do presente Alvará, a trazer, e apre
sentar o livro da carga, ou do portaló, para delle se ex-
trahir a nota competente, e verificar-se se despachou todos 
os gêneros, que embarcou, ou extraviou alguns; ou pas
saportes do governo, facturas das fabricas de que sahírão 
as mercadorias, despacho» das alfândegas do porto de que 
desaferrárão, e certidões aos officiaes dellas, legalizadas 
pelos cônsules Portuguezes alli residentes onde os houver, 
e na sua falta por pessoas, que os substituáo, dos quaes 
documentos se virá no conhecimento se saõ mercadorias 
de nações, que estaõ em paz com a minha Real coroa, para 
serem admittidas, ou de producçaÕ, e industria Ingleza, 
para pagarem somente quinze por cento de direitos. 
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2. Com estes mesmos documentos, com as facturas, e 
com o juramento prestado por termo, se provará também 
serem as fazendas, e gêneros de propriedade Portugueza, 
para pagarem dezeseis por cento, na fôrma do Decreto de 
11 de Julho, de 1808, quando vierem em embarcações na-
cionaes. E pelo termo vencerá o escrivão oitocentos réis, 
e outro tanto o juiz pela assignatura. 

Pelo que: mando a todos os Tribunaes do Reyno, e 
deste Estado, Ministros de Justiça, e mais Pessoas, a quem 
o conhecimento deste Alvará pertencer, o cumpraõe guar
dem, naõ obstante quaesquer leys, ou disposições em con
trario. E valerá como carta passada pela Chancellaria, 
posto que por ella naÕ ha de passar, e que o seu effeito 
haja de durar mais de um anno, sem embargo da ordena
ção, que outra cousa determina. 

Dado no Palácio do Rio de Janeiro, em 20 de Junho, de 
1811. 

PRÍNCIPE. 

Conde de AGUIAR. 

DECRETO. 

Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro. 
Tendo tomado na minha Real consideração as contesta

ções, que se excitarão na cidade de Goa, por occasiaõ da 
chegada aquelle porto da náo de viagem S. José Fenix, 
por pertender o juiz da alfândega, que o sobre-carga da 
referida náo, Joaõ Mendes, houvesse de pagar dois por 
cento de baldeaçaÕ do dinheiro, que levava para a sua. 
negociação nos portos do norte, cuja somma foi obrigado 
a traspassar para o navio de guerra S. Joaõ Baptista, em 
quanto se náo faziaõ os concertos de que necessitava a 
sobredicta náo de viagem, para proseguir o sei 'istino : 
e havendo eu igualmente observado, que, para itar as 
duvidas propostas pelo juiz da alfândega, e obter os des
pachos de que necessitava o sobre-carga da náo de viagem, 

Voi*. VIII. No. 49. 4 x 
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para sahir do porto de Goa, se havia admittido o expe
diente de sujeitar o sobre-carga a prestar fiança pelo mon
tante dos dinheiros de Baldeaçaõ, que irregularmente 
delle se pertendiaÕ, pelo simples facto de traspassar o di
nheiro, que levava a bordo da náo de viagem, para uma 
embarcação de guerra, subrogada em lugar da dieta náo, 
para concluir a ulterior viagem, que ella deveria fazer para 
os portos do norte; sujeitando-se o sobre-carga, a fim de 
evitar maiores clamores, a pagar naqueila alfândega, ou 
na do Rio de Janeiro a importância dos sobredictos direi
tos, quando naÕ obtivesse a isenção delles na fôrma da 
supplica, que dirigio á minha Real presença : e querendo 
eu remover todos os estorvos, que possaõ retardar o livre 
giro da navegação, e commercio dos meus vassallos: sou 
servido declarar, que a conducçaÕ do dinheiro da náo de 
viagem para o navio de guerra S. Joaõ Baptista, para o 
guardar, e transportar depois para os portos do norte, co
mo transportou, se naõ pôde caracterisar por Baldeaçaõ, 
segundo o fora], ficando por isso de nenhum effeito a 
fiança, que prestou para pagamento delia. Por tanto; e 
para que mais se naõ suscitem duvidas e objecções a este 
respeito : determino, que se naÕ pretendaÕ direitos de Bal
deaçaõ todas as vezes, que um navio qualquer, por caso 
sinistro de força maior, se vir na precisão de concertar, e 
de retirar os seus fundos de bordo para evitar os riscos, a 
que ficaria exposto, durante o concerto, ou reparação; 
bem entendido, que de taes fundos se naÕ haja de des
pender a menor porçaõ, pois devem tornar a recolher-se 
inteiros para o seu ulterior destino. O Conselho da mi
nha Real fazenda o tenha assim entendido, e faça execu
tar, expedindo para este fim as ordens necessárias; e fa
zendo logo publicar este meu Real Decreto, para que por 
este meio possa chegar ao conhecimento de todos. 

Palácio do Rio de Janeiro, em sette de Dezembro, de 
mil oitocentos e onze. 

Com a rubrica do Principe Regente N. S. 
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Declaração do Cônsul Portuguez na Rússia. 

Dionizio Pedro Lopes, Cavalheiro Professo na Ordem 
de Christo, e Cônsul Geral de S. A. R. o Principe Re
gente de Portugal, nosso Senhor, no Império da Rússia. 

Faço saber a todos os meus correspondentes em Portu
gal, que confiaram os seus cabedaes á minha casa estabe
lecida nesta capital de S. Petersburgo ; que como depois 
do anno 180T, os negócios mercantis entre Portugal e a 
Rússia cessaram inteiramente pelos acontecimentos succe-
didos na Europa, naõ so por naó haver commercio, como 
pela communicaçaõ e correspondência com este paiz estar 
inteiramente interrompida, sendo preciso muito trabalho 
para se poderem receber cartas, tanto aqui de Portugal, 
como em Portugal daqui; e que como me vejo privado 
de noticias de muitos amigos, meus correspondentes ha 
tantos annos, tomei a resolução de fazer publicar esta para 
que todas aquellas pessoas, que tiverem a pertender desta 
casa, possaõ dar as suas ordens para serem embolçados 
conforme os seus dezejos. Eu já ha muito tempo teria 
tomado algumas medidas para embolçar todas aquellas 
pessoas, que tem fundos nas minhas mãos; porém a grande 
baixa, que tem dado os câmbios ha 4 annos nesta, me 
tem desanimado inteiramente; porque em 1807, estavaõ 
os mesmos sobre Amsterdam a 2 4 | S. p., Hamburgo 22f 
banco, Londres 2 6 | d., e depois deste anno para c a t e m 
chegado os mesmos a estar até o dia de hoje sobre 

Amsterdam a 107£ S. p. **» . . . 
_ . / subindo e 
Londres 14-J d. 
Hamburgo 9-f banco. 

conforme as circumstancias, de forma que calculando bem 
teria sido uma perda de 00 por cento para mais. 

Espero que os meus Patrícios, que também me devem, 
se naÕ esqueçaõ do ponto de honra com que os trato, e 

4 x 2 

baixando 
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da mesma fôrma espero me embolçaraõ do que tenho a 
pertender, querendo Analisar os negócios antigos desta 
Casa, para poder principiar novos debaixo da firma de 
meu filho José Francisco Lopes, negociante da primeira 
classe nesta capital, da qual casa eu serei o chefe, e re
sponderei por tudo a todos os correspondentes, que se 
quizeiem servir do nome do dicto meu filho. 

Esta minha disposição foi tomada no Rio de Janeiro 
d'onde mandei circulares para todos os portos no Brazil, 
onde participava a todos em geral a mudança que fazia 
na firma desta casa, para todos se poderem consignar ao 
dicto meu filho, o qual goza de todos aquelles direitos 
como nacional Russiano, e eu como o de um fiel vassallo 
de sua Alteza, porque a trabalhosa viagem, que fiz em 14 
mezes desta ao Brazil, me fez conhecer os interesses e 
Vantagens que poderão haver para o futuro entre este Im
pério, e Portugal, e suas colônias, logo que os negócios 
politicos mudem de face no norte, de que temos grandes 
esperanças. 

S. Petersburgo, 27 de Fevereiro (11 de Março, de 1812.) 
DIONIZIO PEDRO LOPES. 
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LITERATURA E SCIENCIAS. 

Tu quoque Brutel 

JCJM um dos Jornaes estrangeiros, que se imprimem em 
Londres appareceo o mez passado um paragrapho, con
tra o que dissemos, a respeito da Carta; porque se esta
beleceo no Rio de Janeiro a eschola Militar, que exige de 
nós alguma cousa por via de replica. 

A matéria da quelle paragrapho se pôde dividir: em 
invectivas pessoaes contra o Redactor,—em argumentos 
contra os nossos raciocínios,—e em uma condicional de
claração de guerra, contra nos. Vamos por partes. 

As invectivas consistem em dizer ; que o nosso Jornal 
até aqui nunca apontou de sciencias senaõ os títulos ou 
os nomes: que a expressão do Conde de Linhares naõ ser 
militar nem ter nunca brigado se quer com uma mosca, 
he ridicula injoativa, e abaixo mesmo da mordacidade sa
tírica : que o actual escriptor be da classe da quelles, que 
na Universidade de Coimbra se matriculavam nas aulas 
Mathematicas sendo destinados a leys ou cânones e nunca 
chegavam ao fim do anno : que naõ se encontra nesta cen
sura mais que um total desconhecimento dos princípios 
elementares da sciencia, que naõ he para admirar em 
quem os naÕ estudou : que pasma a ousadia com que 
o escriptor levanta um aleive, ou um falso testemunho; 
exaqui o grande golpe de uma malícia extravagante e des
esperada:—deixa-se a parte calumniosamente scientifica 
da censura:—atacou-se indirectamente o Principe, que 
approvou aquelle plano :—he a linguagem de todo o es
criptor, que busca demolir as bazes da segurança publica 
—triumphos da malignidade e da inveja terminam sempre 
na confusão de seus mesmos sectários, &c. 

Ora, Senhores Redactores, muito obrigado pela pou-
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quidade. E suppomos, que se naÕ disseram mais, foi por
que naõ podiam sem nota de inchoerentes, faltar aoque pro-
mettêram em seu primeiro anuncio, de que evitariam 
sempre em seu jornal as personalidades. 

Eis aqui o que naõ cabe nos nossos humildes talentos; 
louvar os amigos, e pessoas que seguem as nossas opini
oens, kvituperar os oppostos chamando-lhes pelo seu nome, 
ou descrevendo-os de maneira que ninguém deixe de os 
conhecer; e ao mesmo tempo cumprir com a palavra da
da de naõ fazer personalidades. A tanto de certo naÕ che
ga a nossa habilidade. E por isso nunca promettemos de 
naõ fazer personalidades. 

NaÕ respondemos ao que nos he pessoal; porque o 
nosso Jornal dirige-se a tractar as matérias que julgamos 
ser de interesse publico; e porque naõ queremos satisfazer 
as intençoens dos Godoyanos, que he fazer com que os 
escriptores públicos gastem o tempo em attirar com lama 
á cara uns dos outros; e depois rirem-se ; e dizerem aos 
povos, que a canalha dos homens de letras gastam o tempo 
como as regateiras em descompusturas mutuas. He 
necessário evitar isto quanto he possivel; e exaqui 
porque, censurando, e reprovando o plano da eschola mi
litar; nem se quer tocamos nos argumentos do Jornal 
em questão; e muito menos tocamos no character, scien-
cia, ou qualidades de seus Redactores. Mas visto que 
nos chegam tanto por casa; ninguém, nem elles mesmos, 
poderão levar amai, que digamos sobre estas personalidades 
duas palavras. 

He mui possivel, que " o amor da verdade, o sentimen
to imperturbável de justiça, que dirige sempre a sua 
pena o respeito que tem ao seu Soberano, o dever de fide
lidade que os liga ao seu serviço e ao da Pátria; a vene
ração que consagram á memória de um Ministro zeloso; 
e em fim todas as mais virtudes que os Redactores com 
tanta modéstia attribuem a si mesmos, sem nos deixar algu-
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ma, os levasse na força de sua vehemente effeiçao á causa 
publica a ultrapassar os limites da consideração devida a 
outro escriptor. Seja isso embora nelles um excesso de 
suas virtudes; e ja os mesmos virtuosos sentimentos obri
garam os outros patriotas, taes como Anselmo Corrêa, o 
Padre Jozé Agostinho, o Exfrade das Reflexoens, &c. &c. 
a tractar-nos com a mesma aspereza: naÕ ha remédio se
naõ contentarmo-nos com a nossa sorte. 

De boa vontade concedemos que homens, que se viram 
prezos, perseguidos, e abocanhados em Lisboa pelo crime 
de Jacobinos e partidistas Francezes, gritem agora muito 
contra os satélites de Napoleaõ. E até que seja o Re-
dactpr do Correio Braziliense um dos que elles chamam 
satélites do tyranno: se isso lhes serve para alguma cousa 
bom proveito lhes faça; e tanto menos nos agoniamos 
com isso, quanto essas insinuaçoens naÕ nos podem fazer 
algum mal. Mas sempre lhes lembramos, que aquelles, 
que os conhecem em Lisboa, e viram as alternativas por
que tem passado, perguntarão uns aos outros, j Desde 
quando he que estes homens voltaram a ser taõ inimigos 
dosFrancezes, taõ fieis e leaes vassallos do Principe Regente 
de Portugal; e taõ grandes apaixonados de seus Minis
tros ? 

Dizem-nos, que naÕ podemos fallar em mathematicas, 
porque nunca as estudamos. Se fosse necessário, daríamos 
as provas do contrario. 

Mas diraÕ estudou-as mal, e nos sabemollas melhor 
do que vossé. Isso he outra cousa; presumpçaÕ eagoa ben
ta cada um toma a que quer; mas he facto, que freqüenta
mos as aulas de mathematica em Coimbra, que fomos nellas 
approvados como os outros, e ao mesmo tempo que cum
príamos com as nossas obrigaçoens nas aulas de leys: e naõ 
taõ mal que naÕ obtivessemos os signaes de approvaçaõ e 
prêmios dos melhores. 

Porém admittimos, que as mathematicas naÕ eram de 
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d e nossa profissão, e que portanto, naÕ podemos ser juizes 

nesta matéria ; o que he admittir demazido; porque as 

sciencias naõ saõ monopólio de ninguém : se os Redactores 

nos fazem jus t iça , naÕ ha nisso injuria ; mas quando um 

medico de Lisboa, notável, pelo accesso que teve e tem ás 

cadeiras da Universidade, diz aquelles Redactores, que naÕ 

quer os seus elogios sobre medecina; por que elles nao 

saõ ju izes disso, que idea hade fazer o Mundo de tal con

trovérsia; quando um desprezo desta natureza, publicado 

na Gazeta de Agricultura de Lisboa N ° . l 0 . ; e assignado 

o nome do que o escreveo, he guardo na algibeira por 

aquelles Redactores sem se attreverem a responder-lhe? 

Será talvez porque naõ quieram personalidades contra 

outro Medico ? 

U y , que mais personalidade do que o que se acha, na 

analize da Obra d 'Haüiday, contra o medico da Câmara 

JoaÕ Manoel ? 

Sobre isto ; permittam-nos os Redactores, que justi

fiquemos o nosso com o seu comportamento; e transcre

veremos um paragrapho do Jornal de Coimbra, N " . II. 

p . 102. 

" A p. 200 do Investigador contém um azedume horroroso contra 
o Phisico Mordo Exercito; desagrada-lhe em primeiro lugar, que 
o phisicio mór sem trabalhar recebesse ordenado, e mesmo ajuda-de-
custo, como se trabalhasse." 

" Esta graça de S. A. R. ao Phisco Mor, por uma parte, naõ foi 
òbrepticia : o Phicio Mor, e todas as suas circumstancias eram conhe-
cidissimas de S. A. R.; por outra parte o Phisico Mor do exercito éra 
creado de S. A. R. éra Medico da sua Real Câmara, sua Medecina 
éra muito da confiança do Soberano; S. A. R. queria aquelle Me
dico a seu lado, naÕ só nas semanas ordinárias, mas mezes: elle teve 
a incomparavel honra de assistir noite e dia aos incommodos, que o 
mesmo Augusto Senhor alguma vez padeceo em sua saúde *. todos 
sabem quam pequenos saõ os ordenados de médicos da Câmara. Se 
o Phisico Mor carecia, como carecia, para viver, dos fruetos de sua 
profissão, e o serviço do Soberano por honra e fortuna daquelle Me
dico lhe embebiatodo o tempo * quem pôde escandalizar-se de que 
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S. A. R. desse aquelle Medico, e que elle recebesse algum ordenado 
de que vivesse, e algum outro titulo honorário i* Dco-lhe o titulo de 
Phisico Mor do exercito, com a condição de o exercitar cm tempo 
de guerra, e deo-lhe todo o útil de Phisico Mor." 

Copiamos este paragrapho de outro escriptor para naõ 
termos, que responder pela veracidade dos factos, que 
julgamos e temos direito de julgar verdadeiros ; em quanto 
melhor authoridade os naõ negar. E com isto queremos 
justificar-nos da accusaçaÕ de que " atacamos indirecta-
mente o Principe; porque desapprovamos o plano de 
Estudos que obteve a sua approvaçaõ ;" por quanto se os 
Redactores suppoem que podem dizer que fôram mal 
dados os ordenados, e lugar de Phisico Mor; quando 
esta dádiva veio directamente de S. A. R. e por conside-
raçoens e motivos peculiarissimos á sua Real Pessoa; e se 
aquelles Redactores suppoem, que podem censurar aquelle 
procedimento do Soberano a respeito do Medico de sua Real 
Pessoa, seguramente nos devem permittir, que nos censure
mos umMinistro deEstado, por uma medida de sua natureza 
publica, e em que o Soberano naÕ teve outra parte, se naõ 
aquella indirectade a sanccionar como seu nome assim como 
sancciona todas as sentenças,que daõ os seusMinistros de jus
tiça, sejam justas sejam injustas; e das quaes as partes tem o 
direito de appellar, ou aggravar, sem que o nome do Sobe
rano sirva de obstáculo á queixa de injustiça da sentença; 
de outra maneira, he preciso, que quelles Redactores nos 
mostrem que elles tem a faculdade de censurar as acçoens 
do Soberano, e nós naÕtemosa permissão de notar as obras 
de seus ministros. 

A p. 203; sobre o mesmo objecto (como bem nota o 
dicto Jornal de Coimbra) dizem aquelles Redactores, que 
" he uma desgraça, uma vergonha, que para se cumpri
rem excellentes leys, que temos, sejam precisos estrangei
ros, &c." Ora perguntamos a nossos Leitores, se ja mais 
viram em nossas paginas um ataque mais genérico á 
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naçaõ e ao Governo Portuguez ? E se nelles o dizer isto 
contra as medidas do Governo naõ he ser satélite de Na
poleaõ i porque argumento o será quando nós o dissermos ? 

I Podem aquelles redactores argumentar, que o Phisico 
Mor éra incapaz para o seu lugar, sem offenderem o Prin
cipe, que o nomeou, e nós nao podemos dizer que o Conde 
de Linhares éra incapaz para o lugar que occupava, sem 
que offendarnos nisso quem o nomeou ? Quizéramos que 
nos mostrassem a razaõ de diffèrença. 

Os Redactores, de que tractamos, tem feito em seu 
Jornal accusaçoens genéricas, contra os que Governam, e 
contra alguns de seus individuos em particular; que se naõ 
excedem, seguramente igualam ao que se tem dicto de 
mais forte a este respeito no Correio Braziliense: eisaqui 
alguns exemplos. 

" 0 encanamento do Rio Moudego seria de uma utilidade incal
culável para a agricultura, da mais bella parte da Beira, se a ignorân
cia de hidráulica, a dilapidação, ou disperdicio dos capitães junctos, 
e destinados para fim taõ útil, naõ frustrassem taõ grande e interes
sante projecto. Tr.ictava-se alem disso do bem publico, e promo-
veo-se somente o bem de um só." Vol. 1, p. 88. 

" Huns daquelles aquém o Soberano confia o Governo de seus 
povos naõ leni as memórias da Academia • e o que he mais criminoso 
ainda e mais detestável, até saõ inimigos declarados dos que estudam 
as sciencias naturaes." Ib. p. 9) . 

" Nada he taõ natural como abuzar o homem do poder, que se lhe 
confia, principalmente quando vê que o criminoso muitas vezes fica 
impunido, e que a innocencia mais de uma vez he impunemente 
perseguida, ultrajada, e opprimida. Fieis ao que promettemos em 
nosso prospecto naõ personalizaremos ; mas naõ podemos deixar de 
dizer que no respeitável corpo da magistratura tem havido e ha des
graçadamente ainda homens, cuja ley he a sua vontade, o seu ca
pricho, e as suas paixoens. Nos testemunhamos pelas Provincias, 
injustiças, violências, e extorsoens taes, que nos parecia que ou naõ ha
via Soberano ou naõ existiam leys .'" 

" Eis aqui porque os vassallos das outras naçoens estabelecidos em 
Portugal, com manifesto desdoiro, com manifesta deshonra, tem ali 
ura .Iuiz Conservador: Juiz que só ali existe; Juiz absolutamente 
escasado, onde as leys estaõ em pleno vigor." 
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" Nada diremos dos Governadores das Provincias, e das Praças. 
A propensão natural que todo o homem tem para o despotismo re
quinta, geralmente faltando nos militares: demais o naõ estar clara
mente determinada a sua authoridade; c o pouco receio que tinham 
de serem punidos, explica facilmente as violências, que alguns delles 
tem feito." 1b 451. 

" 0 genio que creou a gloria das naçoens nao as desampara, senaõ 
guando ellas tem cabido no aviltamento da escravidão, e conseqüente 
brutalidade. O espirito da naçaõ Portugueza desde que foi tocado 
daquelle enérgico Ulisman, tem sido coaretado nos seus vôos, mas de 
nenhum modo extineto." Vol. i. p. 514. 

Parece, logo, que ha o direito de fallar mal dos empre

gados em geral , e em particular, sem que isso seja uma 

offensa directa ao Soberano; salvo, c excepto se esses 

empregados saõ da família dos Souzas, ou seus apanigua

dos. 

Dizem os Redactores que " he enjoativa a critica de 

que o Conde de Linhares naõ he , nem nunca foi militar, 

nem brigou j a mais se quer com uma mosca." Esta o b 

servação nos foi extorquida, pela enjoativa adulaçaõ de 

se dizer (vol. iii. p . 273) que " O ministro da guerra , que 

ignorasse os elementos scientiíioos da sua repartição naõ 

poderia coordenar um systema de estudos, que pela sua 

reciproca dependência devem regularmente conduzir a 

desenvoluçao dos mais importantes resultados." O r a 

{ aonde apreudeo aquelle Ministro da guerra os elementos 

da repartição de guerra? Nunca foi Militar o Conde de 

Linhares; e portanto para responder á nanseativa adula

çaõ, por que se dá a entender que elle he instruído nos 

principios da arte da g u e r r a ; basta a enjoativa exposição 

de que elle nunca brigou, nem com uma mosca. 

Os Redactores em sua anxiedade de louvar o instituidor 

da eschola militar, até avançam ( p . '212) que " o estado 

da guerra he o estado natural do homem. Os Redac

tores terão estudado sem duvida os principios de Direito 

Natural, e de Legislação, sem os quaes nenhum homem se 

deve metter a escrever para o publico em sciencias mo-

4 Y 2 
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raes; e portanto deverão saber que aquelle principio he 
o de Hobes ; reprovado por todos os moralistas, principal
mente catholicos; e que em conseqüência da connexaõ 
que aquele principio tem com outros de manifesta impie-
dade do mesmo Hobes ; se manda refutar e impugnar na 
Universidade de Coimbra. 

Nós taõ teremos a menor duvida de absolver os Redac
tores desta impia asserçaÕ ; talvez ella provenha da mesma 
penna que asseverou que a Divina Pureza podia produzir 
emanaçoens impuras; o Redactor de um Periódico naõ 
he sempre o author de tudo quanto nelle apparece: posto 
que responsável ao Mundo pelas más doutrinas, que por 
sua via se propagarem. 

Passemos agora á parte scientifica. 
Como os Redactores declaram (a p. 27) que nunca es

tudaram na Universidade de Coimbra senaõ o primeiro e 
segundo anno mathematico; e naÕ dizem que estudassem 
fora da Universidade outros ramos desta sciencia, naõ sa
bemos como havemos de argumentar sem os escandalizar, 
tractando nós de matérias, que fôram objecto de nosso 
estudo, ainda antes de freqüentarmos a Universidade, 
nella, e ao depois que delia sahimos; havendo ali ouvido 
as liçoens desta sciencia, por gosto e inclinação; e naõ 
por obrigados, ou simplesmente como preparatório: mas 
he preciso justificar-nos. 

Dizem os Redactores, (p. 27, linha ultima) que o me
thodo de estudos, que se adoptou para a eschola militar do 
Rio de Janeiro he exactamente o mesmo, que se seguia na 
Universidade de Coimbra, e no Colégio dos Nobres era 
Lisboa; com a diffèrença de que o primeiro apresenta 
mais extensas practicas. 

Para acreditar esta asserçaõ be preciso, ou naõ enten
der o plano de Coimbra, ou naõ entender o do Rio de Ja
neiro; ou naõ entender nem um nein outro. Suppomos 
pois que os Redactores entendendo ambos os planos, nao 
podem acreditar o que escreveram. 
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Na Universidade de Coimbra se estuda, no primeiro 
anno Mathematico; arithmetica, geométrica, e trignome
tria: nada mais. 

Na eschola militar do Rio-de- Janeiro se manda estudar 
no primeiro anno, arithmetica, álgebra, até as equaçoensdo 
quarto gráo, geometria, trignometria rectilinea, e esphe
rica. 

Ora quem dirá que estes planos saõ o mesmo ? So quem 
nunca tiver comparado os planos de estudo da Uuniversi-
dade de Coimbra, e da eschola militar do Rio-de-Janeiro. 

Se os Redactores tivessem tentado mostrar, que o pla
no do Rio-de-Janeiro, mandando ensinar a álgebra logo 
depois da arithmetica éra melhor que o de Coimbra, se
guindo os methodos de La Caille, Euler, ou outros; seria 
isso defender o Conde de Linhares, bem ou mal, e fazer-
se entender por quem sabe da matéria ; mas dizer que os 
planos saõ os mesmos, he uma inexactidaõ taõ manifesta, 
que naõ se sabe a que se deva attribuir. 

No segundo anno Mathematico, na Universidade de 
Coimbra, ensina-se a álgebra, e o calculo diíFerencial, e 
Integral. 

No segundo anno do curso da Eschola Militar do Rio-
de-Janeiro ; se manda ensinar, a repettiçaÕ e ampliação 
das noçoens do calculo dadas no primeiro anno, applica-
çoens da álgebra á geometria das linhas e das curvas 
(como se as curvas naõ fossem linhas) depois o calculo 
diíFerencial e integral; dahi suas applicaçoens á phisica, 
astronomia e calculo das probabilidades. Aqui se manda 
fallar nas theorias de mechanica, hydrodimanica e Óp
tica. 

Como os Redactores confessam naõ ter chegado ao ter
ceiro anno mathematico na Universidade de Coimbra, naõ 
entraremos adiante nisto para os naõ escandalizar •, e so 
diremos, que he no terceiro e naõ no segundo anno, que 
ali se ensinam as theorias da mechanica ; e quanto á astro
nomia só no quarto anno se aprendem ; e naõ vo segundo 
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eomo i>a eschola militar : logo o plano naõ he exactamente 
o mesmo. 

Dizem os Redactores, que (p. 30) naõ he mais difficil o 
primeiro antio na Academia Militar do que em Coimbra. 
Nós dizemos que he mais difficil; e pela razaõ que os Re
dactores daõ (a p. 23, linha 4) que apresenta mais ex
tensas practicas, e applicaçoens ; logo he mais difficil. 
E a maior extensão de estudos ali consiste em se mandar 
estudar no primeiro anno álgebra até as eq'uaçoens do 
quarto gráo; o que se naõ estuda no primeiro anno da 
Universidade de Coimbra. 

A p. 29, dizem os Redactores, que " sem receio de 
serem tatxados de aduladores diraõ em honra da memória 
deste illustre Ministro &c." Porque esses lou-
voures naó possam ser taixados de adulaçaõ he o que nós 
naÕ vemos. K jaque teimam nos elogios do Conde, he 
forçoso que tornemos a fallar nelle: teiio-hia-raos deixado, 
senaõ nos provocassem. 

O Conde de Linhares, foi ter á Universidade de Coim
bra para estudar leys; e sabinho reprovado no primeiro 

anno, largou por maõ os Esludos da Universidade: elle 
logo foi da Classe daquelles que desamparam as suas 
aulas, por naõ poder com os Estudos ; mas como as 
sciencias naõ sejam em Portugal requisitos essenciaes 
pata a diplomacia, foi depois nomeado Ministro Ple-
nipotenciario em Turim. Dali foi mandado vir para Se
cretario da Marinha, e negócios do Ultramar. Logo que 
chegou a Lisboa, fallou immenso sobre a necessidade de 
que Portugal fosse uma potência marítima ; o reyno de 
Portugal na Europa, devia considerar-se meramente como 
a cabeça de um vasto império, cujos membros se exten-
diam aos Açores, Madeira, Brazil, estabelicimentosd'Africa, 
c possessoens da Ásia ; a connexaÕ destas distantes partes 
do império exigiam grande Marinha; o Brazil forneceria 
•jriadeiras para ella ; deviam ali augmentar-se as planta-
•joens do Canano do Rio grande do Sul, ao ponto naõ só 
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de supprir toda a vasta marinha de guerra, qne se preme
ditava, mas também de fazer de Sancta Catharina segunda 
Riga, no commercio dos canamos: tractou-se de crear 
um almirantado igual em numero de empregados ao de In
glaterra, que governa a marinha de guerra Ingleza ; íizé-
rain-se promoçoens de Almirantes, Vice Almirantes, 
Capitaens de Mar e Guerra; brigadas de Marinha. Pro-
mettiam-se reformas no Governo do Brazil, &c. &c. &c. 

Por estes tempos sahio de Portugal o escriptor deste 
paragrapho, com as mais favoráveis impressoens a respeito 
do Ministro, por estas vastas, e justas ideas sobre a gran
deza da Monarchia Portugueza ; e por toda a parte re
presentava aquelle homem, corno o Rcgenerador da M«-
narchia. Voltando depois a Portugal, e examinando o 
que tinha feito D. Rodrigo de Souza Coutinho, depois de 
estar quatro annos Ministro da Marinha,, achou que nada 
absolutamente fizera; e o tinham mudado para o Erário, 
a ver se ali realizava as abundancias de dinheiro, que pe
dia sempre quando estava na Repartição da Marinha, e 
que quando lho naõ davam attribuia isso a falta do Mi
nistro da fazenda. 

Naõ se construio durante o seu Ministério da Marinha 
um só vaso, nem pequeno nem grande, no arsenal de Lis
boa, quando no tempo de seu predecessor Martinho de 
Mello, estavam os estaleiros produzindo constantemente 
navios : naõ cuidou nas plantaçoens do canamo do Brasil: 
sobrecarregou a marinha de officiaes, que naõ tinham em
prego por naõ haver esquadra que commandar: naõ fez 
um só regulamento tendente a melhorar o governo do 
Brazil: diminuio quanto pôde a influencia das Câmaras, 
augmentando a consideração das mezas de Inspecçaõ, que, 
como corporação nomeada pelo ministério, he mais favo
rável ao despostimo do que as câmaras, que saõ instituição 
popular: em fim, de tudo quanto promettera naõ fez mais 
do que expedir uma infinidade de leys, alvarás, decretos, 
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e avizos, que sempre precisavam de outros para sua expli
cação ; de maneira que houve tal cego em Lisboa, que se 
enriqueceo só a vender as leys que publicou D. Rodrigo, 
e isto sem o menor fructo da marinha, nem das colônias, 
como a experiência mostrou. 

Passou para Ministro da Fazenda j e que fez ali? 
Nada; ou menos que nada. 

E ja' que nos provocam a discutir os merecimentos deste 
ministro, daremos ao publico a seguinte memória, que elle 
apresentou a S. A. R. o Principe Regente de Portugal; e 
por cila se verá quam incapaz éra D. Rodrigo de Souza 
dé melhorar, como com effeito naõ melhorou as finanças de 
Portugal. Este methaphisico, e confuso papel se leo na 
presença de S. A. R. 

Quando S. A. R. foi para o Brazil, e D. Rodrigo foi no
meado Conde de Linhares ; naõ entrou para o Ministério 
em nenhum dos lugares que ja tinha oecupado; o que naõ 
prova a favor da boa satisfacçaõ que nelles dera: entrou 
para os negócios da guerra; e o resultado foi a guerra dos 
Botecudos, e a de Monte Vídeo; e as pompozas palavras 
da eschola militar. 

Reflexoens políticas sobre o meio de restabelecer o credita 
publico, e segurar recursos para as grandes despezas do 
Reyno; feitas por D. Rodrigo de Souza Coultinho, e 
oferecidas ao Sereníssimo Senhor D. JoaÕ Principe 
Regente. 
SENHOR 1—O roeu zelo e amor pelo Real serviço e pela gloria de 

T. A. R., assim como o» votos que faço pela estabilidade da Monar
chia, me animam a pôr com o devido acatamento na Augusta pre
sença de V. A. R. algumas reflexoens, sobre o meio de restabelecer 
o credito publico, e de segurar recursos para as grandes despezas, 
que V. A. R. tem feito, e necessariamente deve ainda fazer, para 
conservar os seus vassallos, no mesmo estado de felicidade, e tran
qüilidade, de que tem até aqui gozado, no meio da dessolaçaõ geral 
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da Europa. Move-me Augusto Senhor a tocar nesta importante 
matéria, a consideração de que V. A. R. necessita de fazer grandes e 
extraordinárias despezas. 

Ia. No seu exercito, e que ainda que possa fazer nelle grandes 
economias, a erecçaõ de novas praças de que o Reyno necessita, o 
provimento dos arsenaes do exercito, competentes para o mesmo 
poder entrar em campanha, a erecçaõ e creaçaõ de fabricas de ar
tilheria a cavallo ou volante; o mantimento de uma boa cavallaria ; 
saõ objeetos que tomados em toda a sua extençaõ necessitam de 
grandes e consideráveis fundos, para se estabelecerem, e que sem 
elles tudo he precário. 

2a. Na sua marinha, aonde o numero de vasos he taõ diminuto, 
aonde as praças e exercito do ul tramar necessitam ainda muito maior 
despeza do que a que se tem feito ha três annos; e que taes objeetos 
saõ indispensáveis, se V. A. R. quer conservar os domínios ultrama
rinos, que saõ a principal baze da sua grandeza; e que similhantes 
respeitos deixem conceber para o futuro as mais lisongeiras espe
ranças. 

3». Em beneficiar o Reyno e dominios ultramarinos, com as 
grandes e consideráveis obras, pelas quaes domam a agricultura, 
artes, industria, e commercio; quaes os canaes de navegação e re
gas, o trabalho das minas do carvaõ e ferro, e creaçaõ das machinas 
movidas, ou por água ou por vento, ou pelos vapores, a beneficio 
das artes, a que devemos dar toda a attençaõ ; e as excellentes ma
térias primarias que possuimos em laãs, seda, algudoens, linho, &c. 

Eis aqui Augusto Senhor o que me faz ver naõ só a necessidade de 
procurar os meios para remediar o mal actual, mas para segurar os 
recursos necessários, para taõ grandes como igualmente justas vistas; 
as quaes ainda que S. A. R. com a sua profunda sabedoria, e lumi
nosas ideas administrativas naõ conheça quanto lhe saõ úteis e ne
cessárias i a força e pezo das circumstancias obrigarão a V. A. R. 
ou adoptallas, ou correr o risco, o terrível risco de ver dilacerado o 
seu Regio Patrimônio • em fracçoens uma Monarchia, que tanto 
contribuio para a civilização da Europa, ligando entre si as partes 
mais distantes do Globo; e que pôde e deve ter grande pezo no equi
líbrio geral da Europa, logo que as superiores luzes de V. A. R. lhe 
hajam dado a consolidação de que necessita, e attrahillo ajusta con
sideração, que certamente ha de merecer, fcis aqui Augusto fceuhor, 
o que motiva e excusa as breves e mal alinhadas reflexoens, que hoje 
faço subir respeituosamente á presença de V. A. R. 

Voi,. VIII. No. 49. 4 Z 



712 Literatura e Sciencias. 

Em toda e qualquer fazenda publica e muito mais na que neces
sariamente deve tomar toda a extençaõ de que he susceptível; o 
primeiro objecto he conhecer tudo o que ella vale, e tudo o que pode 
valer ; e isto sò se consegue entrando no mais miúdo; e circum-
stanciado exame de cada uma das partes que compõem a renda an-
nual, do que se paga ao Soberano, e do que entra realmente no 
Reaes Cofres • e unindo-llie também a combinação do seu rendimento 
parcial, e total de todas as rendas, com a renda geral da massa uni
versal da naçaõ, a fim de reconhecer as alteraçoens, que se podem 
fazer para augmentar as rendas Reaes, e para depois disto estabe
lecer a sua econômica arrecadação ou por contracto, ou por admi
nistração. Sem este preliminar exame que deve ser feito com toda 
a indiuduaçaõ, e depois examinado por quem V. A. R. ordenar, nada 
se poderá j amais conhecer com a exacçaõ que he indispensável, 
para servir de baze ao pé solido, com que a mesma Fazenda Real 
deve ficar para o futuro; o que deve também combinar-se com o 
das despezas ordinárias, e extraordinárias, a fim de que naõ use da 
actual vacilaçaõ de ter ou naõ ter fundos, o que tem causado um 
taõ cruel descrédito ; e que reconheça, naõ só que no momento 
actual tudo fica equilibrado, mas para o futuro existe a possibilidade 
de augmentar, se as circumstancias assim o exigirem. 

O segundo objecto be o exame da despeza ordinária, e extraor
dinária de cada repartição, e exacto reconhecimento da que pode suc-
cessivamente ser necessária para o futuro, ou seja para assegurar a 
defeza, ou independência da coroa, ou seja para dar á Monarchia 
aquelle gráo de prosperidade, que lhe he absolutamente necessária, 
nas criticas e difficeis circumstancias actuaes. Este objecto só pôde 
conseguir-se, obrigando-se a cada repartição a formar no principio 
de cada anno o orçamento rom todos os documentos justificativos 
da sua despeza effectiva, que for fazendo, e dever apresentar no fim 
do anno, o quadro comparativo da despeza, orçada por artigos, com
parada com a despeza effectiva, expondo os motivos da diffèrença 
que houve nos dos artigos da despeza orçada, e da effectiva, a fim 
de melhor se conhecer, mostrar e justificar esta ultima. Sem este 
essencial estabeliciraento toda. a idea de se formar a economia he 
precária, e pode dizer-se (sem temor de enganar-se) que naõ pode 
haver fazenda bem regulada, sem que ella se ache organizada por 
um similhante systema. 

Postas estas bazes entaõ, comparando a receita com a despeza que 
se deve fazer, e dlstinguindo-se a despeza ordinária da extraordi
nária, pois que a renda annual deve ctibrir a despeza ordinária, e 
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segurar os fundos necessários para os meios da circulação e credito 
que devem pagar a despeza extraordinária, e havendo o cuidado de 
que annualmente se façam também estes quadros comparativos, e 
que passem os parallelos das receitas ordinárias, e extraordinárias, 
com as despezas da mesma natureza; entaõ nunca pode a Fazenda 
Real achar-se em embaraços, mas pôde a tempos, e epochas certas, 
e convenientes, dar-se a cada repartição de despeza os fundos de que 
necessita, e nisso mesmo acha o Soberano a mais bem entendida 
economia. 

Todos estes objeetos saõ essenciaes, exigem exames preliminares, 
muito vastos, e dirigidos porquem sendo versado em Fazenda, e no 
calculo, tenha grande firmeza, e sem elles todo o remédio que haja 
de propor-se hade ser precário, e de muito incerta duração. 

He por um tal meio pois, que se reconhecerá a facilidade, com 
que a décima se poderá fazer render annualmente três milhoens e 
meio de cruzados sem gravame maior, logo que o lançamento se 
fizer para durar 15 ou 30 annos; que em cada frequezia se fizer 
arrecadar a décima por um cobrador que terá 3 ou 4 por cento, 
pago pelo contribuinte ; que a cobrança se fizer aos quartéis ; e que 
15 dias depois do prazo todos os que nao tiverem pago forem execu
tados, e constrangidos, e que a tabeliã do que cada um requerer, e 
lhe seja feita logo justiça ; e se por accaso vir outro menos onerado, 
e indevidamente, do que elle o tiver sido, he por um tal meio, que a 
décima dos bens Ecclesiasticos, c quintos dos bens da Coroa, quando 
sejam cobrados a rigor, pois saõ rendas líquidas, daraõ pelo menos 
milhaõ e meio de cruzados. 

He igualmente pelos mesmos motivos que as rendas da coroa ar
rendadas crescerão muito, pois que se verá que causando entaõ 
suecessivos contractos, que naõ fôram arrematados em hasta pu
blica as mesmas rendas crescem, e finalmente só entaõ he que se 
poderá julgar da somma a que monta a totalidade das rendas Reaes. 
e também se he ou naõ necessário augmentar as mesmas, para se
gurar o credito publico. Certamente ninguém possue mais virtudes, 
que o Marquez Mordomo Mor ; e ninguém mais capaz do que elle 
de fazer este exame, e de estabelecer um taõ vasto systema; mas 
será necessário que se internasse todo em um taõ interessante e es
sencial ponto. 

Depois de haver assim exposto com o devido acatamento a V. 
A. R. o que me parece essencial e indispensável para dar sólidas 

4 z 2 
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providencias para o restabelecimento do credito publico seria ne
cessário estabelecer o seguinte e inalterável systema. 

Em primeiro lugar tirar logo do Real Erário a manufactura do 
papei moeda; fazer igualmente preparar nas fabricas do Reyno 
papel próprio para nelle se abrirem novos bilhetes; cuja preparação 
e assignaturas, se confiarão a pessoas nomeadas entre Magistradoi 
activos, e de confiança, e igualmente de Negociantes, que tiverem 
as mesmas qualidades. 

Estes bilhetes servirão a trocar os antigos, para se conhecer a sua 
exacta quantidade, e se declarar, que, para o futuro, de modo al
gum se augraentaria o seu numero; pois que V. A R. queria extin
guir para sempre o papel moeda ; e para os recursos extraordinários 
servir-se só do systema de fundar, auxiliado por um grande Banco, 
que queria exigir em tempo competente a beneficio do Estado, da 
circulação, e do credito publico ; a o qual daria toda a solidez 
imaginável. 

Em segundo lugar separar annualmente da massa geral das rendas 
Reaes, em numerário metálico, a somma de 3:400.000 cruzados para 
asappiicaçoens mais abaixo assignadas. 

Em terceiro lugar abrir um empréstimo de 30 milhoens de cru
zados em dinheiro metálico, ou em papel moeda, e ser recebido com 
o seu desconto com o juro de 5 e 6 por cento de annuidade, du
rante 20 annos ; sendo pagos os seus juros em dinheiro metálico, 
em epochas certas ; e destractando-se por anno 400.000 cruzados, que 
se amortizariam; para cujo effeito se consignaria, tanto para 
juros, aunuidades, e amortização, dous milhoens, e duzentos mil 
cruzadas, com que se pagaria a total divida em menos de trinta 
annos; e que se tirariam da somma acima separada. 

Em quarto lugar, estabelecer o restante da somma metálica, se
parada aunualuieutq, que he um miihaõ e duzentos mil cruzados, 
para cada mez «e trocar cem mil cruzados de bilhetes de papel moe
da, dos quaes 30.000 cruzados seriam para negociantes, e 70 para 
a circulação ordinária ; vindo por dia a trocar-se para a ordinária 
circulação mais de 900.000 reis; e para negociantes 400.080 reis, 
tomando-se bodas as precauçoens para que naõ haja parcialidades, 
e tumultos, o que se evitará com grande energia. 

Estabelecido que fosse este cambio, e empréstimo, he justo que 
se tirasse logo o juro aos bilhetes de papel moeda, para que es mes
mos fossem fixar-se no empréstimo e desonerassem a circulação. 

Em quinto lugar, logo que o empréstimo estivesse cheio, e que 
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os bilhetes de papel moeda circulassem, sem perda estabelecer um 
Banco Publico, que empreste ao Estado três ora quatro milhoeus de 
cruzados* a juro moderado para afiançar o credito de suas opera
çoens, que se obrigasse a administrar a venda dos diamantes com 
uma pequena commissaõ, a pagar todos os juros das dividas Reaes 
por outra limitada commissaõ, a epochas certas, e avanços em 
juros, algumas rendas fixas e certas do Soberano; a descontar letras 
de cambio a favor da praça, a ser depositário dos effeitos em di
nheiro metalieo dos negociantes, a quem desse credito a fazer as 
grandes operaçoens do Banco, e Cambio, e com espécies metálicas, 
e recebendo o primeio, emiftir bilhetes sobre os fundos, que rece
besse, que pagaria á vista, e que nos cofres Reaes se receberiam 
como dinheiro, formando entaõ uma corporação totalmente indepen
dente, com que o Governo se naõ iutrometteria, sendo o seu Pre
sidente e Deputados eleitos, ou confirmados annualmente pelos 
Accionistas, a quem dariam as mais rigorosas e miúdas contas na 
forma que elles as pedissem, e segundo o systema qae se adoptasse 
na sua creaçaõ. 

Em sexto lugar adoptar o systema do resgate dos foros e Jaude-
mios, e direitos feudaes, propostos pelo D1*. Vicente Jozé, a deixallo 
obrar, ainda que ao principio, fosse vagaroso o seu effeito. 

Todos estes meios saõ mais que sufficientes, estabelecendo-se as 
primeiras bazes, naõ so para restabelecer actualmente o credito, pu
blico, mas dar recursos com que satisfazer despezas extraordinárias, 
ainda alem de cem milhoens de cruzados sem damno ou prejuízo 
algum do Estado; antes pelo contrario augmentando, e facilitando 
a sua prosperidade, mas todos elles naõ só seraõ inteiramente inúteis, 
ou mal ou parcialmente executados, mas poderão ter até funestas 
conseqüências, dos quaes-por certo eu naÕ ficaria por fiador, se naõ 
se practicarem e observarem as attençoens, e postas em pratica por 
todas as naçoens da Europa illustradas, que se viram obrigadas a 
fazer uso dos grandes mas ao mesmo tempo arriscados em contin
gentes systemas assim de credito, como igualmente de circulação, 
quando naõ saõ felizmente manejados debaixo dos mais exactos e 
austcres principios. 

Todos estes meios porém seraõ igualmente inúteis, sem as pri

meiras bazes, que he o conhecimento perfeito da verdadeira exten-

çaõ de todas as rendas Reaes, ou estabelecimento da sua arrecada

ção ; exame e fixação das despezas ordinárias, e igualmente extra-
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ordinárias,e o annual quadro comparativo para manter o equilíbrio 
entre a receita e despeza, de qualquer que seja a sua natureza. 

Eisaqui, Augusto Senhor, o que em verdade, fidelidade, e sem 
nenhumas vistas secundarias ouzo hoje com o devido acatamento 
expor humildemente na sua Real Presença a V. A. R. escusando as 
fraquezas das minhas vistas, e igualmente o pouco alinhado estylo 
com que estaõ escriptas e traçadas, se digne ao menos approvar o 
zelo e amor do Real Serviço, com que estas poucas linhas foram 
traçadas. Vou humilde e profundamente aos Reaes pés de V. A. R. 
Hoje 29 de Outubro, de 1799. 

Resta agora dizermos duas palavras sobre a declaração 
de guerra. Naõ aceitamos o desafio; porque nao temos 
razaõ de interesse publico para fazer guerra ás pessoas 
daquelles Redactores; nem o nosso jornal deve servir de ve-
hiculo de observaçoens individuaes, a menos que naó 
julguemos que ellas interessem o publico. NaÕ julgamos 
também que devemos fazer guerra ao Jornal; porque he 
uma obra literária que pôde produzir bens á naçaõ; e 
ja produzio um, que he estimular a que se escrevam em 
Portugal obras da mesma natureza; porque um jornal 
conduzido segundo os seus principios ; naõ ha incon
veniente para que se naÕ imprima em Lisboa, ou no Bra
zil, sem o trabalho de o mandar de Inglaterra : assim ap-
parece agora em Portugal o Jornal cb amado de Coimbra, 
conduzido por homens versados nas sciencias naturaes, e 
principalmente na Medecina; que dá esperanças de 
grandes fructos. 

Mas parecenos que sem incorrer da nota de cavalleiros 
errantes da eschola do grande guerreiro de La Mancha, 
podemos reservar-nos o direito de responder, e segura
mente o faremos, aos argumentos que os Senhores desa
fiantes produzirem, quando as nossas ideas os naõ appro-
varem ; e parece-nos que o podemos fazer sem mandar 
um Arauto a aceitar o desafio da guerra. 

Desejávamos porem, que deixassem em paz as cinzas do 
Conde de Linhares, que naõ provocassem discussoens 
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sobre um morto; se faliam a favor necessariamente haõ 
de ouvir a parte contraria; e até deixamos de dizer mais 
sobre o papel que publicamos; para mostrar que naõ tor
naríamos a fallar do Conde, se naÕ fossemos taõ forte
mente provocados. Applicamos a esses elogios o rifaõ 
de que; a cera sobeja queima a Igreja. 

Exame dos artigos históricos, e politicos que se contêm 
na collecçaÕ periódica intitulada- Correio Braziliense 
ou Armazen Literário, no que pertence somente ao 
Reyno de Portugal, 7m. volume, Lisboa, 1812. Com 
licença do Desembargo do Paço. 

Esta obra, que contém uma serie de cartas dirigidas ao 
Redactor do Correio Braziliense, havia sido disconti-
nuada; segundo o A. aqui declara neste volume, em con-
quencia do flagello da guerra em Portugal. E com 
effeito éra para lamentar que parasse de todo; porque he 
mui bem escripta ; ataca as opinioens do Correio Brazi
liense mui fortemente ; e nada ha mais justo do que apre
sentar aos Portuguezes tudo quanto ha contrario aos sys-
temas que nós seguimos, para que os homens escolham 
com conhecimento de causa, o que he mais conducente á 
felicidade publica. 

Este volume comprehende duas cartas relativas aos 
N°\ 18 até 25 do nosso Periódico ; em que o A. cm com
mum com os mais escriptores, naõ cessam de imputar-nos 
motivos de vingança, paixoens, & c . : no que escrevemos; 
deixemos isso de parte. Nós outra vez recommcndamos 
ao publico a leitura desta obra, e fazemos justiça ao A. 
com dizer, que os do partido governante naõ podiam ter 
um mais hábil advogado. Mas por via de explicação 
diremos ao A. algumas poucas palavras; em matérias 
que elle nos parece estar absolutamente incorrecto. 

Depois do A. alegar (a fim de justificar o tractado de 
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Commercio) a p . 308$ os grandes favores que Portugal 
deve a Inglaterra, em conseqüência dos immensos soc-
corros que lhe está prestando em gente, dinheiros, muni-
çoens, armamento, &c. diz, p . 303. 

" Naõ depende absolutamente de uma das partes contractantes 
assignar as condiçoens, que lhe seriam úteis: he precizomuitas vezes 
submetter a outras consideraçoens, ligados á concurrencia de mul
tiplicados objeetos da attençaõ do Governo, algumas utilidades par
ciaes, que no momento naõ podem obter-se." 

O A. nestas palavras, assim como nos paragraphos que 
se lhe seguem, naõ produz senaõ alegaçoens vagas, que 
nada provam em particular contra o que nós dissemos; 
porque naõ basta dizer que ha casos em que he preciso 
fazer concessoens em um tractado de commercio para 
obter outras vantagens em outros pontos : he preciso que 
o A. nos mostre, que neste tractado particular de que 
falíamos isso aconteceo assim; e a nós parecenos que tal 
naõ suecedeo. E examinenos a questão por partes. 

A memória que publicamos neste volume a p . 459, feita 
pelo Ministro que negociou tractado, dirigesse a provar 
o contrario do que o A. avança. Diz o A. paradesculpar 
o negociador, que concedendo o Negociador Braziliense 
vantagens commerciaes aos Inglezes por este tractado, 
teve em vista a totalidade das vantagens políticas, que 
Portugal obtém da Inglaterra. O Negociador Braziliense 
pelo contrario insiste em dizer ao mundo no proemio do 
tractado, e em c.ida um dos artigos; que he ali que se 
contém a mais perfeita reciprocidade de estipulaçoens; e 
o mesmo intenta provar ao seu Soberano na memória par
ticular. He isto o que nós combatemos; e por tanto o 
A. tem contra si até a authoridade e opinião do mesmo 
negociador. Nem no tractado, nem na memória parti
cular se acha uma só palavra que justifique o que o A. 
diz, de que as concessoens commerciaes feitas á Ingla
terra, fôram cm conseqüências de outras, mutuas vanta-
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gens políticas, cuja totalidade entrasse na balança de com-
pensaçoens. Fundado porem o A. nesta supposiçaõ, que 
naÕ existe, diz a p. 310. 

" Aquelles que por ignorância, preocupação, ou malignidade con
sideram as operaçoens de um Governo separadamente, e daõ â sua 
imaginação o vasto campo de arbítrios, e projectos, que fazem, 
deduzir de principios chimericos, nada menos practicam do que 
aguçar as lanças da maledicencia, as quaes se empregam na opinião 
dos que Governam; produzem o descontentamento geral, e pre
param a queda da sociedade " 

O A. podia muito bem aqui, assim como em outros lu
gares de suas cartas, poupar «xpressoens taõ ásperas; 
mas como quer que seja, nos dirigimos as suas censuras 
ao Negociador do tractado ; este foi quem considerou se
paradamente as operaçoens do Govreno; foi elle quem 
quiz persuadir ao Mundo, e a seu Soberano, que nas es-
tipulaçoens do tractado de commercio, em si, havia uma 
perfeita reciprocidade; sem nunca dar a entender a menor 
idea de que as concessoens aqui feitas, eram em attençaõ 
de outras vantagens políticas naõ expressas no tractado. 

Poderá dizer-se que naõ importa essa especificação, se 
he que as vantagens se obtém. Nós julgamos essencial 
essa especificação. Se o tractado he conseqüência da ne
cessidade, como o A. parece insinuar a p. 310; entaõ 
naÕ deve o Negociador apresentar-se á Naçaõ como um 
homem hábil, que obteve as mais reciprocas e mutuas 
vantagens, e pedir por isso elogios de seus concidadãos ; 
e de seu Soberano prêmios, para si, e para seus parentes. 
Julgamos essencial á prosperidade do Estado, que o ver
dadeiro merecimento dos homens públicos seja exacta-
mente avaluado. Mas tomemos que o Negociador naõ 
havia contradicto o A. e que pertendia ; o que elle real
mente naõ pretendeo, mostrar, que obteve por certas des
vantagens commerciaes, certas vantages políticas. O A. 
devia especificar quaes ellas eram ; e naÕ dizer vagamente 

VOL. VIII. No. 49. 5 A 
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que Portugal recebe da Inglaterra dinheiro, tropa, muni-
çõens, &c. para esta guerra contra os Francezes; por
que todas estas cousas tem seu valor certo e determinado. 
Examinemos estas vantagens de per si. 

O primeiro exercito que Inglaterra mandou a Portugal, 
foi antes que houvesse nenhum tractado de Commercio 
com o Brazil. 

O tractado que se fez com a Hespanha, quando quasi 
naÕ tinha Governo nem esperança de bom suecesso; os soc-
corros de todos os gêneros que se tem mandado a Hespa
nha, sem que os Hespanhoes tenham concedido á Ingla
terra nenhumas vantagens em tractados commerciaes. 

Os auxilios que se prestam e tem prestado á Corte de 
Sicilia, á Rússia, &c. 

Tudo isto prova, que do favor que fazem os Inglezes, 
em apoyar Portugal nesta luta se deve descontar, a uti
lidade que a Inglaterra tem em que se mantenha esta 
guerra na Peninsula; visto que, como se tem publica
mente declarado no Parlamento, a guerra da Peninsula, e 
no Continente, faz com que os Inglezes, pelejando nos 
postos avançados, fiquem livres do flagelo da guerra ac-
tiva em sua casa. 

Logo estes mútuos interesses saõ os que se devem pon
derar com exactidaÕ; antes que o A. diga vagamente; 
que as vantagens commerciaes concedidas no tractado) 
saõ compensadas pela totalidade das vantagens políticas, 
soecorros, muniçoens, &c. 

Mas admitíamos, que o tractado em conseqüência desta 
totalidade de mutuas vantagens era reciproco ; porque se 
naÕ cumpre em Inglaterra o ajustado ? 

Um dos artigos do tractado estipula que os navios Por
tuguezes cm Inglaterra so pagarão os direitos dos nacio-
naes : isto naÕ se tem cumprido ; e aonde está logo a sa
gacidade do negociador que naÕ asegurou o cumprimento 
do trací a Io 
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Teremos ao depois occasiaõ de dizer mais alguma cousa 
sobre esta matéria. Passemos a outro ponto, em que o 
A. he taõ constante em combater-nos, quanto nós assíduos 
em defender a nossa opinião. P. 310. 

" Para que servem pois estas insinuaçoens de queixas, este cha
mamento de Povos, que V. agita em todo o lugar, e para tudo? O 
JPrincipe de Portugal he talvez o Soberano mais accessivel, que se 
tenha conhecido : V. mesmo terá quasi presenciado a facilidade com 
que S. A. R. ouve e attende até o mais indigente, e o que se reputa 
mais desvalido de seus vassallos." 

Esta facilidade, meu Senhor, naõ he taõ grande, que 
seus ministros naõ tivessem o poder de conservar a quem 
escreve este paragrapho pelo espaço de quasi quatro an
nos, em um segredo incommunicavel, sem que elle tivesse 
permissão se quer de lhe fazer um requirimento, quanto 
mais de lhe fallar; portanto he de presumir que o A. 
vivendo sempre na carreira dos empregados e protegidos, 
naÕ está informado das misérias e injustiças, que soffrem 
os desgraçados. 

Mas nós concedemos-lhe de boa vontade, tudo quanto 
elle quizer dizer a respeito do presente Soberano; nós, 
que fazemos a melhor opinião de sua índole, naõ nos limi
tamos a elle ; falíamos em geral da forma de adminis
tração de Governo ; porque se a bondade do presente 
Governo p;ovem das boas qualidades do actual Soberano i 
pôde o A. asseguramos, que todos os seus successores 
seraõ igualmente bons ? 

Falíamos do chamamento dos povos; porque julgamos 
que he sempre o modo mais dirccto, e mais suguro de 
saber o Soberano as opinioens da naçaõ; e estado da re
publica, e o gráo de affeiçaÕ dos povos com que pode 
contar : alias hade sempre ouvir as cousas pelo meio de 
Cortezaõs conrompidos, de ministros interessados, c de 
validos atraiçoados. 

Mas a respeito deste tractado de Commercio nunca nós 
5 A 2 
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dissemos que fosse necessário ouvir os povos em geral, em 
Cortes, ou de outra maneira : simplesmente dissemos, que 
éra necessário ter ouvido as pessoas interessadas, intelli-
gentes matéria ; isto he os negociantes, o corpo Mercantil; 
e trouxemos para prova, que o Governo Inglez assim tinha 
feito. 

Diz o A. que " Cada paiz tem um estado político, que lhe he pró
prio, tem leys,custumes, consiUeraçoens particulares." 

Bem; a Inglaterra consultou os clubs ou assembleas dos 
negociantes, que negociam para o Brazil, c aprendeo del
les os interesses porque devia punir: estas consultas ade
mais fôram publicas, e authenticas, demaneira que se 
acautelasse, a intriga do homem conrompido, que se po
dia insinuar com a capa de conselho : isto diz o A. he o 
próprio das leys, costumes, e consideraçoens de Inglater
ra ; ora agora informe-nos, o que he o próprio das leys, 
custumes, e consideraçoens de Portugal, e a quem consul
tou a Corte do Brazil para fazer este tractado ? 

O ouvirem e consultarem os .Soberanos os seus povos, cor-
poraçoens particulares, e ainda indivíduos, nem he contra 
a dignidade Real, nem he contra as leys, nem he contra 
os costumes dePortugal; pelo contrario, no proemiodas leys 
Portuguezas, se usa frequentissimamente dizer, que El Rey 
antes de fazer a ley consultou e ouvio as pessoas doutas, e 
intelligentes na matéria ; e ainda que a prepotência dos 
secretários de Estado tenham reduzido estas palavras a 
mero formulário ; o mesmo formulário prova o custunie 
antigo, e que o costume naÕ he contra a dignidade do 
Monarcha. 

Os Negociantes Inglezes tiveram previa, e aulhentica 
informação da negociação deste tractado; para que em 
seus clubs discutissem, deliberassem e representassem ao 
Governo o que julgassem conveniente: os negociantes 
Portuguezes nada souberam, nada se lhes disse, nunca 
fôram consultados; excepío em uma occasiaõ; por uma 
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carta escripta pelo embaixador Portuguez em Londres 
datada de de em que mandou a quatro ou cmco 
negociantes que lhe respondessem sobre três quesitos, e 
lhe tornassem a remetter os originaes, invol vendo isto no 
maior mysterío e segredo. 

Diz o A. no citado lugar, que cada paiz tem seus cus
tumes, &c. ora he justamente fundado nos custumes e 
usos antigos de Portugal, que nós dizemos que o Governo 
devia consultar os .Negociantes nesta importante matéria, 
fazendo estipulaçoens cie um tractado de commercio, cu
jas cláusulas queria fazer eternas. 

O que quer dizer a casa dos 24 em Lisboa ? O seu 
Juiz do povo? O seo senado da câmara? N J Õ saõ 
tudo isto corporaçoens, que o Soberano consulta quando 
tem de legislar sobre matérias que lhes pertencem ? 

Naõ ha via nada. mais freqüente nem mais conforme á ra-
z*!Õ, do que consultar o Governo o juiz deste ou daquelle 
ollicio na casa dos 24, ou separadamente, quando tinha de 
fazer algumas ordenanças, sobre matérias que lhe diziam 
respeito. 

E se o commercio he hoje cm dia uma das mais impor
tante, das oecupaçoens particulares; por que motivo naõ 
haõ de elles ter um meio legal, commum, e fácil, de ser 
consultados, e de fazer suas representaçoens ; assim como 
os oflicios mechanicos o tem na casa dos 24 ? Se o Go
verno quizer por um tributo na sola, ou nos couros cur
tidos ; permittir ou prohibir c sua importação ou expor
tação ; tem os çapateiros, c os corrieiros de Lisboa o po
der e direito de se ajuntarem presididos pelo seu juiz do 
officio, deliberar sobre aquella medida, e fazer as repre
sentaçoens que julgarem convenientes, ainda sem ser con
sultados. Faz-se um tractado de Cominercio no Brazil, 
naÕ se dá aos negociantes nenhuma occasiaõ de deliberar 
sobre isso; sabe o tractado cheio de defeitos ; e agora des-
culpara-se com dizer que cada naçaõ tem seus custumes; 



724 Literatura e Sciencias. 

como se fosse o custume de ser Inglaterra bem governada 
e Portugal mal governado ; esse será o custume, mas oA. 
nos deverá confessar que naÕ pode esse ser ura custume 
legal. 

Neste modo de proceder arbitrário dos ministros e sem 
consultar ninguém, soffrem os mesmos ministros, tanto 
quanto os povos, como acontece sempre aos déspotas; 
quando o comportamento opposto lhes seria, a esses mes
mos ministros, de grande vantagem, se desejam portar-se 
honradamente. 

Consultando o Ministro as pessoas intclligentes e que 
tem interesse na matéria; como eram, no caso do tractado 
de que falíamos, os negociantes Portuguezes que negociam 
com a Inglaterra; se estas consultaçoens fossem feitas 
com a franqueza devida, sem as intrigas oceultas, nem as 
preferencias deste ou daquelle negociante; o ministro 
teria mais probabilidade de acertar; fazia-se com isso 
popular; c se ainda assim errasse diminuía a responsabi
lidade qne teria ; porque grande parte desta ficava com 
as pessoas que elle consultasse. 

He com esta consideração que respondemos ao A. 
quando a p. 312 diz, que as nossas recommcndaçoens de 
consultar os povos " podem deixar entrever algum designio, 
que estou bem longe de querer ad vinhar em toda a sua 
extensão, mas de que naõ he temerário prever a probabi
lidade." Nós respondemos ao A. declarando-lhe as nos
sas intençoens, para que naõ se arrisque aadvinhar; c 
assim lhe evitemos o commctter um crime, que he dos que 
pertence ao Sancto Tribunal da Inquisição. Nós julga
mos, que he um inimigo do Principe e do povo, todo 
aquelle homem que lhe aconselha de palavra, ou por 
escripto, que obre despoticamente, sem consultar as leys 
da justiça eterna, no que saõ cousas de direito inalterável; 
e a vontade de seus povos, no que saõ matérias de direito 
positivo ou regulamentos locaes ; c como julgamos que os 
conselhos dessa natureza tendem a fazer os Soberanos oidosos 
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aos povos, e preparam a ruina das monarchias ; temos de 
nossa parte trabalhado quanto em nós está por aconselhar 
a politica opposta, que nos parece a mais bem acertada, 
mais conforme ás leys e custumes de Portugal ; e mais 
capaz de fazer com que o Soberano seja amado de seus 
povos, e cuide melhor dos interesses delles. He com estas 
.vistas que dicemos (no N . 18, p. 563.) Que a institui
ção das Cortes no Brazil éra uma medida mui útil; e pelo 
que temos sabido ao depois do que se passa naquelle paiz, 
suppomos agora uma medida necessária. O tempo mos
trará se o A. ou nós somos os enganados. 

Diz o A. (p. 312) " Se um ministro faltou a seHS deveres, quem 
de mais perto o conhece, que o Soberano ? E pode alguma pessoa 
recear de queixar-se a um Soberano como o nosso. 

Nos estamos taõ oppostos aos sentimentos do A. a 
este respeito, que actualmente julgamos o diametral
mente contrario; porque, em nossa opinião, o Soberano he 
o ultimo que sabe sempre do que obram os seus ministros 
de mal feito; bem como acontece a qualquer pay de fa
milias em sua casa, a respeito das faltas dos criados, e mais 
família. E quanto ao recear um indivíduo de queixar-se 
ao Soberano, este receio naõ depende da bondade ou naÕ 
bondade do Soberano, mas do gráo de maldade, e gráo 
de poder arbitrário que o ministro pode usar, para se vin
gar de quem se queixe delle. 

" Que fira (p. 313) nobre e digno do escriptor pôde V. ter para 
designaçoens pessoaes, que naõ podem ter outra origem, senaõ in-
ducçoens de partido, insinuaçoens sinistras, queixas de descontentes 
dictadas pela paixão, e apoiadas em generalidades, as quaes podem 
servir para macular a reputação, mas nunca poderão servir para 
convencer gentes sensatas ?" 

Acima dicemos qual éra o nosso fim, defendendo a linha 
de conducta politica que seguimos ; e se fazemos desig
naçoens pessoaes, he para que nos naõ digam, que nos 
apoiamos em generalidades; e para que o character dos 
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homens públicos seja como deve ser exposto á investiga
ção publica. E quanto ao Soberano ser o testemunho 
authentico do merecimentos dos homens públicos; far-
nos-haõ o favor de explicar, se o testemunho de CarlosIV. 
de Hespanha, que sempre estimou, e ainda estima o mi
nistro Godoy, he bastante authoridade para que nós di
gamos que o Principe da Paz éra um ministro hábil e 
honrado. Os Godoyanos, meu Senhor, poderão seguir 
essa doutrina; mas os bons Portuguezes, que amarem o 
paiz, ém que nescêram, naõ podem, nem devem pensar 
assim. Os Portuguezes que atiraram com o Secretario 
Vasconcellos da janella do Palácio de Lisboa abaixo, naó 
julgaram que éra bastante justificação para este ministro 
o ser nomeado por El Rey ; e o A. naÕ estará preparado 
para nos provar, que os Portuguezes que assim pensaram, 
e assim tractaram aquelle Secretario, naÕ eram bons pa
triotas, nem eram movidos pelas mais justas intençoens. 

Diz o A. (p. 314) " Se alguma vez pôde ser permittido ao Escrip
tor apresentar no Tribunal da opinião publica os homens encarre
gados de grande representação, e de grandes deveres em qualquer 
paiz, entregando ao juizo das naçoens, e ásua execração, crimes de 
qualquer natureza; ja mais poderá tolerar-se este excesso de immo-
deraçaõ, e de dureza. " 

O A. falia hypotheticamente " se alguma vez pôde ser 
permittido." Nós somos de opiniaÕ, que sempre he per
mittido trazer os homens públicos ante o tribunal da opi
niaÕ publica ; julgamos que este he o freio mais próprio 
da ambição dos grandes; e temos a nosso favor a opinião 
das mais sabias naçoens da antigüidade, e dos mais bem 
regulados Estados dos nossos tempos. A Grécia e a Roma 
florecêram sempre em quanto as discussoens publicas fa
ziam os seus grandes homens responsáveis á naçaõ por 
sua conducta. A Inglaterra, os Estados Unidos, saõ hoje 
provas continuas da mesma verdade. 

Segundo o nosso A. "jamais poderá tolerar-se este ex

cesso de immoderaçaÕ, e de dureza." j Aonde está o ex-
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cesso de immoderaçaõ, que sobre este assumpto ha em 
Portugal ? Nunca houve quem escrevesse naquelle Paiz, 
contra as medidas do Governo, por uma razaõ bem sim
ples ; porque as pessoas publicas, que podiam ser o ob
jecto de Censura, saõ as mesmas de quem dependem di-
recta ou indirectamente as licenças para se imprimir 

-cousa alguma; logo está tao longe de haver immoderaçaõ 
a este respeito em Portugal, que naõ ha o criticismo pu
blico, nem pouco nem muito. 

Nós julgamos conveniente abrir a porta a este novo 
ramo de influencia nacional, escrevendo em Inglaterra, 
aonde nos naÕ alcançava a jurisdicçaõ das censuras ; e o 
nosso plano foi bem succedido; porque o Governo Por
tuguez, com sua custumada habilidade, permittindo que 
se escrevesse para nos contrariar, e ninguém para nos de
fender, promoveo a discussão publica que desejava evitar, 
e deo ás nossas opinioens o character de perseguidas, e 
por conseqüência mais pezo do que ellas alias teriam. 
Logo em Portugal nunca houve nem podia haver esse 
excesso de que o A. se queixa. 

" E púdc sempre (diz o A. p. 315) um homem publico produzir 
para sua defeza todas as provas, que a deveriam contrastar ?") 

Nos repondemos que sim. E se o A. consultar a his
toria da Inglaterra; e o que se está passando em nossos 
dias verá esta doutrina exemplificada a cada passo : e se 
o A. nos disser que isso pode alguma vez ser sugeito a 
inconvenientes ; retorquimos, que muito maiores incom
paravelmente saõ os abusos, a que fica sugeita a practica 
opposta,dese ocultarem sempre os homens públicos com a 
sagrada capa do mysterio, e do segredo. Este he o maior 
inconveniente, que os do partido do despotismo acham 
nas Cortes, que he o temor de ver discutidas cm publico 
naquellas assembleas as medidas do Governo, e os planos 
dos Ministros; estes fôram os que aconselharam o pôr as 
Cortes em desuso, para naõ verem as suas acçoens esçru-

Vob. VIII . No. 49. 5 u 
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tinizadas na assemblea da naçaõ ; e os seus sequazes em 
apoiar o despotismo nada temem tanto como ouvir fallar 
em Cortes. 

A ley de creaçaõ da Policia, a que alude o A. a p. 316, 
tem sido objecto de nossas constantes censuras; porque a 
julgamos um annel mui importante da cadea de factos, 
que, juncto com a discontinuaçaÕ das Cortes, se tem di
rigido a fazer a forma de Governo, ou pelo menos a Admi
nistração de Portugal, muito mais despotica do que oqui-
zéram que fosse as assembleas da naçaõ, que formaram a 
Monarchia Portugueza. 

[ Cordinuar-se-ha.l 

A Treatise on the Infuence of Climatc, Sec. 

Tractado sobre a influencia do clima na espécie humana, e sobre 
as variedades de homens que delia resultaô*: incluindo uma exposi
ção do critério de intelligencia que apresenta a forma da cabeça, e 
um esboço de systema racional de phisiognomia, fundado em pliisi* 
ologia. Por N. C. Pitta Doutor em Medecina; presidente da So
ciedade Real de Edinburgo; Membro Extraordinário da Sociedade 
Real-Medica da mesma cidade; membro da Sociedade de Historia 
Natural; e medico na Madeira. Londres, 1812. 

Esta obra he um opusculo de 21 paginas, com cinco 
estampas, em que o A. recopilando o que Lavater, Cam-
per, Blumenbach, e outros authores tem dicto sobre esta 
matéria, exhibe, com muita precisão, o que ha de melhor 
sobre o assumpto. 

Disputatio phisiologica inauguralis de Cozli effectu in 
Genus Humanum, Pelo mesmo Autor. Edinburgo, 
1812. 

O Doutor Pitta, fez esta dissertação para obter o seu 
gráo Acadêmico na Universidade de Edinburgo, e sup-
posto naõ seja mais que um ensaio de Estudante, neces-
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sario para obter a borla, segundo as leys daquella Uni
versidade, mostram com tudo a mais assídua a pplicaçao 
em seu Author, um discernimento, e ordem de ideas, que 
lhe fazem summa honra; e que promettem nelle um útil 
membro da Republica Literária. 

Account of the Island of Madeira, Scc. 

Eposiçaõ da ilha da Madeira, por N. C. Pitta, Doutor em Mede
cina, &c. &c. Londres, 1812. 

Este ensaio hé uma concisa mas bem arranjada conta 
da ilha da Madeira, historia de sua descuberta, clima, 
producçoens, população, costumes, governo, &c. Tem 
em primeiro lugar, o merecimento da novidade, porque 
ainda naõ tínhamos nenhuma relação taõ extensa desta 
importante ilha ; depois he de summo louvor ao A., que 
ao mesmo tempo que se occupava nas tarefas diárias de 
seus estudos Médicos na Universidade de Edinburgo, pu
desse roubar a essas occupaçoens o tempo, que taõ bem 
empregou em descrever o seu paiz natal, a ilha da Ma
deira. 

Notamos ao mesmo tempo, que o A. preferisse a lingua 
Ingleza á sua ; em ambas as obras que mencionamos; tanto 
mais, que o seu tractado sobre a influencia do clima na 
espécie humana contém muitas ideas, que saõ perfeita
mente novas na lingua Portugueza. 

H E S P A N H A . 

El Padre Missionero sin Mascara. Coruna, 1812. 

Este folheto contém uma resposta a certa carta inserida 
na gazeta militar e politica de Santi go, de 14 de Março 
de 1812; em que se pertende refutar a obra sobre a Inqui
sição, que abaixo mencionaremos, intitulada Inquisição 
sem mascara. He este um dos muitos papeis de contro
vérsia, que a liberdade de imprensa, agora usada na Hes-

5 B 2 
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panha começa a fornecer: he por meio de taes discus-
soens que uma naçaõ pode chegar à verdade em qualquer 
ramo das sciencias. 

La Inquisicion sin mascara o dissertacion en que se pru-
eban hasta Ia evidencia los vícios de este tribunal, y Ia 
necessidad de que se suprima. Por NatanielJomtob. 
N. N. S. Thiago, 1812. 

Carta critica dei filosofo rancio, en que a to cristiano 
viejo hace Ia apologia dei santo tribunal de Ia Inquisicion; 
refriendo su historia, y refutando todos los argumentos y 
sofsmas con que intentam combatido los libertinos maes
tros dei error, y susfieles discípulos los filósofos de moda : 
y en que se impugna ei annuncio dei voto que ha de dar ei 
Se?ihor diputado Arguelles. Cadiz, 1811. Reimpressa 
em Santiago, 1812. 

Os títulos destas duas obras daõ a conhecer sufficiente-
mente a matéria sobre que se versam; e os nossos limites 
nos naõ permittem o analizullas : mas como exemplo do 
modo porque cada uni destes Authores defende o seu 
partido daremos dous breves exfractos. 

(Inquisicion sin mascara, p. 13) " Reflexão primeira. Sendo, co
mo he, a Inquisição um tribunal Kcclesiastico, naõ condiz o seu ri
gor com o espirito de mansidão, que deve characterizar aos minis
tros do Evangelho." Se os estabelecimentos, que por sua natureza 
se dirigem a extender a sua influencia às naçoens mais remotas, cá 
mais tardia posteridade, naõ podem jamais separar-se, na ordem dos 
meios que adoptcni para sua conservação, das regras debaixo de que 
se traçaram sem que se extraviem de seu objecto primitivo, e se 
siga inevitavelmente a sua ruina, naõ ha duvida que só as medidas 
que prescrevem a mansidão e persuasão devem adoptar-se como pro
porcionadas, para sustentar dignamente a Religião de Jesus Christo, 
e que pelo contrario a co.icçaõ e o rigor, longe de contribuir ao seu 
apoio, so podem trazer com sigo o ódio." 

(Carla Critica p. 8. Explicando a origem c historia da Inquisição 
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em resposta a Inquisição sem mascara.") Vindo ao principio, desde 
que ha homens, e muito antes de que os homens tivessem le**s al
gumas escriptas, j a a que chamamos natural tinha erigido no cora
ção de todos e cada um dos homens um tribunal inexorável contra 
os desacatos commcttidos contra a divinidade. A idea desta senaõ 
tem sido innata, como pretendeo Descartes, e he razaõ que preten
dam os que tanto abusam de seus principios, he ao menos das pri
mitivas que adquire todo o homem, e que apenas abre os olhos come
çam a ensinar-lhe os ceos que enarrant gloriam Dei, e as criaturas 
todas, por meio das quaes invisibilia Dei intellecta conspicunlur, sempi. 
terna quoque virtus ejus, et majestas. Desde logo pois que começa
mos a usar do nosso entendimento tropeçamos em todas as partes 
com a imagem desta divindade omnipotente, pay c author do ho
mem, e de tudo o que serve ao homem, a quem o homem deve tudo 
o que,he, tudo o que possue e espera, em quem todos nós vivimus et 
mcvemur, et sumus, sicut et quidam vestrorum Pcetarum deixerunt. JE 
a esta persuasão de que naõ pode desentender-se o nosso entendi
mento se segue naturalmente na vontade a inclinação de respeitar, 
amar, e honrar segundo todos os seus alcances a este author sobe
rano de seu ser, e a este omnipotente bcmfcitor, que o entendimento 
lhe apresenta; e por uma conseqüência necessária naõ pode deixar 
de horrorizar-se á presença de qualquer desacato, que vê commctter 
contra esteDeus, e acender-se em desejos de vingança contra o sacrile-
goque tem tido valor parablasphemallo, e ullrajallo. Muito menos he 
oque a razaõ nos faz conhecer, e o coração se deve interessar a favor 
de nossos pais carnaes; e com tudo isso naõ ha homem que se naõ 
inflame quando vê que se insulta a seu pay, e que se pode naõ tracte 
de vingar-se. Tem V. poisja aqui anteriormente a toda a ley um 
tribunal de Inquisição, se posso explicar-me assim, erigido no inte
rior de cada homem : tem a intolerância Religiosa, que este tribunal 
professa, no horror com que todos olhamos naturalmente osblasphe-
mos ; e tein as sementes da intolerância civil, que o mesmo tribunal 
exercita, e os desejos que a todos nos assistem de que as blasphemias 
e desacatos contra a divindade naõ fiquem sem vingança 

BRAZIL. 

Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro, 

Por Decreto de 25 de Janeiro, do corrente anno, foi 

S. A. R. o Principe Regente nosso Senhor servido crear 
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nesta côrfe debaixo da inspecçaõ do Ministro e Secretario 
de Estado dos Negócios da Marinha, e Domínios Ultra-
marinos um Laboratório Chimico Pratico, em que se en
saiem todos os productos de suas vastas colônias, e se 
hajão, mediante as necessárias operações, de conhecer as 
utilidades que de suas substancias se podem colher em 
beneficio do commercio e industria nacionaes, e maior 
desenvolvimento dos recursos e riquezas daquellas colô
nias. 

O mesmo augusto Senhor por um effeito daquella con
stante solicitude, e paternal amor com que olha para a 
sorte de toda a classe dos seus fieis vassallos, tendo re
conhecido que naÕ bastava para occorrer aos meios da 
conservação da saúde, e vida daquelles que habitão climas 
doentios, enviar-lhes professores babeis, e medicamentos 
próprios, como proximamente se tem praticado, por isso 
que aquelles professores de ordinário são victimas da in-
salubridade de taes Paizes, que logoficão privados de 
seus soccorros e serviços; houve por bem de ordenar, 
que de cada uma das principaes colônias de África se en
viassem pura esta corte dous moços bem educados, e com 
principios e disposições próprias para aqui aprenderem 
uni curso completo de Cirurgia e Medicina pratica, a 
mu de voltarem depois á sua pátria para exercerem com 
prestimo a sua arte, e transmittirem alli a outros os co-
nhccimcntot; que tiverem adquirido, sendo a esperar que 
taes individuos náo soffrerao como os estranhos os fataes 
effeitos da maliguidade do paiz em que nascerão. Em 
resultado deste beneficio, e sabia determinação, ja che
garão a esta corte dous daquelles alumnos remettidos de 
Angola, e outros dous das Ilhas de S. Thomé e Principe, 
os quaes tendo sido transportados á custa da Real Fa
zenda, são por ella mantidos no Hospital Real Militar 
com tudo o que be necessário para sua commoda subsis-
teucia. Assim reconhecerá a nação em geral a fortuna 
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de qne goza debaixo do domínio e governo do melhor 
do« Prinoipesy e aquelles povos em particular betudirão a 
sabedoria e paterna! amor do seu augusto Soberano, que 
assim se occupa de melhorar a sua sorte. 

Rio de Janeiro, 29 de Fevereio. 
Impritnio-se por ordem sua Alteza Rea l : Elementos de 

Álgebra por M T . Ia Croix, traduzidos em Portuguez para 
uso dos alumnos da Real Academia Militar desta Corte. 

Ensaio sobre os Perigos das Sepulturas, dentro das c i 
dades, e nos seus contornos. 

Memória sobre o Encephalo-cele, acompanhado da 
observação de um Hydro-Encephalo-cele, curado no Hos
pital Real Militar da Corte do Rio de Janeiro. 

MISCELLANEA. 

Resposta á um Opusculo intitulado—Os Pedreiros Livres,, 
e os Illuminados, que mais propriamente se dc.crao 
denominar os Tenebrozos. 

[Continuada de p. 64?.] 

.L/ESTA longa digressão se conhece o motivo porque os 
P. L. se achaõ infelizmente expostos às injurias, ás ca-
lumnias, e ás perseguiçÕens. Malvados fanáticos, ou 
porque naõ saõ admittidos á sociedade,* ou porque hé do 

* Vós sois o echo de Barruel, ambos fallaõ a mesma lingoagem. 
0 vosso desprezo pela Sociedade, como igualmente o delle, nasceu 
de raiva pela rejeição e repulsa, que ambos experimentarão; a 
qual, a sua, e vossa conducta tem plenamente justificado. Ignoro 
todos os motivos. Sei, que vos, e elle tomarão o baixo e vergo
nhoso despique de insultar a Sociedade com mentiras, e calumnias. 
Ellas tem servido, naõ á plena satisfacçaõ dos vossos dezejos, mas ao 
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seu caracter suspeitar de tudo o que ignoraõ, rompem 
em affrontas, e imposturas contra homens, que naõ offen-
dem, nem a religião, nem o Estado. Prevenidos commen-
taõ, e interpetraÕ sempre as acçoens dos P . L. em con
formidade com a sua malicioza estupidez, calaÕ o bem, e 
murmuraõ do mais leve defeito. Desorte que espalhando-
se o rumor de algum crime commetido por P. L., naõ at-
tribuem á que hé mao Christaõ, sem temor de Deus, sem 
honra, e sem virtude, mas sim porque hé Pedreiro Livre. 
Em toda a classe de cidadãos, e debaixo de todos os go
vernos há homens perversos, e sem religião alguma. Por 
conseqüência capazes de commetterem os maiores crimes. 
Talvez há um grande numero na sociedade, pois que 
dilatada por todo o inundo comprehende pessoas de diffe
rentes religioens, e de costumes depravados. E causa 
admiração, que muitas vezes se vejaõ perpetrados por 
alguns dos sócios acçoens indecentes, e delictos abominá
veis ? Mas que frivolo hé o argumento do abuso para a 
instituição ? Se algum indivíduo da sociedade rompe em 
acçoens indignas da honra, e da virtude, a culpa lhe deve 
ser imputada, e naõ á corporação. Se naõ vale este ar
gumento, taõ bem naõ tem força alguma na religião ca
thoiica. A sua instituição hé divina; e ella hé a única 
em que há salvação. Mas que immensidade de Christaõs 

prazer, que sente o coração perverso, quando vê acontecer parte 
do mal, que premedita. Assim vistes em Portugal por effeito de 
uma sórdida intriga, e cruel fanatismo expatriadas, ou afferolhadas 
em masmorras, as pessoas mais iífttsfres em sciencias, em virtudes, 
em bens de fortuna, e em fidelidade ao Principe, e á Pátria. A 
hyprocrezia rcvestindo-se com os trages, e brilhantes atavios da 
Virtude, para milhor assegurar o engano % a Inveja, que naõ sof* 
frendo superioridade alguma, dezeja ofiuscar o resplandor alheio, 
para brilhar com falsos clarõens ; a calumnia adornada com a capa 
do Patriotismo, foraõ os instrumentos da perturbada paz, da impo
litica, c injusta perseguição, e dos alleives infames, que soffrerao 
tantas, c taõ respeitáveis Famílias. 
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impudicos, infiéis ao estado, roubadores, assassinos, e 
ímpios:? E porque a religião naõ serve de freio á estea 
homens no commettimento dos seus crimes, deverá qual
quer pelo abuso, que elles fazem, argumentar contra a 
tanctidade da instituição ? Mas tal hé a louca prevenção 
de espíritos mal intencionadas, e perseguidores. Re
quinta ainda a sua malícia na incoherencra dos seus dis
cursos. Se morre um homem famoso em certos delictos, 
mas que naõ entrou na sociedade, falia-se delle par algu
mas horas, desculpa-se a sua fragilidade, e depois guarda-
se um perpetuo silencio. Mas se há noticia, de que um 
P. L., ou reputado por tal, cabe em algum crime, entaõ 
a vosaria hé estrondosa, perpetua-se nas assembleas, e 
dura alem da morte por muitos annos. Porem isto naõ 
deve deter a nossa ponderação, quando vemos o furioso 
fanatismo, sem conhecer delicto algum, pedir a confisca-
çaÕ dos bens, o degredo, e até mesmo o ultimo supplicio. 

Vos fallaes dos males, que certos escritos de pertendidos 
filósofos tem causado no mundo. Hé um facto verda
deiro, e innegavel. Alguns dos que ai legaes tem feito 
mais estragos na religião, e na moral, do que fazem nas 
vidas esses flagellos, que o mundo erradamente chama 
heroes. Mas taõ bem posso dizer-vos, sem faltar á ver
dade, que este vosso pernicioso escrito tem augmentado 
as calamidades, e as disgraças do gênero humano. Esta 
sociedade acha-se estabelecida por todo o mundo: e por 
todo o mundo quereis fazer odiosos os seus sócios. Ora 
entre vos, e a maior parte dos hon eus naõ bá diffèrença 
relativamente á superstição, e fanatismo; e por conse
qüência formarão conceitos, e juízos inteiramente aná
logos. Meditai agora sobre os males, que podem acon
tecer, e ja tem acontecido com -*** jandalo da religião, e da 
humanidade.* O pay sabendo, que o filho está na so-

* Ha annos soffrerao na Ilha da Madeira os Eccleziastxos mais 
respeitáveis, que se achavaõ nesta Sociedade, ou tinhaõ estado neila, 

VOL. VIII. No. 49. * c 
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ciedade, guiado pelas vossas infames, e ruidozas calum-
nias o julgará sem religião, e vassallo infiel. O filho sus
peitará o mesmo de seu pay. Os penitentes no tribunal 
da reconciliação estarão sempre em desconfiança, de que 
se lhes misture com bons conselhos a cizânia de falsas 
doutrinas. A pregação evangélica na boca de ministros, 
que o auditório conhece, ou suspeita membros da socie
dade será ouvida com escarneo, e com irrizaõ. Uma 
detracçaõ continua virá a ser o pasto de almas ociozas; 
nascerão intrigas, e ódios nas familias, e naõ haverá pro
tecçao, nem nas leys, nem nos magistrados em favor de 

uma fanática perseguição. Muitos ficarão privados dos meios da 
sua subsistência. O medo do castigo, que se considerava immi-
nente, fez mesmo fugir algumas pessoas seculares para os Estados 
Unidos d'America. 

Logo que appareceu o vosso epiteme, alguns individuos da mesma 
Ilha, dezejozos de verem renovada a antiga perseguição, o manda
rão comprar. Gostarão muito de achar nelle confirmadas as suas 
preocupaçõens, c um titulo colorado para fomentar novas intrigas, 
é cruéis perseguiçõens. Estas principiarão ás escondidas, e por 
entre as sombras, sempre protectoras da perversidade, e estupidez; 
mas em pouco tempo foraõ reveladas. O facto foi constante na 
mesma Ilha. Eu cuidarei em narrallo sem exageraçaõ alguma. 
Certos Conegos, aspirando ás dignidades, em que justamente se 
achaõ constituídos dois dos seus Collegas, julgarão, que o meio mais 
fácil para as obterem, era sem duvida a denuncia ao Principe Re
gente de Portugal, de que elles eraõ Pedreiros Livres. Para este 
fim andavaõ durante a noite extorquindo uma attestaçao de outros 
conegos, que provasse o imaginário crime. Entre tanto ja apromp-
tavaõ os papeis dos seus relevantes, mas desconhecidos serviços; e 
ja se d„ ?aõ mútuos parabéns. Revelado o segredo, cahio a ma
quina, levantada pela maõ da inveja, e da fatuidade. Deve declarar-
se em abono da verdade, que os conegos perseguidores, eraõ talvez 
os mais ignorantes, e escandalozos Eccleziasticos da Ilha da Ma
deira, e que os dois perseguidos, eraõ o seu perfeito contraste. 
Tendes porem a gloria, que para este facto foi um estimulo o vosso 
epitoine. 



MisceUanea. 737 

homens, que a fanática ignorância tem pintado com taõ 
denegridas cores. No caso de revolução, ou dtí invazaô, 
elles seraõ os primeiros contra quem a plebe amotinada, 
e a soldadesca prevenida voltem as armas. Assim acon
teceu no Porto, á cuja disgracada catástrofe se deu por 
motivo, alem de outros, a perseguida sociedade. 

Vos naÕ ignoraes os males, que tem cabido sobre a 
humanidade por uma religião mal entendida. Nos fastos 
Portuguezes se conserva a memória do tumulto acontecido 
no feliz Reynado do Grande Manoel.* Na igreja de S. 
Domingos estava em relevo a sagrada imagem de Jezus 
Christo crucificado; a loz de um vidro, que cubria a 
chaga de um lado, reflectindo sobre os olhos de alguns 
da plebe, deu motivo a publicarem com estrondo, que 
era um milagre. Certo Judeo de pouco convertido zom
bou da simplicidade, explicando ao mesmo tempo a causa 
deste natural effeito. O povo alvoroçado, e influído 
pelo fanatismo gritou, que o Judeo tratava com despreso 
a religião. Logo este infeliz foi arrastado para fora do 
templo, e seu corpo flagellado de mil modos, e depois 
deitado ás chamas. Naõ se perdoou á sexo, condição, e 
idade. Roubarão as casas, matarão os Judeos novamente 
convertidos, Christaõs innocentes, mulheres, velhos, e me-

* El Rei D. Manoel illustrou o seu Reinado pelas suas conquistas 
na Azia, na África, c no descubrimento do Brazil. Com tudo nada 
pode justificar a sua violenta conducta contra os Mouros e Judeos. 
Os primeiros ficariaõ escravos, se em certo determinado prazo naõ 
sabissem do Reyno. Os segundos eraõ obrigados a reber o bap-
tismo. Aconteceu entaõ a catástrofe mais horrivel. Uns afogavaõ 
os filhos, e depois se matavaõ. Outros recebiaõ o baptismo com 
hypocrezia, conservando o Judaísmo no coração. Effeitos deplo
ráveis, c funestos de uma Religião mal entendida. Quantos males 
naõ recahiraõ sobre Portugal por esta supersticioza, e impolitica re-
zoluçaõ. A população, a agricultura, as sciencias, e as artes, data
rão a sua decadência desde taõ disgracada época. 

5 c 2 
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uinos. Três dias se banhou em sangue o povo desen
freado, e enfurecido. Desta horrível mortandade foraõ 
os instrumentos dois religiosos fanáticos. Com a cruz 
alçada gitando por toda a parte aceavaÕ cada vez mais o 
furor da plebe. Elles sim foraõ queimados, e as suas 
cinzas deitadas ao vento, mas depois de terem causado 
dimnos funestos, e irreparáveis.* Fazei deste facto uma 
justa applicaçaÕ, e vede se há perfeita analogia entre os 
vossos clamores fanáticos, e as gritarias da amotinada 
blebe Lisbonense. 

Mas felizmente naÕ podeis ter a mais leve esperança 
de ver colhidos os maliciosos, e nocivos fructos da vossa 
perseguição. Estou persuadido, que havendo um traba
lho peuivel em mostrar a innocencia, e a verdade, quando 
obscurecidas por erros accreditados pela prevenção, e 
fanatismo dos povos, vos animastes a dar ao publico o 
vosso escrito incendiado, e revoltoso, querieis ver os bens 
de milhares de pessoas seqüestrados, e postos em hasta 
publica, e os seus corpos conduzidos ás cadeias, e depois 
aos cadafalsos. Se assim acontecesse, que regozijo naõ 
seria o vosso, ouvindo os gemidos das infelizes victimas da 
vossa cruel superstição ? Com tudo os vossos desejos 
estaõ frustados. Passarão os tempos de fanatismo, e de 
barbaridade, ein que os homens eraõ condemnados por 
supostos ciimes. Ja se naõ renovaõ, e appresentaõ ao 
mundo aquellas scenas de horror, e de sangue, que nossos 
pays viraõ com escândalo da humanidade, e da religião. 
Vos appareceis em uma época, em que punir o homem 
sem provar-lhe o crioie, hé um attentado contra todos os 
direitos ; hé fazer bradar o universo contra os abomináveis 
authores de taõ iniquo procedimento, t Jezus Christo 
nosso supremo legislador clama altamente no evangelho, 

* Mariana, liv. Ü8, n. 84.—Ozor. liv. 4. 
T Se fosseis um homem de boa fé, havieis ds confessar a indigna

ção, que cauzou em Portugal á todos os homens de bem a injusta 
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que se naS julgue alguém por apparencias.* Hoje saõ 
necessárias provas fundadas no exame, e no conhecimento. 
Quais saõ as provas contra a sociedade dos P. L. ? Pa
lavras ao vento; um tropel de nomes injuriosos; um re
sumo de meutiras, e de calumnias. 

Nem podeis escrever com verdade sobre um assumpto, 
em que a vossa ignorância hé profunda. Andando por 
caminhos naõ trilhados o vosso precipicio foi inevitável. 
Entregue ao vosso amor próprio, e a paixaõ furiosa de vos 
mostrardes um verdadeiro, e piedoso Christaõ, na descli
berta da sociedade maçonica, escrevestes bastante, pro* 
feristes dezacertos, e imposturas, e ficastes allistado de
baixo das bandeiras do numeroso exercito dos fanáticos 
perseguidores. Hor ventura conheceis, em que consiste 
a sociedade ? Sabeis as leys fundamentaes, em que ella 
se estabelece ? Quais saõ os meios, que applica ? Qual 
hé o seu fim ? Como nada sabeis, tomastes a feroz liber
dade de inventar crimes, e de convidar os povos a aca
barem de uma vez esta gente malvada, e sacrilega. E 
porque o meio, que melhor conduz á este fim, hé appre-
sentar ao mundo os P. L. como apóstatas da religião, e 
vassallos traidores, nesta baze firmastes a vossa deshumana 
perseguição. E com tudo dormis mui tranquilio, e viveis 
sem remorsos, jactando-vos a todo o instante, de que sois 

deportação do mez de Septem-bro; de 1810; e o grito universal de 
todas as naçoens civilizadas, contra o despotismo dos Governadores 
do Reyno, logo que appareceu a notta da Gazeta, de 2a de Outu
bro do mesmo anno; na qual confeçando a sua própria infâmia, e 
dezobediencia ao seu Soberano, patentearão ao mesmo tempo, que 
taõ inaudito procedimento se practicara sem audiência, sem pro
cesso, e sem sentença. Felizmente temos ara Principe, que apezar 
da distancia, cuida na felicidade dos seus vassallos da Europa, e ha de 
reparar a fama dos perseguidos, dando aos seus oppressores o cas
tigo, que merecem. 

* Nolite judicare secundum faciem, sed justura judiei um judicate. 
Joan. cap. vii. v. 24. 
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um verdadeiro e fiel Christaõ ? Mas reflecti, que a lei de 
Jezus Christo he uma ley de caridade, de brandura, e de 
perdaõ, e até mesmo de amor para com os inimigos. Ora 
julgai, e decidi, se pedindo a morte para os P. L. cumpris 
com esta ley santa, e divina. Esta certeza me conduz 
naturalmente a pensar, que vos naõ sentis, nem sentireis 
jamais o doce prazer, que nasce da beneficência. Esta 
qualidade heróica be reservada para almas sensíveis, e 
virtuosas. Se as palavras concordaõ com os sentimentos, 
o vosso coração he uma forja de malicia, de furor, de fa
natismo, e de atrocidade. Quem convida o povo a matar 
sem demora os Pedreiros Livres, hé peôr que um Caligula, 
um Nero, e um Dioclcsiano. 

Rezervei para o fim fallar das duas famozas ca-
lumnias, nas quais sempre animado de hypocrezia, e 
de má fé, vos propozestes dar ao Mundo um testemunho 
da vossa Religião, e fidelidade ao Soberano, querendo 
provar, mas nunca provando, que os P. L., saõ anti-
ChristaÔs; e vassallos rebeldes. Na Sociedade há muitos 
sugeitos de outras luzes, e conhecimentos, que naõ saõ os 
meus, e que poderiaõ ter mostrado com teda a força, e 
energia a horribilidade das vossas falsas, e infames impu-
taçoens. NaÕ querem perder o tempo em refutar coizas 
frivolas, e absurdas. Porem eu confeço a minha fraqueza. 
Toca-me ao vivo a jactancia, e dezempeno, com que vos 
erigis em escritor de fábulas. Por isso, fallo; e poderia 
desvanecer-me de convencer-vos, se o orgulhozo Fana
tismo fosse sensível ás impressoens de verdade. 

Os Pedreiros Livres saõ anti-Christaõs, dizeis vos sem 
pejo, e com o mais atrevido descaramento. Qual hé a 
prova, com que pertendeis persuadir o Mundo, que mi
lhares de pessoas tem deixado precipitadamente, e sem 
motivo algum, a crença, que receberão de seus Pays, para 
assim diser, com o leite ? Nesta Sociedade existem ho
mens de diffJerentes profissõe.ns de fé, muitos sem fé alga-
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ma. Ella admite o Christaõ, o Mouro, o Judeo, o Ido
latra, o PagaÓ, &c. Qual hé, eu vos pergunto agora, a 
Religião, que alli domina, e prevalece ? Se hé necessário 
abjurar o Cbristianismo para ser membro da Sociedade, 
que religião he obrigado a abraçar o novo Alumno? 
Como hé possivel em uma tal mistura de ReligiÕens taõ 
differentes, que cada uma naÕ dispute em sua própria 
defeza? Logo na Sociedade, sendo qualquer offendido 
na sua crença, ou reinaria uma continuada dezordem, 
ou a corporação seria dissolvida em um instante. Exami
nai bem, se esta reflexão deixa lugar á replica. A esta 
reflexão ainda poderei ajuntar um argumento irrespon
dível. O Mundo tem visto em todos os tempos almas, 
que devoradas de remorsos se convertem na morte á reli
gião, que tinhaõ deixado, ou por illusaõ, ou por vicio. 
Todo o Mundo está cheio destes homens, que vos ac-
cuzais de Apóstatas, e com tudo naÕ há exemplo de um 
só, que para salvar-se, tenha feito uma abjuraçaó pu
blica da Sociedade Maçonica, e uma confisaõ solemne 
da sua converçaÕ. Hé melhor pensardes, que prescin
dindo de Religião, tracta-se alli de fazer bem ao seu se-
milhante; lei que comprehende todos os povos, e todas as 
crenças. 

Os Pedreiros Livres saõ vassallos rebeldes, e infleis, 
cujo plano he subverter o throno. Hê esta a lingoagem, 
que sahe da vossa boca piedoza, e Christaã ? Para mos
trar a falsidade de uma semilhante asserçaõ, basta dizer-
vos, que muitos Soberanos saõ os Chefes, e os Protectores 
da Sociedade. Conseguintemente hé uma calumnia for
jada na officina de vosso cérebro esquentado affirmar, que 
Frederico Rei da Prússia recommendara com todo o segre
do a noticia da obra intitulada. O sistema da Natureza,— 
assegurando a o mesmo tempo estar alli estabelecida a 
máxima—que os Vassallos devem gozar o poder de des-
tronizar o Soberano, quando se achaõ descontentes com 
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elle. Temos neste cazo ser Frederico Rei, e cuidadosa
mente ensinar aos seus mesmos Vassallos, que o podem 
privar do throno, quando tiverem para isto algum motivo. 
Que contradição ! Que absurdo! Se uma negra e furi-
oza paixaõ vos naõ tivesse obrigado a escrever, conhe-
cerieis, que as vossas palavras alaçaÕ, e insultaÕ Pessoas, 
da maior Grandeza, e Authoridade. Por ventura S. A. R. 
o Principe de Galles, que prezide á Grande Loge dos Pe
dreiros Livres, maquinará alli a subversão do throno de seu 
Augusto Pay ? Abrir-se-ha a boca para fallar em simi
lhante assumpto em uma Assemblea authorizada por 
aquelle mesmo, que sustenta, e vem a succeder no Rei
nado? Se como vassallo Portuguez vos recordasseis da 
antiga, e constante amizade, que há entre o Principe 
Regente Nosso Senhor, e Sua Magestade Britannica, e 
dos grandes sacrifícios, que fez para salvallo, e que está 
fazendo para livrar o seu Reino do cruel perseguidor do 
Gênero Humano, naÕ roínperieis em injurias taõ atrozes, 
e calumniadoras. Saõ os abismos em que cahe o homem 
faltando de matérias, que ignora.* 

A respeito de palavras, que inventaes, cheias de estron
do, e de impostura, referir-vos hei o acontecido em certo 
paiz, onde eu entaõ me achava. Um sujeito de excel-
lente caracter, mas sem o mais leve conhecimento das 
sciencias Mathematicas, em qualquer ocaziaõ, que lhe 
parecia opportuna fallava dos Planetas, dos Satélites de 
Jupitery e de Saturno, da gravitaçaÕ universal das Estrel-
ias fixas, e errantes, dos Eclipses, da Orbita, e cauda dos 
Cometas, do Zodíaco, &c. Aturdido de ouvir sempre as 
mesmas palavras ura da Sociedade lhe disse por ironia, 

* Maõ me admira a vossa falta de polidez e civilidade, porque 
vos conheço bem ; o que me espanta hé, que o Governo de Portu» 
gal vos naõ mandasse calar, para mostrar naõ ser consentidor de 
tao impolitica grossark. 
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As vossas expressóens mostraÕ o vasto conhecimento, que 
tendes de Astronomia. A que o sincero homem respon
deu. NaÕ tenho applicaçaõ alguma á semilhante estudo, 
mas tendo estas palavras doces, e armoniozas, q ue acabei 
de proferir, as tomei de memória, e tenho um prazer en
cantador em referillas. Paiece-me, que a analogia hé 
completa. Vos ignoraes absolutamente o que se passa 
na Sociedade Massonica. Tendes lido, e ouvido.—As in-
fernaes Seitas dos L. P . , Illuminados, monstros, que só 
tem a figura de racionaes, liberdade, igualdade, fanfar-
rõens da Filozofia, incoherencias, brutal cegueira, demô
nios, & c * e estas palavras tem feito uma impressão taõ 
agradável na vossa imaginação, que naõ só as repetis, mas 
as communicaes á todo o Mundo. Na queile bom homem 
era um prazer innocente: em vos hé o prazer, que tem o 
Tigre, quando se lança sobre a preza. 

Acabo por onde principiastes o vosso chamado Epitome. 
Hum Amador da Religião, da Humanidade e da Pátria, á 
quem ler este papel. Prescindo de dizer, que o sentido 
do período está suspenso, e que prometeis coizas grandes 
ao que se applicar á leitura delle. Com tudo estou per
suadido, que o vosso único intento foi ode ostentardes ser 
Religiozo, Humano, e Patriótico. Mas eu farei ver, que 
naõ tendes virtude alguma destas, que tanto inculcaes. A 
Religião mandanos suffocar as perseguiçõens, e naõ fa-
zêllas. Quer que os seus Enviados sejaõ cordeiros entre 
os lobos; e naõ como vos, que fazendo a figura de Mis
sionário, sois o lobo entre os cordeiros. Ella nos ensina, 
no exemplo do Samaritano a lançar azeite e vinho sobre 
as feridas. Como ella bé a perfeição da Lei Natural, 
manda que se naÕ deve fazer a outro o que naõ queremos, 
se nos faça. Tendes por ventura esta Religião ? 

t Saõ palavras, que o Author ás maõs cheias espalha pelo seu 
Epitome; e as quais tem uma perfeita analogia cora o seu caracter 
fizico. e moral. 

VüL. VIII. No. 49. 5 o 
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Entendo por humanidade aquelle affecto attractivo, of-

ficiozo, e compassivo, que predomina na alma em bene

ficio dos nossos semilhantes, quando precizaõ de sdgum 

soccorro, e allivio nas suas calamidades. Esta humanidade 

hé o mais apertado laço, que prende os homens; o que 

rompe este laço deve reputar-se um homem facinorozo, 

e parricidii * Se pois o maior dever do homem hé so

correr ao áffl cto, devem entaõ considerar-se como aoimaes 

ferozes, os que fazem mal, os que suffocaõ os sentimentos 

da natureza, para a seu salvo perseguirem, despojarem dos 

bens, pedirem o desterro, e a morte do seu proximo.-f* 

Toda a crueldade hé uma infracçaõ desta ley justa, e sagra

da. Tendes por ventura esta humanidade. 

Entendo por amor da Pátria, aquelle dezejo puro, e ar

dente da felicidade*, a gloria do Paiz, que nos tem dado o 

nascimento. Entendo a offerta voluntária dos nossos ta

lentos, das nossas forças, e da nossa vida para a defeza, 

e conservação do Augusto Principe, á quem tributamos 

fiel vassallagem, e da naçaõ, á qual devemos todos os sa

crifícios. H é um dever indispensável retribuir á Pátria 

o que temos recebido delia % Naõ hé pois a nossa utili

dade, e proveito, sim a salvação delia, que devemos ter 

sempre em \v.ta.§ Tendes por ventura este amor da Pátria? 

Estas virtudes taõ beilas, e cujo exercício tem carac

terizado em todos os Séculos os Grandes Homens estaõ na 

verdade taõ longe do vosso coração como um Polo de ou-

* Summam igitur inler se iion-inum vmculuin est humanitas ; 
quod qui disrupeiit, nefarius, etparricida existimandus est- Lib. c. 
•de í>iv. Instit. 

t Ergo (jro belluis immanibus sunt habendi, qui homini nocent, 
qui contra jus huinaiitalis, et fas omiie spoliant, cruciant, occidunt, 
cxtcrminant. Lactant. de Divin. Instit. 

•£ i^atria; á qua omnia accepimus, omhia redonemus. P. £mvl. 
L. 4. 

(j Onjj.i.i, qua» nobís geruntur, non ad nostram utilitatem, et. 
coinmoilmn sed ad Patriae salutem coufcrre debemus. Ci*c. ad 
Cluir. posl red. 
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tro Polo. As palavras proferidas com entuziasmo, sem 
estarem de accordo com as acçoens merecem a justa cen
sura, que Jezus Christo fazia aos Judeos. Este Povo 
honra-me com a boca, uias o seu coroaçaÕ está longe de 
mim.* Pedir, naó só castigos, uias ainda mesmo a pena 
ultima sobre pessoas, cujo crime só existe na vossa ima
ginação, e na dos vossos sequazes ; derramar a dissensaõ, 
e o ódio entre o Povo para com homens innocentes, e 
muitos de ura caracter virtunzo, e respeitável; atiçar o 
furor de uma Soldadesca insolente, e dt-zenfreada, para no 
cazo de invaçaõ inimiga, voltar as armas contra elles, 
deixando indefezo o próprio Paiz. Hé isto o vosso in* 
culcado amor da Religião, da Humanidade, e da Pátria ? 

A vossa maldade vejo eu bem decifrada nas palavras 
do Grande Bossuet, expondo um Psalrno com a sua co
nhecida, e profunda erudição O homem ímpio, 
diz elle, quando naõ acha no Innocente obras, que 
arguír, passa a aceuzar até os seus oceultos pensamentos; 
porem Deus se elevará, isto hé, vingando se, e pnnindo.+* 
Em fim vede o vosso fiel retracto na accuzaçaÕ dt* Ter-
tullo por parte dos Judeos contra S. Paulo. Nos refuta
mos os vossos argumentos, como elle refutou os do seu ad
versário. Nos defendemos com as mesmas palavras, que 
elle proferiu em sua defeza. Nem elles, diz S. Paulo 
ao Governador Feliz, nem elles te podem provar algum 
dos Capítulos, de que agora me accuzaÕ. Hé verdade, e 
eu to confesso, que segundo a Seita, que elles chamaõ he-
rezia, sirvo eu ao Deus de nossos Pays, crendo todas as 
coizas, que estaõ escriptas na Lei, e nos Profetas.% 

FÍM. 

* 1'opuluü h.c labus me iiouoiat, cor «.uieiu cot uiu longe est a me. 
Marc. cap. 7. v. 6. 

+ Bossuet na exposição do Psalmo 61, e vv. 7 e 8. 
$ Neque probare possunt libi de quibus nunc me aceusant. Con-

fiteor autem hoc tibi, i.uoi) secundam si-ctam, quam dicunt hxrcsim, 
sic deservio Patri, et Deo meo, cre.iens omuibus, qua? iu lege, et 
Profetis «cripta sunt. Act. Lap. 24 vv. 13 e 14. 
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EXERCITO ALLIADO NA PENÍNSULA. 

Extracto de um officio de S. E. o Marechal-generai Mar
quez de Torres- Vedras, dirigido do seu Quartel general 
de Fuente Guinaldo, em 13 de Maio, de 1812, ao Illus
trissimo e Excellentissimo Senhor D. Miguel Pereira 
Forjaz. 

19 de Maio. 

" O General Drouet removeo o seu Qsiartel-generai 
de Fuente Ovejuna para Himojosa de Cordova. 

Tem-se dito, ha algum tempo a esta. parte, que o Rey 
Jozé havia sido nomeado generalissimo dos exércitos 
Francezes em Hespanha, á excepçaõ, segundo me per
suado dos exércitos de Aragaó e Catalunha. Naõ tenho 
ainda visto participação alguma official desta nomeação; 
com tudo acredito a noticia. 

As Guerrilhas estaõ mui activas em todas as paragens 
da Hespanha, em em prezas contra o inimigo, em muitas 
das quaes tem sido recentemente bem succedidas. 

Naó tem havido movimento algum no Norte. 
O General Ballesteros surprendeo em Arrolla no dia I* 

de Abril, e destroçou uma columna do commando do Ge
neral Rey. 

Quartel-general de Fonte Guinaldo: 9 de Maio, de 1812. 

ORDEM DO D I A . 

S. E. o Sr. Marechal Beresford, Conde de Trancoso, 
manda publicar ao exercito a portaria, que abaixo segue, 
a qual da grande prazer a S. E. emostra aos soldados a 
contemplação, que effectivamente tem S. A. R. ,o Principe 
Regente nosso Senhor, pelos Indivíduos, que seempregaõ 
na defensa da Pátria, tendo cuidado delles, quando no 
seu Real serviço vem a tornar-se incapazes de procurar, 
pelo seu trabalho, com que se manterem. 
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PORTARIA. 

O Principe Regente Nosso Senhor, conformando-se 
com a proposta do marechal dos seus exércitos, conde de 
Trancoso, e ampliando o que se acha determinado pela 
portaria, expedida em data do I o . do corrente, sobre a 
regulação dos soldos dos individuos, que compõem as 
companhias de Veteranos, estabelecidas pelo decreto de 
14 de Outubro, de 1808; manda, que os officiaes inferi
ores, e soldados, que entrarem nas sobreditas companhias, 
havendo perdido algum braço, ou perna na ratupanda, ven* 
çaó os soldos da actual tarifa em attençaõ a que lhes nao 
he possivel ter outro meio de ganharem, pelo seu trabalho, 
a sua indispensável subsistência. D. Miguel Pereira For-
jaz, do Conselho de S. A. R-, secretario do governo, en
carregado das secretarias de estado dos negócios estran-j 
geiros, guerra, e marinha, o tenha assim entendido, e faça 
constar aonde convier, expedindo para este fim as ordens 
necessárias. 

Palácio do Governo, em 27 de Abril, de 1512—Cot» 
cinco Rubricas. 

Ajudante-general, MOZINHO. 

Extracto de um Officio de S. E. o Marechal-generai Mar
ques de Torres Pedras, escrito do seu Quartel-general de 
Fuente Guinaldo, em 28 de Maio, de 1812, ao Illustris
simo e Excellentissimo Senhor D. Miguel Pereira 
Forjaz. 

Quando achei que o inimigo se tinha retirado, a 24 de 
Abril, desta parte da fronteira, ordenei ao Tenente-gene
ral Sir Rowland Hill, que pozesse em execução a opera
ção, que eu tinha tido em contemplação contra os postos 
inimigos estabelecidos na passagem do Rio Tejo em Al* 
inaraz. 

Em razaõ dos indispensáveis preparativos para esta ex-
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pediçaÕ naõ pôde o Tenente-general Sir R. Hill começar a 
sua marchaj com parte da 2**.Divizaõ delnfanteria, até 12 do 
corrente, conseguindo o objecto da sua expedição no dia 19, 
tomando por assalto os Fortes Napoleaõ, Ragusa, Cabeças 
de Ponte, e outras obras com que era defendida, e guar
dada a ponte que o inimigo alli tinha, destruindo os Fortes, 
as Obras, Ponte, e os demais estabelecimentos; tomando-
Ihe os depósitos que tinhaõ neste Ponto ; 259 prisioneiros, 
e 18 peças oe Artilheria. 

Tenho a honra de transmittir inclnsa a V . E. a copia da 
parte, que me deo Sir R. Hill desta brilhante empreza, e 
chamo a attençaõ de V. E. para as dificuldades, que este 
general teve que superar, tanto pela natureza do terreno, 
como pelas obras que o inimigo alli havia construído; e 
para a perícia, e qualidades características que manifes
tou em perseverar, sem desviar-se das instrucções e linha 
de operação, que se lhe havia traçado, apezar dos differ
entes obstáculos que se oppunhaõ aos seus progressos. 

Naõ tenho que acrescentar ao que expressa o Tenente-
general Sir R. Hill no seu officio, relativamente á con
ducta da oficialidade e tropa do seu commando, excepto 
de que convenho em quanto diz em seu louvor. Naõ 
pôde dizer-se demaziado em favor dos bravos officiaes e 
tropa, que tomarão por assalto sem o auxilio da artilheria 
as obras, e fortes, que o inimigo occupava em ambas as 
margens do Tejo, completamente guarnecidos, fortifica
dos, e defendidos por 18 peças de Artilheria. 

V- E. sabe que a estrada de Almaraz be a única, que of-
ferece uma boa communicaçaÕ militar para atravessar o 
Tejo, e desde este rio ao Guadiaua, abaixo de Toledo. 
Todas as pontes permanentes que havia para baixo da de 
Arcebispo tem sido destruídas durante a Guerra por um 
ou outro dos Belligerentes, e o inimigo tem achado im
possível o repara-las. A Ponte que o General Hill lhe 
destruio era de barcas. 

As communicações desde as Pontes de Arcebispo, e Ta-
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lavera até ao Guadiana saõ mui dificultosas, e nao poder*) 
considerar-se comraunicaçoens militares para um grande 
exercito. 

As resultas pois da expedição do Tenente-general SirR 
Hill tem sido cortar a melhor e mais curta communicaçaÕ 
entre os Exércitos do Sul, e do denominado de Portugal. 

Quasi ao mesmo tempo que as tropas, de que fiz men
ção no meu anterior officio, marcharam de Sevilha para o 
Condado de Niebla, se disse que outro grande destaca
mento debaixo das ordens do Marechal Soult marchou 
para o bloqueio de Cadis, e se esperava que novamente 
atacassem a Tarifa. 

Comtudo parece que o inimigo mui promptamente re-
cebeo noticia da marcha de Sir R. Hill, visto que as tro
pas do commando do General Drouet se pozcraõ em mo
vimento para a sua esquerda, e chegarão no dia \1 a Me-
delim sobre o Guadiana, e no seguinte dia um destaca
mento da cavallaria do corpo do mesmo general forçou 
os piquetes da divisão de cavallaria do Tenente-general 
Sir William Eiskine a retirarem-se até Ribeira. Este ge
neral havia ficado na Estremadura baixa com parte da 2a. 
drvisaó, e a do Tenente-general Hamilton, ambas de In
fantaria. O Marechal Soult igualmente marchou do blo
queio de Cadis sobre Cordova ; e pelo mesmo tempo, 
pouco mais ou menos, as tropas que tinhaõ hido para o 
Condado de Niebla, regressarão para Sevilha. Mas o 
Tenente-general Sir R. Hill havendo conseguido o ob
jecto da sua expedição no dia 19 a 21 se achava já de 
volta em Truxillo, e fora do risco de ser atacado por uma 
força superior. 

As tropas inimigas se tem retirado para Cordova. 
Depois que se receberão as noticias da expedição do 

General Hill, as tropas inimigas, que occupavaó as Cas-
tellas Nova e Velha, se pozeraõ em movimento. A Ia. 
divisaõ coiumaiulo tio General Foy, e uma divisaõ do 
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exercito do centro, commandada pelo General D'Armag-
nac passarão no dia 21 o Tejo pela Ponte de Arcebispo, 
marchando por Deleitosa, com o objecto de soccorrer oa 
tirar a guarniçaõ, que ainda lhes ficava em o posto do 
baixo Miravete. 

Todo o exercito denominado de Portugal tem feito um 
movimento sobre a sua esquerda : a 2a. divisaÕ está sobre 
o Tejo, e o Quartel General do Marechal Marmont passou 
de Salamanca para Fuenteviros. 

Por uma carta de data de 24 do corrente de Sir Howard 
Douglas sou informado que as tropas do General Bonnet, 
depois de haverem saqueado, em duas columnas, as fron
teiras do Reyno de Galliza, tem outra vez entrado nas 
Asturias; e que no dia 17 estavaõ de posse de Oviedo, 
Gijon, e Grado: no entanto as tropas do commando do 
General Mendizabal se achaõ de pdsse da Cidade de Bur
gos, conservando o inimigo ainda o castello; e por todas 
as partes do paiz se augmenta o valor e actividade dos 
Chefes das Guerrilhas ; e suas operações contra o inimigo 
se fazem cada dia mais importantes. 

Carla ao General Conde de Wellington. 

Truxillo, 21 de Maio, de 1812. 
My Lord :—Tenho a satisfacçaõ de informar a V. E. que 

foram perfeitamente executadas as vossas instrucções, re
lativas á tomada e destruição das obras do inimigo em 
Almaraz, por um destacamento de tropas debaixo das 
minhas ordens, que marchou de Almendralejo, a 12 do 
corrente. 

A ponte era, como V. E. sabe, protegida por fortes 
obras feitas pelos Francezes em ambas as margens do Rio, 
e além disso cobertas da banda do Sul pelo Castello, e 
reduetos de Mirabete, na distancia de uma legoa, que 
commandavaõ o passo deste nome, por onde vai a estrada 

VOL. VIII. No. 49. 5 E 
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de Madrid, sendo a única por onde podem transitai* trans
portes de toda a qualidade, e aproximimar-se á ponte. 

As obras da margem esquerda do Rio eraõ uma cabeça 
de poate, feita de pedra a cal, e fortemente entrinchei
rada ; e em uma altura sobranceira um grande e bem con
struído forte, chamado Napoleaõ com entrincheiramentos 
interiores, e no centro uma torre com seteiras. Este forte 
tinha 9 peças de artilheria com uma guarniçaõ de 400 a 
500 homens; e havia além deste da parte opposta do Rio 
em uma altura immediatamente por cima da ponte um 
forte completo recentemente construído, que o flanqueava, 
e augmentava muito a sua defensa. 

Na manhã de 16 as tropas chegaram a Jaraicejo, e na 
mesma tarde marcharam em 3 columnas; a da esquerda 
commandada pelo Tenente General Chowne (com os Re
gimentos 28 e 34, ás ordens do Coronel Wilson, e o w°. 
de Caçadores) para o Castello de Mirabete; a columna 
da direita, ás ordens do Major General Howard (com os 
Regimentos 50, 11 , e 92) que eu acompanhei atravez das 
montanhas, pelas quaes um caminho de pé mui difficil e 
circuitoso conduz pela Aldêa de Roman Gordo á ponte; 
a columna do centro, commandada pelo Major General 
Long (com os Regimentos Portuguezes 6 e 18, ás ordens 
do Coronel Ashworth, e 13 de Dragões ligeiros com a 
artilheria) avançou pela estrada real para o passo de Mi
rabete. 

As duas columnas dos flancos levavaõ escadas, e em a 
minha tençaõ, qne qualquer dellas escalasse os fortes con
tra que se dirigiaõ, se as circumstancias se mostrassem 
favoráveis ; mas as dificuldades, que cada uma encontrou 
na sua marcha foraõ taes, que lhes foi impossível chegar 
aos seus respectivos pontos antes do romper do dia, e jul
guei portanto melhor, visto naõ ser possivel a sorpreza, 
diferir o ataque até que conhecesse melhor a natureza e 
posição das obras : as tropas ficarão ao bivauac na serra. 
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EntaÕ determinei tentar penetrar até á ponte pelo ca
minho da montanha, que passa pela Aldêa de Roman 
Gordo, ainda que desse modo ficava privado do uso da 
minha artilheria. 

Na tarde de 18 marchei com a Brigada do Major Ge
neral Howard, e o Regimento 6 o . de infantaria Portuguez 
para a operação, provido de escadas, &c. Posto que a 
distancia da marcha naõ excedia 5 ou 6 milhas, as dificul
dades do caminho eraõ taes, que apezar dos esforços re
unidos dos officiaes e soldados, a columna naõ se pôde 
formar para o ataque, antes de amanhecer; confiando 
porém no valor das tropas, ordenei immediatamente o 
assalto do forte Napoleaõ. A minha confiança foi ple
namente justificada pelo suecesso. 

O l 0 . Batalhão do Regimento 50, e uma alado 11, sem 
reparar na artilheria e mosquetaria do inimigo, escalaram 
a obra quasi ao mesmo tempo. O inimigo parecia ao 
principio resoluto, e o seu fogo era destruetivo, mas o 
ardor das nossas tropas foi irresistível, e a guarniçaõ foi 
lançada á ponta da baioneta de todos os entrincheira-
mentos do forte, e da cabeça da ponte, atravez da ponte, 
a qual tendo sido cortada pelos da margem opposta do 
Rio, muitos cahiraÕ neste, e morrerão affogados. 

Foi tal a impressão feita sobre as tropas do inimigo que 
se communicou um terror pânico aos da margem direita 
do rio, e o forte Ragusa foi instantaneamente abandonado, 
fugindo a guarniçaõ na maior confusão para Naval 
Moral. 

Naõ posso suficientemente elogiar a conducta dos Re
gimentos 50, e 11 , a quem coube o assalto. O sangue 
frio, e a maneira firme com que se formaram e avançaram 
e a intrepidez com que subíraõ pelas escadas e tomarão o 
forte, saõ dignos destes distinetos corpos, e dos officiaes, 
que os guiáraõ. 

Se o ataque se tivesse podido fazer antes de amanhecer, 
5 E 2 
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o Regimento 92 ás ordens do Tenente Coronel Cameron, 
e o resto do 71 ás do Hon. Tenente Coronel Cadogan 
teriaõ escalado a cabeça da ponte, e destruído esta ultima, 
ao mesmo tempo, que se fazia o ataque sobre o forte Na
poleaõ. 

A impossibilidade de avançar os privou da occasiaõ de 
se distinguirem; mas a parte que tiveraõ na operação, e 
o zelo que mostraram, merecem a mais viva recommenda-
çaõ; e naõ posso deixar de mencionar a firmeza e boa 
disciplina do 6° . Regimento Portuguez, e de duas com
panhias do Regimento 60, ás ordens do Coronel Ashworth, 
que formavaõ a reserva deste ataque. 

As nossas operações neste sitio foraõ muito favorecidas 
por uma diversão feita pelo Tenente General Chovvue, 
com as tropas do seu commando contra o Castello de Mi-
rabete, que conseguio fazer crer ao inimigo que naõ ata
caríamos o forte ao pé da ponte, antes de foiçarmos o 
passo, e abrir assim caminho para a nossa artilheria. O 
Tenente General dirigio esta operação, assim como o seu 
primeiro avanço, muito á minha satisfação. 

Sinto muito, que a particular situação de Mirabete me 
naõ deixasse consentir, que o valoroso corpo do seu com
mando continuasse uma operação, que tinha começado 
com muito denodo, e estavaõ taõ dezejosos de acabar. 

Naõ posso assaz dizer quanto estou satisfeito com a 
conducta do Major General Howard em toda a operação, 
da qual lhe coube a parte mais árdua, e particularmente 
pela maneira com que conduzio a sua brigada ao assalto. 
Elle foi habilmente auxiliado pelo seu Estado Maior, pelo 
Major de Brigada Wemyss, do Regimento 50, e pelo Te
nente Battersley, do 23 de Dragões ligeiros. 

Também sou devedor ao Major General Long pelo seu 
auxilio, inda que a sua columna naõ entrou immediata
mente em combate. 

O Tenente Coronel Stewart, e o Major Harrison, de 
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Regimento 50, e o Major Cother, do 11 , commandaraõ os 
três ataques, e os conduzirão de um modo mui hábil e 
valoroso. 

Recebi a maior assistência do Tenente Coronel Dickson, 
da Real Artilheria, o qual V. E. teve a bondade de pôr 
debaixo das minhas ordens, com uma Brigada de peças 
de 24, uma companhia de Artilheria Britaunica, e outra 
Portugueza. As circumstancias naó permittirao que as 
suas peças trabalhassem ; mas os seus esforços, e os dos 
seus officiaes e soldados durante o ataque e destruição da 
praça foraõ incessantes. No ultimo serviço voou o Te
nente Thiele, da Artilheria Real Alemã, e temos a lamen
tar nelle um official muito valoroso. Tinha-se particu
larmente distinguido no assalto. O Tenente Wright, dos 
Reaes Engenheiros, me fez também serviços mui essen-
ciaes ; he um official mui valoroso, intelligente, e hábil ; 
também naõ devo deixar de fazer mençaõ do Tenente 
Hillier, do Regimento 29, cujo conhecimento desta parte 
do paiz me foi de grande auxilio. 

V. E. verá pelo mappa da artilheria e munições, que 
tenho a honra de remetter, que Almaraz era considerado 
pelo inimigo como um ponto da maior importância; e 
tenho a fortuna de accrescentar, que a sua destruição foi 
completa. 

As torres de pedra e cal dos fortes Napoleaõ e Ragusa 
foraõ inteiramente niveladas; as trincheiras de ambos de
struídas, e todo o apparato da ponte, juntamente com as 
obras, officinas, e madeiras, que se poderam encontrar, 
totalmente arrazadas. 

Foi tomada pelo Regimento 11 , uma bandeira perten
cente ao 4 o . Batalhão do Corpo Estrangeiro, e terei a 
honra de a remetter a V E. 

A nossa perda naõ foi grave, considerando as circum
stancias, em que se fez o ataque ; remetto a lista dos 
mortos e feridos. O Capitão Chandler, do Regimento 
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50 (único official morto no assalto) deixou, e tenho senti
mento de o dizer, uma numerosa família para chorar a 
sua perda. Foi um dos primeiros que montou a escada, e 
cahio sobre o parapeito, depois de dar um distincto ex
emplo aos seus soldados. 

Tenho tido freqüentes occasiões de mencionar a V. E. 
em termos do maior louvor a conducta do Tenente Coro
nel Roocke, Ass. Ajud. Gen. durante todo o período, que 
tenho tido um commando separado neste paiz, este oíhcial 
tem estado comigo, e feito serviços mui importantes ao 
meu corpo ; na presente expedição distinguio-se eminen
temente, e eu vos peço licença para mencionar particular
mente a sua conducta. 

V- E. também conhece o merecimento do Tenente Co
ronel Offeney, meu Ass. do Quart. Mest. Gen. de cujo 
excellente serviço fui privado durante a ultima parte desta 
expedição. Inda que gravemente doente acompanhou-
me com muito detrimento da sua saúde, até que lhe foi 
absolutamente impracticavel continuar. Succedeo no seu 
lugar o Capitão Thorn, Dep. Ajud. do Quart. Mest. Gen. 
e lhe devo muito pela sua assistência, assim como ao Major 
Hill, e ao meu próprio Estado Maior. 

O Marquez de Alameda, Membro da Junta de Estre
madura, fez a honra de me acompanhar, depois que estou 
na provincia. Tenho recebido delle, assim como do 
povo, os auxílios mais promptos e effectivos, que podiaÕ 
dar-me. 

O Major Currie, meu Ajudante de Campo, entregará a 
V E. esta officio, e a bandeira tomada ao inimigo, e po
derá dar a V. E. as mais particularidades que dezejar. 

Peço licença para o recommendar a V. E. 
Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) R. H I L L , Tenente General. 
Remetto a lista dos prisioneiros, em número de 259, 

incluso o Governador, um Tenente Coronel, e 15 Officiaes. 
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Também remetto um mappa das provisões dos fortes ao 
pé da ponte tirado de um assignado pelo Chefe do Com-
missariado Francez, a 13 de Maio. 

Mappa dos mortos, feridos, e extraviados das tropas In -
glezas e Portuguezas, do commando de S. E. o General 
Conde de Wellington, C. do B., debaixo das ordens im-
mediatas do Ten. Gen. Sir R. Hill, C. do B. no assalto 
e tomada do Forte Napoleaõ, e das outras obras do ini-
migo nas visinhanças de Almaraz, na manhã de 19 de 
Maio, de 1812. 

Real Artilheria—3 Cabos e soldados feridos. 
Dito de Engenharia—1 Tenente ferido. 
Dito de Artilheria Germânica—1 Tenente morto. 
I o . Bat. do Reg. 28—2 Cabos e soldados feridos. 
I17. do 50 dito—1 Cap. 21 cabos e soldados mottos ; 

1 Cap. 3 Ten. 3 Alf. 6 sargentos, 87 cabos e soldados 
feridos. 

I o . do 71 dito—1 Sarg. 3 cabos e soldados mortos; 
1 Cap. 2 Ten. 1 Alf. 4 sarg. 1 tambor, 23 cabos e solda
dos feridos. 

I o . do 92 dito—2 Cabos e soldados feridos. 
Perda total Britannica—1 Cap. 1 Ten. 1 sarg. 30 cabos 

e soldados, mortos ; 2 Cap. 6 Ten. 4 Alf. 10 sarg. 1 tam
bor, l l l c a b o s e soldados feridos.—Somma, 113 homens. 

Artilheria Portugueza—2 Cabos e soldados feridos. 
Bat. 6o. de Caçadores—1 Alf. 1 soldado feridos. 

Nomes dos Officiaes mortos, e feridos 

MORTOS.—Real Art. Germ.—O Ten. Thiele voou na 
explosão, quando se destruirão as obras. 

Reg. 50—O Cap. Candler. 
FERIDOS.—Reaes Engen.—Ten. Wrighr, levemente. 
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Reg. 50—Cap. Sandys, gravemente ; Ten. ílemsworth, 
gravemente; dito Patterson, levemente ; dito Richardson, 
gravemete; Alf. Goddard, gravemente; dito Crofton, le
vemente; dito Godfree, levemente. 

Reg. 71—Cap. Grant, perigosamente, depois morreo; 
Ten. Lockwood, gravemente ; dito Ross, levemente ; Alf. 
Mac-Kenzie, levemente. 

Bat. 6° de Caçadores Portuguez—Dito Pereira Cout-
tinho, gravemente. 

(Assignado) J . C. ROOKE, Ten. Cor. 
e A. do Ajud. Gen. 

Mappa dos Officiaes, Officiaes inferiores, e Soldados pri
sioneiros de guerra feitos no assalto das obras do inimigo 
na Ponte de Almaraz, na manhã de 19 de Maio, de 
1812. 

Governador, e Estado Maior—1 Major, 1 Cap. 1 do 
Estado Maior, 4 Offic. infer. e soldados. 

3 o . Reg. de Art.—4 Offic. infer. e soldados. 
Engenheiros—6 Offic. infer. e soldados. 
Pontoneiros—6 Offic. infer. e soldados. 
Caçadores—8 Offic. infer. e soldados. 
6o . Reg. Francez de Inf. Lig.—1 Cap. 1 do Estado 

Maior, 48 Offic. infer. e soldados. 
39 Dito de Inf. de Linha—l Ten. Coronel, 1 Ten. 1 

do Estado Maior, 64 Officiaes inferiores e soldados. 
4o- Regimento de Estrangeiros—2 Cap. 2 Ten. 102 

inferiores e soldados. 

Commissariado—4 do Est. Maior, 5 Officiaes inferiores 

e soldados. 
(Assignado) J . C. ROOKE, Ten. Cor. 

e A. do A. Gen. 



MisceUanea. 759 

Mappa das provisões nos postos da Ponte de Almaraz, na 
manhã de 19 de Maio, de 1812, tirado de outro assignado 
pelo Commissario Francez, a 18 de Maio,,de 15? 12. 

Numero das Rações—PaÕ 3 3 ; biscoito 29 :96 ! ; arroz 
65:961 ; vegetaes 2 :554; sal 23:926 ; azeite 4 :428 ; vinho 
1:718; agoa-ardente 21:814: gado vivo 16-858; carne 
salgada l ° :086 . (Assignado) J . P O R C H E T . 

Mappa da Artilheria, e munições tomadas na Ponte de 

Almaraz, na manhã de iy de Maio, de 1812, pelas tropas 

do commando do Ten. Gen. Sir R. Hill, C. do B. 

Forte Napoleaõ—4 peças do calibre 12 ; 1 de 6 ; 1 de 

4 ; 3 obuzes de 6 pollegadas. 

Cabeça de Ponte—2 do cal. 6 ; 1 obnz de 10 polleg. 

Forte Ragusa—3 peças de 12 ; 2 ditas de 6 ; 1 obuz 

de 6 pol Total 18. 

Uma grande porção de pólvora em barris, car tuchos 

promptos; mas como se fizeraõ voar os armazéns imme

diatamente depois da tomada por ordem do General Sir 

R. Hill, e tudo destruído, naõ se pôde certificar a sua 

quantidade exactamente. 

Cartuchos emballados de espingarda - 120:00 

Bombas de 6 pollegadas - - 300 

Bailas de differentes calibres - - 380 

Espingardas com baionetas - - 413 

Grandes barcas, que compunhaõ a ponte com 

toda a madeira completa - 20 

Transportes para remover as mesmas, e também 

para conduzir madeira pezada - - 60 

Uma grande porçaõ de cordas de varias dimensões, an-

choras, madeiras, instrumentos, e tudo complecto, com 

um grande estabelecimento para terem a ponte, e os t ran

sportes em estado de se repararem. 

Ten. Gen. Sir R. Hill , C. do B. &c. &c. 

(Assignado) A. D I C K S O N , T e n . Cor. 

Com. da Art. de Reserva. 
V O L . VII I . N o . 49. 
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PORTUGAL. 

PORTARIA. 

Sobre os bagageiros do Exercito. 

Tendo acontecido que alguns Carreiros, ou Bagageiros, 
requeridos ás authoridades do paiz, para se empregarem 
no serviço permanente dos dois exércitos alliados, depois 
de notificiados para este serviço, e enviados para o seu 
destino pelos Ministros a quem competia, se ausentarão 
do caminho, antes que podessem ser matriculados nas re
partiçoens, em que deveriaÕ ser empregados, na confor
midade do que determina o % I . da portaria de 13 de Fe
vereiro, de 1812. E podendo entrar-se em dúvida se 
neste caso lhes podem ser applicaveis as penas impostas 
§ V. da mesma portaria, visto que lhe vem a faltar aquella 
necessária circumstancia. Querendo o Príncipe Regente 
Nosso Senhor, remover todos os embaraços, que se pos
saõ oppôr á imposição das penas, que tem decretado 
contra os que, por este modo, se subtrahem a um taõ im
portante e necessário serviço, manda declarar : 

1. Que todos os que forem legitimamente notificados 
pelos corregedores das comarcas, a quem taes carreiros, 
ou bagageiros se deverão sempre requerer por ordem im-
mediata dos generaes em chefe dos dois exércitos, para 
irem servir como carreiros, ou bagageiros nos exércitos 
Portuguez, e Inglez, sejam obrigados á ir apresentar-se 
nos sitios e tempo, que pelos mesmos corregedores lhes for 
ordenado; ficando sugeitos, os que o contrario pratica
rem, ás mesmas penas a que o ficariaÕ, se desertassem 
depois de matriculados, provando-se o facto por certidões 
dos ditos corregedores, e pelas mais provas de desobeden-
cia, que sejaÕ bastantes para se julgarem incursos neste 
crime. 

2. Que os homens, que assim forem obrigados a ir ser
vir no exercito, quando entendaõ que se lhes fez injustiça 
pelos Corregedores, o poderão representar pelo intendente 
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geral da policia, que lhes defirirá como for justiça, sem 
que isso os desobrigue de obedecer á notificação, que se 
lhes houver feito. 

3. Que todos aquelles que forem servir ao exercito, naõ 
sendo por ajuste voluntário, mas sim por notificação dos 
corregedores das comarcas, naõ seraõ obrigados a servir 
nelle, contra sua vontade, por mais tempo que o de seis 
mezes, devendo ser, no fim deste tempo, substituidos por 
outros quando assim o pertendaÕ, As authoridades mi
litares e civis, a quem o conhecimento desta pertencer, 
assim o tenhaõ entendido, e executem sem duvida ou em
baraço algum. 

Palácio do Governo, em 9 de Maio, de 1812. 

Com quatro Rubricas dos Senhores Governadores destes 
Reinos. 

Outra Portaria. 

Sendo da maior importância que as providencias dadas 
na regulação dos transportes para o serviço dos exércitos 
Portuguez e Inglez, mandadas observar por portaria de 
1 de Dezembro do anno próximo passado, sejaÕ execu
tadas, durante a guerra, com a exacçaó e actividade 
nellas recommendadas; e mostrando a experiência ser ne
cessário que, naÕ só as desobediências dos particulares 
contra a sua execução, mas as faltas e negligencias dos 
juizes territoraes, e mais magistrados, a quem está comet-
tida a mesma execução, sejaÕ punidas de um modo 
prompto, e que naõ deixe incerto o castigo dos culpados 
em matéria de tanta conseqüência para os fornecimentos e 
serviço dos exércitos he o Principe Regente Nosso Senhor 
Servido ordenar, que sendo todos os juizes de fora, e ordi
nários obrigados a cumprir as ordens, que pelos inspectores, 
creados na dita regulação, lhes forem dirigidas na fôrma 
alli prescripta, e devendo os mesmos inspectores tomar 
conhecimento de todos os abusos contra o determinado na 

5 F 2 
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sobredita regulaçftÕ, sejaõ e se entendaó particularmente 
authorizados os ditos inspectores, para procederem contra 
os ditos juizes territoriaes, que acharem culpados, o que 
executarão na maneira seguinte. Logo que um inspec
tor de transportes tenha prova de culpa, ou de qualquer 
oatmissaõ criminosa contra algum juiz ordinário, em maté
ria de transportes, convocará o corregedor ou provedor 
mais visinho do lugar, onde o mesmo inspector se achar, 
e com o dito ministro procederá â imposição de multa 
pecuniária ao mesmo juiz, segundo a gravidade da culpa, 
bastando que se unaõ em votos os dois Magistrados, para 
proceder-se contra o Jniz executivamente a effectiva co
brança da multa applicada para a caixa militar. O in
spector fará a sua exposição ou relatório ao corregedor, 
ou provedor, e comprova la-ha com testemunhas, ouvidas 
verbalmente, ou com documentos ; e sobre a prova os dois 
ministros proferirão o seu accordo de plano, pela verdade 
sabida, reduzindo-se tudo a um sô e único aucto, ou pro
cesso verbal, que escreverá o escrivão do inspector, ou 
qualquer outro do judicial,e que os dois juizes deverão 
assignar. De auiilhante sentença naõ haverá recurso 
algum ; e o inspector remetterá logo o dito processo ori
ginal, com officio seu, ao corregedor da comarca, a que 
pertencer o juiz condemnado, para contra este proceder, 
e mandar fazer entrega da importância da multa na Caixa 
Militar: devendo o mesmo corregedor restituir depois ao 
inspector o processo acompanhado de uma copia do co
nhecimento da dita entrega, do que o Inspector dará con
ta ao inspector geral. As multai que assim poderão ser 
impostas aos juizes ordinários, naõ excederão a quantia de 
vinte e quatro migreis; no caso de culpas mais graves o 
inspector geral dos transportes poderá mandar proceder 
contra os juizes na fóruia das leis, ou representará a 
S. A R., se assim for necessário. Os Corregedores e Pro
vadores das comarcas concorrerão promptamente o«n os 
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Inspectores de Transportes, sendo para isto por elles re
queridos, aas Casas das Câmaras, ou aonde canvierem. 

Sendo as culpas ou ommissões do Juizes de Fora de uma 
imputaçaõ mui aggravante pelo maior conhecimento da 
importância dos seus deveres, que se suppoem nos ditos 
Magistrados, ordena 8. A. R. que os Inspectores de Trans
portes nas Provincias possaõ juntamente com o Provedor, 
e Corregedor mais visinhos; observadas as formalidades 
prescriptas a respeito dos juizes ordinários, emprazar os 
ditos Juizes de Fora, que julgarem ter delinquido contra 
a dita regulação de transportes, intimando-lhes em cartas, 
por todos três assignadas, que dentro em um termo rasoa-
vel, que lhes assignaraõ, se apresentem perante a cam-
missaÕ especial, que reside junto do Quartel General, 
para responderem sobre os factos ou negligencias de qee 
forem arguidos, remettendo ao mesmo tempo os Inspec
tores os Processos Verbaes, e mais documentos, ao De
sembargador Juiz Relator da dita Commissaõ, e partici
pando tudo ao Inspector Geral para seu conhecimento, e 
para representar a S. A. R. o facto pela Secretaria d*Estado 
respectiva. Os Juizes de Fora assim eiaprazados ficaõ 
suspensos e inhibidos de exercer acto algum de jurisdic
çaõ desde o dia successrvo aquelle em que receberem a 
intimaçaõ do emprazamento. Succedendo que o Corre
gedor e Provedor naõ concordem com o voto do Inspec
tor, mas concordando só um delles, o Inspector Geral, a 
quem será remettido o processo verbal neste caso, deci
dirá o emprazamento. Em os mais casos em que o In
spector Geral julgar que alguns Magistrados devem re
sponder perante a commissaõ, o representará a S. A. R., 
sem excepçaÓ dos Inspectores de Transportes nas Pro
vincias, aos quaes ficaõ sendo imputaveis a dissimulação 
dos descuidas, e frousidaõ dos juizes territoriaes. 

Supposta a distancia, em que muitas vezes poderão 
achar-se os Inspectores das Provincias para poderem ouvir. 
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e verificar as queixas, que, contra as authoridades locaes 
tenhaõ de dirigir-lhes, ou as pessoas que tem o direito de 
fazer as requisições dos transportes, ou outras quaesquer 
que se digaÕ ter sido vexadas com procedimentos injustos 
das ditas authoridades, por motivo de Transportes, os 
Corregedores, e Provedores das Comarcas deverão receber 
todas as ditas queixas, admittindo as provas dos queixo
sos; e verificados os factos, remetteraó as ditas queixas, 
e provas aos Inspectores; mas resultando das mesmas 
queixas culpas aos Inspectores, as enviarão ao Inspector 
Geral. As faltas e ommissões de serem marcados, e nu
merados todos os transportes, das remessas das listas, e 
mappas, nos tempos devidos, saõ essencialmente compre-
hendidas nas disposições desta portaria. 

Determina igualmente S. A. R. que por todo o carro, 
besta, ou outro transporte dos indicados na regulação de 
7 de Dezembro, que for achado sem marca, e naó alistado, 
passados quinze dias depois da publicação desta, o dono 
pague, pela primeira vez, quatro mil e oitocentos réis, 
metade para o denunciante, havendo-o, e metade para a 
caixa militar; e naÔ o havendo, tudo para a caixa mili
tar, do que poderá ser executor qualquer julgador do 
districto, perante o qual for apresentado o transporte ap-
prehendido, de cuja apprehensaÕ o mesmo Julgador, que 
a fizer, deverá fazer participação ao Inspector da Provín
cia. Pela segunda vez que ao mesmo dono for apprehen-
cHdo transporte sem marca, pagará metade do valor do 
transporte; e pela terceira, perderá o transporte, sendo 
vendido em hasta pública, tudo com a mesma applicaçaó. 
Similhantes apprehensÕes deporão também contra o juiz 
territorial, segundo as circumstancias. 

Posto que no artigo oitavo da regulação está determi
nado que os Ministros devem, ex officio, tomar conheci
mento das pessoas, que commetterem excessos contrários 
ao legitimo tiso3 que podem fazer dos transportes, ei» 
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perjuizo de seus donos, S. A. R. encarrega de novo a 
todos os Magistrados, e particularmente aos Corregedores, 
e Provedores das Comarcas, o exame e verificação de 
quaesquer abusos em tal matéria, devendo todos os ditos 
Magistrados, do que acharem provado, remetter logo os 
documentos necessários ao Inspector dos Transportes da 
Província, com os nomes, ou indicações possíveis dos 
culpados, quaesquer que elles sejaõ, para o mesmo In
spector proceder como lhe he ordenado. As authorida
des, a quem o conhecimento desta pertencer, a cumpri
rão, e faraÕ cumprir, e executar, como fica determinado. 

Palácio do Governo, em quartoze de Maio, de mil oito
centos e doze. 

Com Quatro Rubricas dos Senhores Governadores deste 
Reyno. 

Copia de uma carta de Alpedrinha, sobre os estragos, que 
ultimamente fizeraõ os Franceses nesta Villa. 

Conhecendo quanto estima a individuaçaÕ exacta dos 
acontecimentos, vou referir-lhe os estragos, que o inimigo 
cometteo nas terras ultimamonte invadidas desta infeliz 
comarca; e como eu, por ter o infortúnio de ser natural 
da mais desgraçada de todas ellas, esteja ao alcance dos 
factos mais execrandos, que nesta praticaram, e mesmo da 
direcçaõ insidiosa das suas marchas, começarei por estas. 
No dia 6 de Abril houve um alvoroto geral em toda esta 
comarca, pelas noticias de que o inimigo ameaçava pela 
estrada de Coria a nossa fronteira, ao qual suecedeo uma 
mal fundada tranquillidade, por isso que o inimigo, de
samparando aquelles sitios, se postou entre Rodrigo, e 
Almeida, e practicou ahi as farças, que saõ sabidas de 
todos. Quando os habitantes destes paizes pensavaÕ, que 
elles se liinilariaÕ aquella única operação, que tinha tanto 
de infruetuosa, como de ridícula, eis que de súbito fazem 
correria até Meimaõ (junto a Penamacor) ameaçando o 
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campo de Castello Branco ; retrogradando porém na sua 
marcha, tomarão a estrada de Castelieiro, e Capinha, en
trarão no Alcaide no dia 9, onde se repartirão, uns para o 
Fundaó, e outros para Alpedrinha, ficando no Alcaide o 
General Foy com uma escolta. 

No dia 10 entraram e pernoitaram em Alpedrinha cousa 
de 8000 homens, e nella cometteram todos os horrores ima
gináveis, começando por queimar quatro grandes moradas 
de casas, e em uma, além de outros effeitos ricos, havia 
um armazém de vinhos. Verteram, quebrando as vasilhas, 
todo a azeite, principalmente de um proprietário, em cujos 
armazéns entornaram ao mesmo tempo quasi 300 alqueires 
de azeite, e mais de 500 almudes de vinho; rasgaram 
todas as roupas; desperdiçaram as sementes que naõ po
derão levar, que nada por occulto ou enterrado pode es
capar á grande perspicácia para a rapina, em que tanto 
se distinguem os exércitos Francezes. Os templos foram 
por elles tractados como curraes. 

Mataram quatro pessoas, e dois enfermos morrerão pelos 
balanços, e máos tratos, que lhes deram ; três mais sobre
viverão ás suas feridas. No dia 11 partirão para Castello 
Branco, mas continuou a passar por aqui todo esse dia, e 
seguinte, tropa, que desfilava do Fundaó para aquella 
cidade: nesta se dividiram em dois corpos, e sahiram am
bos no dia 13 de noite, um pela estrada de Escalos de 
Cima a saquear os povos da raya, como Medellim, Pcdro-
graÕ, &c. outra por Atalaia em direitura ao Catraõ, e se 
reuniram no Alcaide cora a escolta do General; e fazendo 
um retrocesso inesperado cahiraÕ sobre Alpedrinha no dia 
14 ao principio da noite, onde sorprenderam muitas pes
soas de todas as idades e sexos, satisfazendo aos impulsos 
da mais brutal sensualidade, e acabando de levar as relí
quias de seus primeiros roubos, deixaram esta villa uma 
sepultura de vivos, ficando os edifícios, que até alli a 
adornavaõ, huus de todo queimados, outros começando a 
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arder, cujos fogos foram suspendidos com trabalho im-
menso de seus desfalleeidos moradores. Todos em uma 
palavra ficamos reduzidos á triste classe de miseráveis. 
No dia 15 partiram para o Fundaõ, e daqui pela Capinha 
tomaram a estrada do Sabugal. Os que vieram á Covilhá 
desceram da columna, que invadio a Guarda, e caminhou 
até perto de Celorico. 

P. S. O cartório dos órfãos, e cisas foi incendiado, os 
outros rasgados. 

Carta que o Clero da Villa de Torres Vedras escreveo ao 
Lord Wellington. 

111***0. e Exmo. Senhor Marechal General Conde Wel
lington, e do Vimeiro, Marquez de Torres Vedras!—O 
Clero da Villa de Torres Vedras, e seu districto, não 
pôde contentar-se de expressar somente entre o voto geral 
das mais classes, o seu justo, e excessivo prazer, por ver 
enobrecida a mesma villa, dando novo titulo de Grandeza 
a um Heroe, tão abalizado em merecimento, serviços, e 
Gloria, qual V. Ex*. cujo sublime, e immortal nome por 
si mesmo basta, tanto para encher de confiança, admira
ção, e pasmo as nações aluadas, como de rivallidade, in
veja, e susto, os vaidosos, mas cobardes, vândalos, illudi-
dos pelo tyranno, a quem servem, com o prestigio de In
vencíveis, de que se achão com vergonha despojados, pelo 
valor, intrepidez, e alta comprehensão de V. Ex». 

Confiado pois o clero na benignidade de V. Exa. (que 
para reunir todas as qualidades próprias de um character 
verdadeiramente grande, e extraordinário, até sabe ligar 
com a maior bravura a mais delicada polidez, e affabili-
dade) toma o arrojo de levar á presença de V. Ex*. este 
testemunho do seo respeito, e regozijo; náo só pela jus
tiça, com que o augusto Principe Regente nosso Senhor 
mostra avaliar, e premiar os importantíssimos serviços de 
V. Ex«. com o novo titulo de Marquez desta Villa, mas 
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pelo lustre, que resulta a esta mesma villa, de ser daqui 
por diante ligada ao immortal nome de V- Ex"., vindo a 
entrar na larga, e brilhante Historia da suocessiva Cadca 
dos Triunfo?, que fórmaô os Louros colhidos por V. Ex**., 
assim sobre os Montes da Zambugeira, e do Vimeiro, que 
esta villa teve a feliz sorte de observar, e admirar antes, 
que outra alguma de todo o Reino; sobre a Victoriosa 
Fronte de V Exa . , como cm tantos outros lugares, quantos 
aquelles, em que a V. Ex*., tem querido tentar a fortuna 
das armas, e decidir por ellas da nossa liberdade, para 
cujo ultimo, e principal propugnaculo a vigilante, e pro
funda combinação de V- Ex*. (como o effeito já mostrou) 
fez erigir, e reservar a impenetrável Linha de Baluartes, 
lançada sobre esta villa, á qual por circumstancias tao 
preponderantes justamente devia pertencer a vantajosa 
preferencia de servir para titulo da nova condecoração, 
que o nosso illustrado, e magnânimo Soberano se dignou 
accumalar ao explendor de V Exa . 

Se pelas mesmas circumstancias haviaõ já sobejos mo
tivos para lisaagear-nos do deveio, e predilecçaõ de V. 
Ex?. por esta terra, quanto mais se augmentaõ daqui por 
diante para a nossa illimitada confiança I 

Depois de manifestado assim pelo clero desta villa, en
tregue agora muito particularmente ao Amparo, e Protec
çao de V. Ex3 . , o seu contentamento; o mesmo clero pro
testa fazer incessantes votos pela preciossima vida, e mais 
venturas de V- Ex a . , de quem com o maior acatamento, 
submissão, e obediência se coufessaõ ser os mais respeitosos 
servidores, e fiéis capitvos. 

Assignados o Desembargador Vigário da Vara, e os mais 
Substitutos do Glero Secular, e Regular da Villa, e Sub
úrbios. 

Resposta de sua S. Excellencia o Lord Wellington. 
Accuso recebida a carta de V- Sa., e memória inclusa 

do clero da Jurisdicçaõ de V- S\ de data de 20 do pas-
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sado. Peço a V. S*. que faça certo ao mesmo clero, que 
mui reconhecido lhe agradeço os sinceros sentimentos 
que me expressão; e que terei toda a satisfação de que 
me caiba um momento, em que gratamente mostre a V-
S1., e á elle o apreço, com que justamente os contemplo, 
Deos guarde aV. S*. Quartel-general de Fuente Guinaldo, 
2 de Maio, de 1812 

O Marechal-general W E L L I N G T O N , Conde doVimeiro*. 
Illustrissimo Senhor Manoel Agostinho Madeira Torres, 

Desembargador Vigário da Vara. 

HESPANHA. 

Parte do General Espoz e Mina ao General Mendizabal. 

Excellentissimo Senhor, quando os Francezes me julga
vam nas brenhas no alto Aragaõ, fiz uma marcha de 5 le
goas em um só dia, para fazer revista aos batalhoens I o . , 
1°., e 5**.; e ás 7 pela manhãa me dirigi com toda a força 
desde os Arcos a Santa Cruz de Campezo : na madruga de 
do dia seguinte me avisarão os confidentes de achar-se 
em Vitoria um Comboy, escoltado por 2.000 infantes 
Polacos, e de guarda imperial, cora 150 cavallos, e que 
ao mesmo tempo conduzíaõ uma porçaõ de prizioneiros 
Hespanhoes, pertencentes ao exercito do immorlal Balles
teros : em ura conselho privado com meu segundo o coro
nel D. Gregorio Cruchaga, se resolveo a interceptaçaÕ, e 
resgate de uns soldados taõ bravos, dignos do seu general, 
e da pátria : a lembrança da sopreza executada em Arla-
ban a 25 de Maio do anno passado, e a facilidade de que 
se soubesse o movimento dos meus batalhões, eraõ dois 
obstáculos que deviaõ vencer-se. Espalhei algumas car
tas, manifestando intenções de dobrar as montanhas, para 
encorporar-me junto aos Piryncos com o 2o., e 3o. bata
lhões, fazendo com que estes documentos chegassem a 

5 G 2 
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Vitoria no dia 8, e manhãa de 9. O êxito correspondeo 
aos meus intenlos, e os Francezes contentes com a minha 
direcçaõ sobre o rio Arga, sahíraõ tranquillos de Vitoria. 

A 8 ao meio-dia se encaminharam os meus batalhões até 
o porto de Grenu, onde descançáraõ, cobrando brio para 
andar ainda aquella noite 7 legoas, que faltavaõ para 
chegarem ao destino. Quando os soldados conjecturáraÕ, 
que se dirigiaõ aos campos d'Arlaban, apresentavaõ o qua
dro mais lisonjeiro ; ninguém se lembrava de comer, e os 
seus cuidados se reduziaÕ a limpar as armas, registar os 
cartuchos, animar-se mutuamente, e persuadirem-se da 
victoria. Entrada a noite se rompeo a marcha com tal 
silencio, e vigor, que nenhum se separou um só passo: 
e fazendo o nosso caminho por entre as guarnições de 
Salvaterra, e Vitoria, naõ houve o menor receio por parte 
do inimigo. 

Ao romper do dia 9, taõ aziago para muitos Francezes, 
como foi memorável para os soldados do impávido Bal
lesteros, se achava ao 4°, batalhão ás ordens do seu com
mandante D. Francisco Ignacio Asara, situado nasimme-
diaçôes. do povo de Salinas no território de Guipuscoa, 
fazendo frente á vanguarda inimiga; o primeiro batalhão 
mandado por D. Ramon de Ulzuerun, se formou sobre a 
esquerda, fazendo a direita o quinto ás ordens de D. Se
bastião Fernandes, formando-se todos era oval, com o 
fim de correr a unir-se á direira do quinto, com a esquerda 
do primeiro, completando um círculo que abraçasse todo 
o comboy, e força inimiga. Por conselho do imperterrito 
Coronel Cruchaga, mandei por ordem geral, que nenhum 
Soldado se atirasse sobre o comboy, sem a conclusão da 
batalha, debaixo da pena de ser fuzilado, e que verificada 
a primeira descarga os 3 batalhões se arremessassem á 
bayoneta. 

Foi incrível o gozo dos voluntários ao receber uma 
ordem taõ grata a seu coração, que se apraz em decidir 
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promptarnente uma acçaõ, e que está convencido da sua 
superioridade sobre o inimigo, quando se trata de atacar 
á bayoneta. 

A columna Franceza marchava cora confiança, e repen
tinamente se achou envolvida entre as balas, e antes de 
poder rcfazer-se encontrou as armas brancas dos meus 
soldados. 

Sua gaande extençaõ naõ permittio o cerco completo; 
porém em um momento vio a sua vanguarda degolada; o 
resto da columna fez uma resistência vigorosa; porém de-
sistio no instante em que os meus batalhões (finalizada a 
operação com a vanguarda) se arrojarão taõ impetuosa
mente sobre elles, que cahiaõ victimas das bayonetas de 
meus soldados. 

A serenidade, ordem, e bravura de meus voluntários 
faziaõ um contraste maravilhoso com a desordem, confu*-
çaõ, e ali áridos dos Francezes. Dentro de uma hora se 
completou a acçaõ, e meus soldados se embriegáraÕ de 
sangue inimigo. O valle resoava com 03 ais dos Polacos 
cspirantcs, e indignos Hespanhoes, ao mesmo tempo que os 
soldados do benemérito Ballesteros voavaÕ presurozos ao 
colo dos meus voluntários, seus libertadores. De 600 a 
a 700 cadáveres estendidos no campo, SOO feridos, condu
zidos a Vitoria em 100 carros, 160 prizioneiros, e todo o 
comboy, saõ o fruto desta jornada, e de uma acçaõ con
cluída no espaço de uma hora s resultado capaz de satis
fazer as ancias da minha divisaõ cm destruir Francezes. 
O seu prazer porém era resgatar 5 officiaes, e 400 bravos 
soldados, que conservarão a honra das armas Hespanholas, 
hc taõ singular, que de mais nada se lembrarão. Sua sa
tisfação em restituir á Pátria uns homens aguerridos, era 
taõ grande, que em nome de todos me dizia Cruchaga.— 
Meu General, fazei este regalo em nome da divisaõ a D. 
Francisco Ballesteros, c á Pafria, por cujo interesse se tem 
batido sempre com tanta gloria. 
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Poucos momentos vivirei mais alegre que os do dia 9 r 
o meu braço se cançou cm exterminar, e de meus olhos 
corriaÕ lagrimas de prazer pelo resgate de huns compa
nheiros, dignos de melhor sorte. Sobre a perda acima 
dita, torna mais horrenda esta catastrofre a sorte de algu
mas pessoas. Deslandes, Secretario do Gabinete do Rei 
iníruso, que conduzia ao Imperador uma correspondência 
mui interessante para a naçaõ, sahio do coche vestido de 
paizano, e fugindo precipitadamente sem ser conhecido 
foi morto a golpes de sabre, pelo Sub-Tenente D. Leaõ 
Mayo. Seguramente se lhe teria conservado a vida se 
se tivesse conhecido a sua classe : a sua Senhora D. Car-
lota Aranza, acha-se prizioneira em meu poder, com ou
tras duas Andaluzas, que dizem ser mulheres de um Aju
dante maior, e capitão Polacos. Cahiraõ em meu poder 
5 meninos de tenra idade, que ignoro de quem sejaÕ ; estes 
anginhos, que innocentemente saõ victimas nos primei
ros passos da vida, tem merecido da minha divisaÕ todos 
os sentimentos de compaixão, e carinho que dictaõ a re
ligião, humanidade, idade, e sorte desgraçada; pelo que 
os remetti a Vitoria. Parece que o Ceo moderou a minha 
cólera nas campos de Arlaban, com a prizaõ dos meninos, 
que por sua candura tem o maior ascendente sobre minha 
alma, e saõ a única força, que imprime, e amolda o co
ração guerreiro de Crucliaga. Tomou-se a caixa militar 
do 7°. de infantería dos Polacos, 2 bandeiras, 8 tambores, 
e a correspondência que conduzia Deslandes. 

Nada se tivera escapado, se o Castello de Arlaban cons
truído por motivo da acçaõ de 25 de Maio, naÕ tivesse 
protegido com as suas 4 peças aos que resolverão retirar-se 
a toda a pressa. Parece incrível a nossa perda, que con
siste unicamente em 50 feridos, e 5 mortos, merecendo um 
lugar distinguido entre os últimos o Sub-Tenente D. Do
mingos Guarde. 

Uina acçaõ dada entre Salinas, e o Castello, distante 
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deste só ires quartos de legoa, aonde a Cavallaria naõ po
dia manobrar, decidida em uma hora com um cxito taõ 
vantajoso, he motivo para que esta divisaÕ receba as 
maiores attençÕes de V- Ex a . , e do Governo. Os meus 
soldados acerescentaraõ novos louros á coroa que tem 
ganhado no campo de Marte coin tantas victorias. 

Se tenho a honra de mandallos, estou obrigado a re
clamar em seu favor um distinetívo, que os premee, e cn-
thusiasme. (Seguem-seos elogios, e remata.) Cinco Ca
valheiros Officiaes, c 400 soldados do Senhor Ballesteros, 
publicarão por toda a Hespanha, que o 7 o . exercito con
ta uma divisaÕ valente, c que V. Ex». tem soldados taõ 
ferozes com o inimigo, como amantes com os Hespanhoes. 
Os campos de Arlaban seraõ taõ preciosos aos olhos dos 
meus voluntários, como ingrata a sua memória para os 
Francezes, por terem perdido a sua honra, e fruto das suas 
rapinas. 

Zelduendo, 11 de Abril, de 1812.—Excellentissimo Se
nhor Francisco Epoz e Mina.—Excellentissimo Senhor D 
Gabriel de Mcndizabal. 

VENEZUELA. 

Noticias de Porto-Rico, 15 de Abril, de 1812. 

Relação do assombroso estrago causado em muitos po
vos da Província de Caracas, pelo terrível terremoto de 2(> 
de Março passado (Quinta feria Santa) ás 4 horas, e 7 
minutos da tarde, que se repetia diariamente até 5 do cor
rente, como consta de cartas e pessoas fidedignas, vindas 
de Caracas, Guayana, &c. a esta ilha, e de outras che
gadas ás visinhas de Curaçaõ, Trindade, c S. Thomaz, 
donde escrevem: igualmente dos oíficios dos Senhores 
Monteverde, Chefe das nossas tropas em Carora e Cebal-
los : que o he das que ficavaõ em Coro ; e por fim da re
lação circumstanciada do Capitão do Regimento da Rai-
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nha D. Joaõ Budia, e de D. José Vila, que achando-se 
ambos nos calabouços da Guayra, como principaes Cabe
ças e Chefes, o primeiro, da contra-revoluçaõ descoberta 
no lQ. de Outubro de 1810; e o segundo, do rebate que 
tocou cm Valencia a l i de Julho do anno passado contra 
a independência de Caracas. Os ditos dois sugeitos po
derão escapar das suas prisões, e embarcar-se para esta no 
mencionado dia 5 do corrente, os quaes, tendo-se apre
sentado ao Sr. Governador, e Capitão General desta Ilha, 
passaõ em commissaõ no bergantim Voador a Cadis, com 
estes oíficios, e para informar verbalmente o Governo. 

A's4 horas e 7 minutos da tarde do dia 26 de Março se 
sentio o terremoto, que começando mui brando, foi aug-
mentando até um minuto de tempo: dando por fim um forte 
repellaõ, que duraria dois segundos j vio-se cahir quasi 
toda a povoaçaõ da Guayra, abrirem-se suas muralhas, 
Castellos e Fortalezas, de modo que ficou tudo inútil. Na 
povoaçam ficaram algumas casas em pé, por émtodas aber
tas, e em estado de se naõ poderem habitar, cahindo di
ariamente algumas destas nas convulsões, que se repetiaõ. 
As ruas ficáraÕ intransitáveis, sem se conhecerem, já por 
abertas, já por cobertas de ruínas. TiráraÕ-se muitíssi
mas pessoas, que, clamando por auxilio, se achavaó entre 
ruínas; um numero grandíssimo de feridos, e muitos 
destes mutilados; o dos mortos chegaria de 1500 a 2000, 
dosquaes ficáraõ muitos sepultados nas ruínas; e os que po
derão tirar-se foraõ sepultados huns, e queimados outros. 
No diadasahida dos ditos dois Senhores Budia, eVila,era 
tanto o máo cheiro, que exhalavaó os cadáveres, que ja-
ziaÕ entre as ruínas, que naõ se podia soffrer, e o calor hia 
em augmento. Cabo branco quasi todo foi desmoronado: 
as povoaçôcs de Macuto, Maicatia, Ocumare, e Chorony, 
cuhiraõ todas, perecendo muitas pessoas nas suas ruínas. 
A estrada de Caracas para Guayra se abrio por muitas 
partes, e se desprenderam grossas penhas, c massas de terra 
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do monte sobre a dita estrada, que causaram algumas des
graças na gente, que transitava ; e o castello, que chamaõ 
do Cumbre no mesmo monte, se abrio todo. A 27 aban
donaram a povoaçaõ da Guayra os habitantes que pode
rão salvar-se, dirigindo-se para as planícies immediatas, 
onde se arrancharam os que poderam, ficando os mais á 
inclemenciado tempo, e todos cheios de horror e espanto, 
padecendo mil necessidades e misérias, principalmente 
os feridos, que naõ podem curar-se por falta de botica, e 
facultativos, até que vicraÕ 2 cirurgiões de Caracas. No 
Sabbado 4 do corrente entre 4f e 5 da tarde se experimen
tou um fortíssimo aballo, em que cahiraÕ muitos edifícios 
dos já sentidos: apenas ficavaõ 6 em pé. AbriraÕ-se nn> 
tanto mais todas as fortificações ; c dos cerros Zamuro, e 
Colorado se desprenderam grandes massas de terra. Cheio 
de confusão o commandante interino da praça D . José 
Leaudro Palácios, que se achava na planície do Colorado 
(onde se acolheo desde o Io. dia com alguma da pouca 
tropa, que ficou da guarniçaõ) sahio aturdido e meio nú 
para a planície de Maicalia, e deo licença para se retirar 
a tropa e destacamentos, que restavaõ dos que guarneciaÕ 
os castellos, abandonando totalmente a praça. A pouca 
tropa, que resta, se acha quasi toda semi-nua, como igual
mente a oíficialidade por terem ficado as suas mochilas, 
e equipngens sepultadas. O bisonho commandante naÕ 
deo disposições algumas, por cujo motivo padeceo mais a 
gente que se salvou. Os roubos crescerão e toda a pro
priedade era commum: os que mais se aproveitaram da 
confusão e desordem foraõ os marinheiros de alguns na
vios, que se acbavaÕ naqueila bahia. A maior parte do 
povo, que escapou, clamava pelo Governo Hespanhol, e 
maldizia a felicidade que lhe tinhaõ promettido os mal* 
vados, que compunhaÕ o novo, e intruso de Caracas; e 
diziaõ que era um castigo do ceo quanto viaõ, lembrando-
sc, que na quinta feira Santa (ha 2 annos) fizeraõ a sua 
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revolução, e em outro igual dia e hora mandou Deos este 
castigo : logo que isto chegou aos ouvidos do Governo, 
mandou este publicar um bando por 4 soldados descalços 
e meios mis, e um cabo, que servia d'escrivaõ, impondo 
pena de morte a quem dissesse, que era castiga de Deos. 

Em Caracas no mesmo instante se experimentou igual 
catástrofe ; e á proporção da sua grande e extensa povoa
çaõ, soffreo tanto ou mais que a Guayra (ha cartas que 
dizem que já naÕ existe Caracas. O numero de mortos, 
segundo o calculo, chega de 10 a 1200 homens. As pes
soas que se salvaram, se achaõ á inclcmencía nos campos 
umas, e outras marchaõ a buscar asilo onde o podem 
abar; todas necessitadas e na maior miséria. Seus feri
dos saõ em grande número, e naÕ havia botica para os 
curar. 

Igual confusão, igual espanto, igual horror e assombro 
se via naquelles infelizes, assim como nos da Guayra. Do 
serro de A vila se desprendeo uma grande parte. O Snr. 
Arcebispo se retirou á planície de Narauli, e tem a seu 
lado as religiosas Carmelitas, e da Conceição, que pode
rão escapar antes de se arruinarem os seus conventos. 
Também se lhe aggregaram os religiosos de S. Francisco. 
Dos Mercenários e Dominicos (como mais patriotas inde
pendentes) se salvarão mui poucos. O grande edifício 
do Quartel de S. Carlos cahio todo, e ficaram nelle se
pultados muitos soldados e officiaes, com todo o parque 
de artilheria, munições, c armas. Os tremores inda se 
sentiaÕ mais fortes no dito dia 5, por cujo motivo se teme, 
que ficasse toda aquella capital reduzida a um montão de 
ruinas : os calores hiaõ em augmento, e as agoas se tinhaS 
retirado: pôde temer-se uma peste pela fetídez, e cor
rupção dos infinitos mortos, que jazem entre as ruinas. 
Os povos immediatos a Caracas, como saõ o Valle Anti-
mano, a Vega, e Pelares padecerão igualmente muito, e 
só ficarão em pé as casas de barro, que chamaõ de Ba-
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xareque. Os valles de Aragua naõ padeceram tanto ; po
rém abriraÕ-se muitas casas, e grande parte dellas se ar
ruinaram. Em Valencia, Coro, e Maracaybo, povos 
fieis, se sentio o torremoto, mas naõ fez estrago. Em Porto 
Cabello foi mais forte, e se abriram quasi todos os seus edi
fícios, e fortificaçÕes, cahindo varias casas, que causaram 
algumas mortes. 

S. Carlos, S. Filippe, Barquisimeto, lrilagua, e outros 
muitos povos estaõ arruinados. Os de Santa Rosa, e Ca-
budare se a Afundaram, desapparecendo até as arvores. A 
gente, que tem emigrado daquelles contornos conta que 
aquelle terreno ficava fumegando com muita densidade, e 
fetidez. O de Siquisiqui se entregou ás nossas tropas. 
A cidade do Tucuyo padeceo também, porém naõ muito : 
jurou a Fernando VIL reconhecco o Governo das Cortes, 
e pedio ao Snr. Monteverde juizes, que a governassem. 

Em Carora se sentio também o terremoto, depois de ter 
sido tomada pelas nossas tropas, commandadas pelo dito 
Siír. Monteverde, porém nada soffrco. Ao tomalla tinhaõ 
os inimigos 1000 homens, e os nossos apenas seriaõ 300 
veteranos, ainda que tinhamos varias companhias de fle-
cheiros do paiz; os rebeldes se defenderão tenazmente; 
porém tiveraõ de ceder, abandonando a praça, 83 mortos, 
160 prisioneiros, 7 peças, 1 obuz, 4 officiaes, 180 espin
gardas, 3 bandeiras, e todas as munições de boca e guerra. 

O Coronel Jalon, chefe dos rebeldes era Barquisimeto. 
com vários de seus officiaes foraõ involvidos nas ruinas 
daquelle povo ; porém tiraraõ-nos depois semi-mortos; e 
das tropas do seu commando, que chegariaÕ a 2200 ho
mens, pereceo grande número. 

De Cumaná se receberão noticias de ser ter arrumado 
muita parte da cidade; de Barcelona se diz que se sen
tirão muitos os edifícios. 

De Guayana, povo fiel, naõ se sabe que se sentisse o 
mesmo tremor; confirma-se sim, que a expedição man-
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dada pelos rebeldes contra a dita cidade era 36 lanchas 
canhoneiras, e outros vasos, foi inteiramente derrotada 
pelos fieis Guayanezes, passando-se para estes 200 homens 
dos que hiaõ nas lanchas inimigas; a maior parte ficaram 
prisioneiros, e o resto foi mettido a pique. Em varias fa
zendas, e terras incultas da província se vem aberturas, 
ou bocas consideráveis causadas pelo terremoto. 

Esperaõ-se os detalhes dos desgraçados povos mencio
nados, e noticias dos outros da província, onde o terre
moto foi geral. Pôde dizer-se, que este causou estragos 
maiores do que aquelle, que em uma noite do nicz do 1746 
destruio em 15 minutos Lima, e sepultou Calháo com 
seus habitantes, e 23 embarcações, que havia no porto; e 
aquelle, que em 1755 arruinou Lisboa, c Cadis, movida 
assombrosamente até aos seus fundamentos, lhe faltou 
pouco para ser alagada no mar, &c. 

INGLATERRA. 

Revogação das Ordens em Conselho, que affectam o Com
mercio das Potências neutraes. 

N a Corte, cm Carlton-House, 23 de Junho, 1812. 
Presente S, A. l i . o Principe Regente em Conselho. 

Porquanto S. A. R. o Principe Regente foi servido, 
declarar, em nome e a bem de S. M., no dia 21 de Abril, 
de 1812. " Que se era algum tempo depois daquella 
data fossem os Decretos de Berlin e Milaõ absoluta, e in
condicionalmente revogados, por qualquer acto do Go
verno Francez publicamente promulgado, entaõ e dali 
em diante, a Ordem em Conselho de 7 de Janeiro de 
1807, e a Ordem em Conselho de 26 de Abril, de 1809, 
seraõ, sem nenhuma Ordem ulterior, e as mesmas saõ 
por estas declaradas daqui em diante total e absolutamente 
revogadas." 

E Porquanto o Encarregado de Negócios dos Estados 
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Unidos da America, residente nesta Corte aos 20 de 
Mayo próximo passado, remetteo ao Lord Visconde 
Castlereigh, um dos principaes Secretários de Estado de 
S. M. uma copia de certo instrumento, entaõ pela pri
meira vez communicado a esta Corte, asseverando que 
éra um Decreto passado pelo Governo de França, aos 28 
de Abril, de 1811, pelo qual se declara deffinitavãmente 
naÕ estarem mais em força os Decretos de Berlin e Milaõ, 
relativamente aos vasos Americanos. 

E porquanto S. A. R. o Principe Regente, ainda que 
naÕ pôde considerar o theor do dicto instrumento como 
satisfazendo ás condiçoens propostas na dieta Ordem de 
21 de Abril próximo passado, sobre que as dietas Ordens 
deviam cessar, e terminar, está com tudo disposto de sua 
parte a adoptar taes medidas, que sejam tendentes a res
tabelecer a cominunicaçaõ entre as Naçoens Neutraes e 
Belligerentcs, sobre os seus acustumados principios— 
S. A. R. o Principe Regente, em nome e a bem de S. M, 
he portanto servido, por e com parecer de seu Conselho, 
ordenar e declarar, e por esta ,fica ordenado e declara
do, que a Ordem em Conselho, datada de 7 Janeiro de 
1807, e a Ordem em Conselho, datada de 26 de Abril, de 
1809, saõ revogadas, em tanto quanto dizem respeifo 
aos vasos Americanos, e suas cargas de propriedade 
Americana, desde o primeiro dia de Agosto próximo fu
turo. 

Mas como querque, por certos actos do Governo dos 
Estados Unidos da America todos os vasos Britanuicos 
armados saõ excluídos das enseadas e águas dos dictos 
Estados Unidos, sendo permittida ali a entrada aos vasos 
armados da França; e a communicaçaõ commercial entre 
a Gram Bretanha o os dictos Estados Unidos he interdicta 
havendo sido restabelecida a communicaçaõ commercial 
entre a França e os dictos Estados Unidos; S. A. R . O 
Principe Regente he servido outrosim declarar por esta, 
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em nome e a bem de S. M. que se o Governo dos dictos 
Estados Unidos naõ revogarem, logo que possivel for 
(depois desta Ordem haver sido devidamente notificada, 
pelo Ministro de S. M. na America, ao dicto Governo) ou 
fizerem com que sejam revogados os dictos actos; esta 
presente Ordem, nesse caso, depois de devida notificação, 
pelo Ministro de S. M. na America, ao dicto Governo, 
-será de entaõ em diante nulla, e de nenhum effeito. 

He outrosim ordenado e declarado, que todos os vasos 
Americanos, c as suas cargas que forem propriedade Ame-
TÍcana, que forem ou tiverem sido capturadas subseqüente
mente aos 20 de Mayo próximo passado, por quebranta-
mento das sobredictas Ordens em Conselho somente, e 
que naÕ naÕ tenham sido actualmente condemnados antes 
da data desta Ordem ; e que todos os navios e cargas so
bredictos, que forem daqui em diante capturados em 
virtude das dietas Ordens, antes do I o . dia de Agosto 
próximo futuro, naÕ sejam processados para condemnaçaõ 
até ulteriores ordens; mas sejam, no caso desta Ordem 
naó ficar nulla e de nenhum effeito, na hypothese sobre-
dicta, immediatamente libertados, e restituidos, sugeitos 
aquellas racionaveis despezas da parte dos captores, ue 
se julgar que elles tem justamente incorrido. 

Comtanto que nada que se contém nesta Ordem, relati
vamente á revogação das Ordens aqui mencionadas, se 
entenda reviver em todo ou era parte as Ordens em Con
selho de 11 de Novembro, de 1807, ou outra qualquer 
Ordem aqui naõ mencionada; ou privar as partes de 
qualquer remédio legal, aque tenham direito segundo a 
Ordem em Conselho de 21 de Abril, de 1812. 

S. A. R. o Principe Regente he por esta servido, em 
nome e a bem de S. M., declarar que nada do que se con
tém nesta presente Ordem seja entendido atalhar S. A. R. 
o Príncipe Regente, se as circumstancias assim o exigi
rem, de restabelecer, depois de umaintimaçaõ racionavel; 
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as ordens de 7 de Janeiro, de 1807, e de 26 de Abril, de 
1809, ou qualquer parte dellas, em seu pleno effeito, ou 
de adoptar outras quaesquer medidas de retorsaõ contra 
o inimigo, que pareçam a S. A. R. justas e necessárias. 

E os Muito Honrados Lords Commissarios do Thesouro 
de S. M., os Principacs Secretários de Estado de S. M. , 
os Lords Commissarios do Almirantado, e o Juiz da Alta 
Corte do Almirantado, e os Juizes das Cortes de Vice-
Alniirantado, tomarão as medidas necessárias para isto, 
segundo a cada um delles pertencer. 

(Assignado) JAMES B U L L E R . 

Reflexoens sobre as novidades deste mez. 

BRAZIL. 

Formação do novo Ministério. 

No nosso numero passado annunciamos o rumor, que se espalhou 
em Londres, de que o Ex"10. Conde do Funchal, éra chamado ao Rio 
de Janeiro para entrar no Ministério. Nos demos pouco credito 
aquella asserçaõ; agora corre outro boato, de que o mesmo Conde 
do Funchal lie nomeado para capitão General do Rio Grande do 
Sul; e por conseqüência, será o general em chefe para commandar o 
exercito na guerra contra Montevideo ; alguns até prelendem que 
ja fez uniformes, comprou espada, &c. Nós damos ainda menos 
credito a esta asserçaõ do que demos á primeira ; naõ só porque S. 
Ex3. nunca seguio a vida militar; mas porque, sabendo de alguns 
exemplos de Governadores do Brazil, que fôram depois nomeados 
ministros diplomáticos naõ nos lembramos de nenhum caso em que 
depois de ser ministro plenipotenciario se fosse ser Governador ou 

Capitão General no Brazil. O Elle nao ter sido, nem ser, militar, 
naõ he na verdade um obstáculo; porque muitos fidalgos tem ob
tido o posto de Capitão General no Brazil, sem seguirem a vida 
militar; alem de que bastaria que os seus apaniguados entrassem a 
espalhar, que elle sabia perfeitamente os principios theoreliros da 
sciencia militar - e se alguém duvidar disso, chama-se-lhe Satélite 
de Napoleaõ, revolucionário, &c.; e está a disputa acabada. 

Como quer que seja, a idea de que o Exm o . Conde do Funchal 
deixa a seu lugar, e hc rendido por o u t r o ; motiva algumas refle-
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xoens, sobre o que temos dicto em outros NM. de nosso Jornal * a 
respeito do modo porque se administram os productos da Fazenda 
Real em Londres. 

Nós temos sempre sido de opinião, que a administração dos dia
mantes deixada inteiramente Tias maõs do Ministro Português em 
Londres; e manejada por agentes que vivem em Inglaterra, inde
pendentes de Por tugal ; he mui perniciosa á Fazenda Real; e fal
tando com a cautella e respeito, com que taes assumptos se podem 
diseutir; e pegando na discussão por principios geraes, que he o 
único meio de lhe pegar sem queimar os dedos; explicaremos o que 
nos parece que he mui digno de attençaõ neste caso. 

O Conde do Funchal tem mostrado taes poderes na administração 
dos productos dos monopólios Reaes (diamantes, páo Brazil, ur-
zella, e marfim) que até naõ tem querido cumprir ordens que lhe 
vieram, para entregar estas administrações aos agentes que o Banco 
do Rio-de-Janeiro nomeou, como j a mostramos. 

Deixemos pois de parte ao Ex"*0. Conde do Funchal, concedemos-
lhe que he muito honrado, c naõ he capaz de abusar dos dinheiros 
e sommas considerabilissimas que lhe passam pelas maõs ; que he o 
mais intelligente homem nas vendas dos diamantes, no manejo da 
lapidação destas pedras preciosas; que entende do estado do mer
cado, para fazer as compras e vendas, que se fazem em Inglaterra 
por conta da Fazenda Real do Rio de Janeiro: em fim concedamos 
a este Ministro todas as boas qualidades e requisitos necessários para 
dezempenhar estes fins: mesmo que lhe naõ falte nenhuma; em 
Uma palavra, supponhamollo uma emanação' taõ pura, que até naõ 
sejam preciso ncnhuns exames ou trabalhos no Rio-de-Janeiro, para 
verificar as suas contas, nem ainda depois d'elle morto. 

Ora • quem nos pôde assegurar que seu suecessor, ha de ter as 
mesmas boas qualidades? Nós sabemos que um fidalgo Portuguez, 
que naõ ha muitos annos estava de Embaixador em Roma, vendeo 
ali a prata do serviço da Embaixada, que era d'El Rey e naÕ sua, 
para jogar ; que outro fidalgo pouco depois embaixador em Vienna, 
contrahio dividas enormes, com o jogo e desperdício, e que se ap-
plicou para as pagar o dinheiro que se devia empregar em cousas 
mais úteis. E portanto quem nos diz * que o suecessor do Conde de 
Funchal, que vem manejar a Londres os mais importantes e avulta-
dos ramos das rendas publicas do Brazil; naõ seja ura homem do 
mesmo character ? 

Mas diraÕ,queha de ser mui b o m ; bem escolhido: seja - e se 

esse suecessor morrer, o seu secretario, que ficando de Encarregado 
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de Negócios necessariamente exercita os mesmos poderes, ha de tam
bém ser outro anjo? A nós prece-nos que três aujos assim de se
guida naÕ se encontram todos os dias neste nosso mundo peccador. 

0 systema pois de Finanças, de mandar o Governo do Brazil vender 
a Inglaterra os productos de seus monopólios, por sua própria conta ; 
e comprar, também por sua conta, aqui os gêneros que precisa, he uni 
systema naõ só susceptivel de abusos inaveriguaveis, mas sugeito a 
graves inconvenientes. 

Entre os negociantes particulares do Brazü, assim coino os das mais 
partes do Mundo, se custumam sempre dividir as remessas, e ordens 
para compras, por vários conrespondentes ; para assim averiguar 
qual he o conresponder.te, que lhe vende por mais, c compra por 
menos; fazendo a comparação' das contas de compra e venda, na 
mesma epocha. Esta diíTcrença pode mesmo naõ resultar da maior 
ou menor honra e probidade destes conrespondentes *, mas dos cor
redores que empregam, de suas connexoens mercantis, e outras cir
cumstancias. 

Seja exemplo disto, que certo Negociante amigo nosso, no Brazil, 
nos assegurou, que nunca mandaria ao Sr. F. algodoens para lhe 
vender; porque sempre lhos vendera mal, mas que os mandaria ao 
Sr. M. que pelas melhores informaçoensquepossuia sobre este artigo, 
vendia os algudoens sempre em epochas de vantagem: pelo contra
rio, os assucares nunca os mandaria ao Sr. M. mas sim ao Sr. F. que 
taes connexoens tinha, para os mandar para fora, que sempre fazia 
nisto mais que os outros. 

Tomemos portanto a questão, neste ponto de vista; é deixemos 
de parte a probidade dos agentes; que naõ he passar por pouco. 
Demos o caso, que o Governo do Rio-de-Janeiro manda uma por
ção de diamantes para que se venda; e se empregue o producto, 
em brim para velas de navio, e se lhe rcmetta para o Brazil. Estaõ 
em Londres, ao tempo que chegam os diamantes, negociantes da 
Turquia, da Rússia, e da Hollanda, para os comprar; e os agentes 
venderam-nos aos negociantes da Turquia 4- como hade o Governo 
do Brazil saber; se os negociantes de Rússia, ou de Hollanda; pa
gariam ou naõ pagariam melhor que os da Turquia, no caso de que 
os diamantes lhes fossem offerecidos ? 

Agora; emprega-se o producto em comprar o brim; e obfev<;-
se de Mr. A. pelo preço da terra ; entretanto que se se comprasse a 
Mr. B., o qual esperava do Baltico duas carregaçoens deste gênero, 
custaria 15 ou 20 por cento mais barato ; como se hade verificar no 

VOL. VIII. No. 4Í». 5 ; 
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Rio-de-Janeiro, esta habilidade, ou falta de habilidade mercantil 
ein seus Agentes em Londres ? 

Daqui pois concluimos, que o systema de finanças do Brazil, man
dando vender por sua conta a Londres (pela maneira que o faz) os 
productos mais importantes de seus monopólios, que constituem parte 
das rendas publicas, he um systema muito ináor e quando se põem 
debaixo da inspecçaõ do Ministro Diplomático, que rsside em Lon
dres, he péssimo. 

Mas i que se ha de fazer neste caso ? precisa-se vender estes pro
ductos; c precisa-se comprar certos gêneros. 

Façam-se essas transacçoens no Rio-de-Janeiro ; depois de se pu
blicarem em Londres, em Lisboa; e ainda em outras capitães consi
deráveis de ambos os hemispherios ; e todas as precauçoens do Go
verno naõ teraõ que dirigir-se, senaõ ao único ponto de que se 
arrematem sempre os gêneros em hasta publica, ao que melhor par
tido fizer ao Governo; e naõ ao que peitar occultamente o Secre
tario de Estado, ou o Thesoureiro mor, ou Escrivão. Este o remé
dio mais obvio. 

Se o Governo no Rio-de-Janeiro precisa Breu para os arsenaej; 
ponha a lanços, quem lhe manda buscar tantos barris de breu, den
tro em tanto tempo, e a tal preço. O negociante que offerecer o 
breu por menor preço, c dentro do tempo conveniente, deverá ter a 
preferencia. Um negociante o mandará buscar a Londres, outro ao 
Baltico, outro a Nova-York *, cada um segundo o estado de suas con-
respoudencias, e intelligencia mercantil; o mais habilidoso ganhará 
mais; e o Governo obterá o gênero pelo menor preço possivel. 

He verdade que o gênero comprado em Londres he mais barato do 
que comprado no Rio-dc-Janciro; mas o Governo do Brazil ha 
de calcular, asdespezas da condução eagencias, juncto com os incon
venientes e imposiçoens que temos lembrado acima. 

Esta razaõ de que se manda vender o marfim a Londres; porque 
da mais dinheiro; e se manda comprar em Inglaterra o brim por
que he mais barato que no Rio-de-Janeiro, nos faz lembrar a histo
ria do barbeiro d'Almalda. 

Havia era Almada um barbeiro que fazia a barba aos fieguezes 
por dez reis, quando os outros em Lisboa levaram um vintém. 
Certo economista de Lisboa assentou, que devia ir todos os sabbados 
a Almada fazer a barba, para poupar dez reis ; mas como pagava um 
vintém de passage ; vinha-lhe a sàhir cada barba por 30 reis, em vez 
do vintém que pagava em Lisboa; até que um dia voltou-se o barco 
da passage com um tufaõ de Yento ; e o economista perdeo o cha-
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peo, e a cabeleira, e o capote; podendo escapar-se a nado: desen-
ganou-se entaõ, que naõ éra economia ir fazer a barba a Almada. 

Todos bons Economistas observam, que o Governo, naõ deve ser 
negociante, nem ainda no seu mesmo paiz ; porque, alem de outros 
inconvenientes, ha o grande embaraço de naõ poder o Governo sa
ber nem entender dos complicados arranjos, que produzem as van
tagens, ou desvantagens das especulaçoens mercantis ; ora ; quanto 
maior deve ser este embaraço, fazendo-se este commercio em um 
paiz tao distante daquelle em que o Governo reside ? 

Concluímos portanto, que estes rumores da mudança do Conde do 
Funchal, devem fazer lembrar a S. Exa.,e aos outros, que promove
ram o systema de que elle, era Londres, fosse o Agente Commercial, 
ou inspector destes fundos públicos ; a grande necessidade que ha 
de por em melhor pé estes ramos da administracçao publica, c-stabele-
cendo-se em principios geraes; e naõ estribando-se na baze de 
que este ou aquelle ministro he próprio para estes ou qucües 
negócios ; porque o homem pôde morrer, ou ser mudado; e o syste
ma he só quem fica permanente. 

Tractado de Commercio. 

A p. 746 deste N°. damos a lista dos vasosPortuguezes, que tem sido 
tomados pelos Inglezes, em conseqüência de fazerem o commeicio de 
escravatura nas costa d'Africa. Os defensores do tractado entre aCorte 
doBrazil e Inglaterra teraõ a bondade de nos explicar, em que consiste 
a habilidade do Negociador Braziliense quanto a segurar-se da execu
ção das estipulaçoens da parte de Inglaterra ; e se com effeito aquelle 
commercio ficou prohibido pelo t ractado; como justificam o Go
verno no Brazil em dar licença a estes vasos a hir fazer um ciimmer-
cio prohibido, no qual se arriscam a serem tomados pelos navios 
armados Inglezes. O tractado acha-se no Correio Braziliense, vol.v. 
p. 273 ; e exaqui o extracto que lhe diz respeito. 

" Artigo X.—S. A. R. o Principe Regente de Portugal, estando 
" plenamente convencido da injustiça e má politica do commercio 
" de escravos, e da grande desavantagem, que nasce da necessidade 
" de introduzir e continuamente renovar uma estranha e factícia 
" população, para entreter o trabalho, e industria nos seus domi-
" nios do Sul da America, tem resolvido de cooperar com S. M. 
" Britanniica, na causa da humanidade e justiça, adoptando os mais 
" efficazes meios para conseguir em toda a extensão de seus domi-
" niosuma gradual abolição do commercio de escravos. E movido 
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" por este principio S. A. R. o Principe Regente de Portugal, se 
" obriga a que aos seus vassallos naõ será permittido continuar o 
" commercio de escravos, em outra alguma parte da costa d'Africa, 
" qne naõ pertença actualmente aos domínios de S. A. R. nos quaes 
" este commercio foi ja discontiuuado, e abandonado pelas Poten-
" cias e Estados da Europa, que antigamente ali commerciávam; 
" reservando com tudo para os seus próprios vassallos o direito de 
" comprar e negociar em escravos nos dominios Africanos da Coroa 
" de Portugal. Deve porém ficar disünctamente entendido, que as 
" cstipulaçoens do presente artigo naõ seraõ consideradas, como in-
" validando ou aftectando de modo algum os direitos da coroa de 
" Portugal aos territórios de Cabinda, e Molembo (os quaes direitos 
" fôram em outro tempo disputados pelo Governo de França) nem 
" como limitando ou restringindo o commercio de Ajuda, e outros 
" portos de África (situados sobre a costa commummeute chamada 
" na lingua Portugueza a Costa da Mina) e que pertencem ou a 
*' que tem pertençoens a Coroa de Portugal; estando S. A. R. o 
" Principe Regente de Portugal resolvido anaÕ resignar nem deixar 
" perder as suas justas e legitimas pertençoens aos mesmos, aem os 
** direitos de seus vassallos de negociar com estes lugares, exacta-
" mente pela mesma maneira, que elles até aqui o practicavara." 

COLÔNIAS HESPANHOLAS. 

Buenos-Ayres. 
Asdisputas entre a capital do Rio-da-Prata e Monte-video recome

çaram com o mesmo ardor de antes; e o motivo, ou pelo menos o 
pretexto, he o naõ terem evacuado as trocas Portuguezas aquelle 
território, como tinham promettido, e se estipulou na convenção 
feita com o General Elio. 

Üma carta quasi-oíücial dos Agentes Inglezes em Buenos-Ayres 
refere o seguinte. 

" O nosso exercito tem tido três ataques com os Portuguezes, em 
todos elles os Patriotas fôram victoriosos. Na ultima acçaõ perde
ram os Portuguezes, em mortos 300 homens: um Brigadeiro Por
tuguez tem estado .em Buenos-Ayres oito dias no character de Ne
gociador: dizem que o seu objecto he tractar da retirada do exer
cito do Príncipe Regente, que está algum tanto arriscado pela situa
ção do General Artigas." 

A Juncta de BuenosO.yres parece estar determinada a sustentar a 
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dignidade de um Governo, que ae julga com o direito de tractar 
com Potências Estrangeiras como se vê da seguinte carta official. 

" Buenos-Ayres, I de Abril, 1812. 
" SENHOR !—O Governo das Provincias Unidas do Rio-da-Prata 

recebeo com grande satisfacçaõ agora, pela primeira vez, uma preva 
da amigável intenção d'El Rey da Inglaterra, nos documentos offi
ciaes ; que vós lhe apresentasteis. Tenho ordem de vos expressar o 
seu sentimento, de que naõ possa acceder aos vossos desejos, de re
conhecer-vos como Cônsul Britannico ; porque os vossos documentos 
carecem daquellas formalidades, que deviam preceder, e accompa-
nhar similhantes nomeaçoens; segundo o uso de todas as naçoens 
civilizadas; e mais particularmente; porque o Governo Britannico 
naõ julgou conveniente dar reposta a uma communicaçaõ feita em 
data de 14 de Junho, 1810, ao Secretario de Estado Lord Liverpool, 
e que a situação dos negócios faz peculiarmente urgente. Um 
silencio similhante tem observado S. Ex». Lord Strangford, sobre 
pontos quasi igualmente importantes. Estas occurrencias naõ dei
xam escolha a este Governo; para seguir uma linha de Conducta 
que lhes fosse mais agradável; e naõ podem dar maior prova da 
sinceridade de sua declaração; do que o haverem, fundados em 
iguaes principios, recusado reconhecer o Cônsul dos Estados Unidos 
da America. Peçovos que desculpeis a demora, que tem havido em 
eu vos fazer esta communicaçaõ; porque negócios importantes a 
fizeram inevitável," 

(AsSÍgmdo) " RlBADAKEIUA.SeC." 

" A Mr. R. P. Staples." 

Nós recebemos varias cartas de Buenos-Ayres, e gazetas de Monte-
Video, até 9 de Abril. Reimprimio-se era Monte-Video um papel 
publicado em Lima contra o General da Juncta Castelli, em que este 
se tracta com sunnma ignomínia e desprezo : naõ estamos determi
nados a decidir se elle merece ou naõ os impropérios que ali se Ibe 
accumulam; mas seguramente estes novos motivos de irritação naõ 
saõ tendentes a promover reconciliação. Em alguns dos papeis de 
Monte-Video, de 31 de Março, de T e 9 de Abril, vem mui acres 
respostas a outros papeis de Buenos-Ayres, de que he Redactor um 
certo Monslaud; nós notamos, que este sugeito falia de Fernando VII. 
como do ultimo Rey de Hespanha. Esta linguagem nos faz crer, 
que ou a opinião publica he a favor da independência total; ou 
que o Governo de Buenos-Ayres, desejando-a, permitte a publicação 
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de escriptos, que por serem diametralmente oppostos ao que aquelle 
Governo tom jurado manter deviam alias ser considerados como um 
attentado contra o Estado. 

CARTAGENA. 
Este paiz declarou já a sua total independência, como dissemos 

em outro N°; agora recebemo a proclamaçaõ a este fim, contida 
no Ârgos Americano, de 18 de Novembro, 181J. 

ACTO DE INDEPENDÊNCIA. 

Em nome de DEUS TODO PODEROSO, Author da Na
tureza, nos os Representantes do bom Povo da Província 
de Carthagena de índias, congregados em Juncta plena 
com assistência de todos os tribunaes desta cidade, para 
o fim de entrar no pleno gozo de nossos justos e impre-
scriptiveis direitos, que se nos tem devolvido pela ordem 
dos successos com que a divina providencia quiz marcar a 
dissolução da Monarchia Hespanhola, e a erecçaõ de 
outra dynastia sobre o throno dos Bourbons; antes de pôr 
em exercício aquelles mesmos direitos, que o sábio Author 
do Universo tem concedido a todo o gênero humano, 
ramos a expor aos olhos do mundo imparcial, o cumulo 
de motivos poderosos, que nos impellem a esta solemne 
declaração, e justificar a resolução taõ necessária, que vai 
a separar-nos para sempre da Monarchia Hespanhola. 

Apartamos com horror de nossa consideração aquelles 
trezentos annos de vexames, de misérias, de soffrimentos 
de todo o gênero, que aecumulou sobre nosso paiz a fero
cidade dos conquistadores e mandatários Hespanhoes, 
cuja historia naõ poderá lêr a posteridade sem admirar-se 
de taõ longo soíTrimento; ainda que naõ esquecidas as 
conseqüências daquelle tempo, taõ desgraçado para as 
Américas, queremos contrahir-nos somente aos factos, que 
saõ peculiares a esta provincia, desde a epocha da revo
lução Hespanhola; c á sua leitura o homem mais deci-
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dido pela cansa de Hespanha naõ poderá deixar de con
fessar; que, ao mesmo tempo que mais liberal e mais 
desinteressada tem sido a nossa conducta a respeito dos 
Governos da Peninsula, mais injusta, mais tyrannica, e 
mais opressiva tem sido a destes contra nós. 

Desde que com a irrupção dos Francezes na Hespanha, 
a entrada de Fernando VII. no território Francez, e sub
sequente renuncia daquelle monarcha e toda a sua famí
lia, fizeram do throno de seus maiores, cm favor do Im
perador Napoleaõ, se romperam os vínculos que uniam 
EI Rey com seus povos, ficaram estes no pleno gozo de 
sua Soberania, c authorizados para adoptar a forma de 
Governo que mais lhes conviesse. Conseqüências desta 
faculdade fôram as innumeraveis Junctas, que se erigi
ram em todas as Provincias, em muitas cidades subalter
nas, e ainda em alguns povos de Hespanha. Estes Go
vernos populares que deviam o seu poder á verdadeira 
origem delle, que he o povo, quizéram sem embargo jurar 
de novo, e reconhecer por seu Rey a Fernando VII. seja 
por effeito de compaixão para com sua pessoa, seja por 
uma predilecçaõ ao Governo Monarchico. O primeiro 
objecto das Junctas de Hespanha foi segurar-se da pos
sessão das Américas, e para esse fim enviaram deputados 
a estas Provincias, que procurassem manter uma uniaõ, 
considerada quasi impossível. A orgulhosa Juncta de 
Sevilha, que usurpou por alguns mezes o titulo de Sobe
rana de índias, foi aque mais se dístinguio em dar-se a 
reconhecer nestes paizes. Dous enviados seus chegaram 
a Cartagena. Ja lhes tinham precedido alguns dias as 
noticias dos successos, que oceasionáram a ruína da mo
narchia Hespanhola, e na surpreza e desordem de espi
rito, que causam os acontecimentos imprevistos, Cartba-
gena ainda que teve bastante presença de animo para co
nhecer os seus direitos, teve também bastante generosi
dade para nao usar delles nas circumstancias mais peri-
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gosas, em que ja mais se achou a Naçaõ de que era parte. 
Sacrificou-os pois á uniaõ com sua Metrópole, e ao desejo 
de salvalla da mais atroz das usurpaçoens. A Juncta de 
Sevilha foi reconhecida de facto, a pezar da imprudente 
conducta de seus enviados, e a pezar dos vexames e insul
tos que os agentes de Governo prodigáram ao Illustrissimo 
Cabildo, e alguns de seus dignos membros. Este Corpo 
verdadeiramente patriótico, elevou as suas queixas ao 
Governo de Hespanha, nos termos mais submissos, e 
pedio uma satisfacçaõ dos aggravos que se lhe tinham 
feito; porém, em troca de nossa generosidade, só rece
bemos novas injurias, e em recompensa das riquezas, que 
lhes enviamos para sustentar a causa da naçaõ, veio uma 
ordem iníqua ao Vice-Rey deste Reyno, pata fazer uma 
pesquiza a vários individuos do Cabildo, e a outros vi
zinhos. 

Taõ atroz conducta da parte de um Governo reconhe
cido só para conservar a integridade da naçaõ, naõ foi 
capaz de desviar-nos de nossos principios ; nós fieis sem
pre ás promessas que tínhamos feito, continuamos man
tendo esta unidade politica, taõ custosa e taõ contraria a 
nossos verdadeiros interesses. Entretanto a desordem o 
choque das diversas authoridades, e os males que daqui 
eram de temer-se obrigaram ás provincias de Hespanha a 
reunirem-se em um corpo commum, que fosse um Go* 
verno geral. Instalou-se, em Aranjuez, a Juncta Central, 
e desde este momento começaram a renascer nossas espe
ranças de uma sorte melhor. Triumphou a razaõ das 
envelhecidas preocupaçoens, e pela primeira vez se ouvio 
dizer em Hespanha, que os Americanos tinham direitos. 
Mesquinhos eram os que se nos tinham declarado, eram 
sugeitos á vóz dos Ayuntamientos, dominados pelos Go
vernadores, eram os Vireys nossos mortaes inimigos, os 
que tinham influxo na eleição de nossos Representantes ; 
porém em fim reconhecia a Hespanha, que devíamos ter 
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parte no governo da Naçaõ; e nó?, esqiiecendo-nos do 
character dominante dos Peninsulares, confiávamos que a 
nossa presença, nossa justiça, e nossas reclamaçoens ha
viam em fim arrancar ao Governo de Hespanha, a ingê
nua confissão e reconhecimento de que nossos direitos 
eram em todo íguaes aos seus. 

A sorte desgraçada da guerra, naõ deu lugar á chegada 
de nossos Representantes. Os inimigos entraram em An
daluzia, e a Juncta Central fugitiva, dispersa, carregada 
de maldiçoens de toda a naçaõ abortou, bem a seu pezar, 
um Governo monstruoso conhecido com o nome de Re
gência, e limitado este débil Governo á ilha de Leon, vol
tou seus olhos moribundos para a America, e temendo ja 
próximo o ultimo periodo de sua existência, ouvimos de 
sua boca um decreto lisongeiro, que lhe arrancou o temor 
de perder para sempre estes paizes, se naõ alcançava re-
duzillos com as mais afagadoras promessas. OíFerecia-nos 
a liberdade e fraternidade ; e ao mesmo tempo que pro
clamava que nossos destinos naõ estavam nas maõs dos 
Governadores, e Vireys, reforçava a authoridade destes, 
deixando-os árbitros da eleição de nossos representantes. 

Eram estas circumstancias mui criticas, para Carthagena. 
No estado lamentável da Hespanha, sem mais território livre 
do que Galiza, Cadiz, e a ilha de Leon, Valencia, Alicante, 
e Carthagena, o temor de ser envoltos nas ruinas, que a amea
çavam de cahir nas garras de Napoleaõ, o desejo de concor
rer a salvalla, por uma parte; o conhecimento de nossos di
reitos, as poucas esperanças que víamos de que estes reco
nhecessem os males, qne impunha um governador insolente; 
pela outra; faziam um contraste bem difficil de decidir-se. 
Quizemos, sem embargo, abundar em moderação e em 
soffrimcnto, e ainda que tomamos medidas de precaução 
para apartar de nós os perigos que temiamos, nunca rora-
piamos a integridade da monarchia, nem nos separamos 
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da causa da NaçaÕ. A nossa segurança exigio impe
riosamente o preparar-nos de todos os modos para naÕ 
cahir na calamidade commum ; e de facto quizemos que o 
cabildo como um corpo composto de patrícios, se inter-
pozesse com o Governador na administração do Governo, 
e quando ja naõ bastava esta providencia, foi preciso de
por a este mesmo governador, entrando em seu lugar o 
que as leys chamavam para suecessor. As causas que 
nos moveram a este feito estavam legalmente justifi
cadas com todas as formas jurídicas: o mesmo com-
missionado, que a Regência nos enviou, naõ pôde deixar 
de approvallas: ealem disto submettiamos aquelle Governo 
o exame de nossa conducta. Offerecemos-lhe fraterni
dade e uniaõ, enviamos-lhe quantiosos soecorros de di
nheiro, para suster a guerra contra a França, protestamos-
Ihe sinceramente, que nossos sentimentos seriam inalterá
veis, sempre que se attendesse á nossa justiça, se reme
diassem nossos males, e houvessem esperanças de que 
se salvasse a Naçaõ. Nada bastou : nada conseguimos. 
A Regência orgulhosa com um reconhecimento, que ape
nas se attreveo a esperar, mostrou-se indifferente a nossas 
reclamaçoeos, e em vez de escutallas como mereciam, dic-
tou ordens, dignas do valido de Carlos IV- A nossas sub-
missoens, a nossas protestaçoens de amizade, conrespondeo 
com palavras acres e insultantes ; e para sellar nossas 
queixas, para dar-nos os agradecimentos pelos thesouros 
que lhe prodigalizamos exprobou nossas operaçoens, em 
termos os mais insolentes, e nos ameaçou com toda o rigor 
da Soberania, mal reconhecida, ainda no mesmo recinto de 
Cadiz. Na breve epocha que durou o Conselho de Re
gência, foi em tudo conseqüente com os tyrannicos prin
cipios que tinha adoptado para com nosco : os effeitos 
fôram em todas as partes quasi iguaes. Varias provín
cias da America declararam a sua independência: a capi
tal deste Reyno, e muitas de suas provincias seguiram os 
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mesmos passos. Taõ seductor como éra este exemplo, e 
tao justos os motivos que tínhamos para imitallo, naõ 
pôde, sem embargo, alterar a nossa conducta, a pezar de 
que os agentes de Hespanha punham todo o seu esforço 
em desgostar-nos. As sanguinolentas scenas de La Paz, e 
de Quito, os cruéis assassinios de Llanos, puzéram o nosso 
soffrimento na extrema prova: mas a pezar disto obrou 
a moderação. Nós formamos uma Juncta de Governo para 
supprir as authoridades extinctas naCapital; porém naÕ ne
gamos obediência aos Governos deHespanha: a nossaJ uncta 
tinha, he verdahe, faculdades mais amplas que as dos Vi-
reys; porem a Regência tinha obstruído todos os canaes 
da prosperidade publica, declarando que só attendia á 
guerra, e que éra mister, que nos olhássemos por nossa 
sorte. 

Aproximou-se entretanto a epocha em que hiam a rea
lizar-se as nossas esperanças, e findar os nossos males. A 
Hespanha, justamente desgostosa do illegal Governo da 
Regência, apressurou a installaçaÕ das Cortes geraes. 
Annunciou-se este corpo ao Mundo com toda a dignidade 
de uma grande naçaõ, e proclamou principios e ideas tao 
liberaes, que naÕ o esperava a Europa da ignorância em 
que cria submergidos os Hespanhoes. Declarava a sobe
rania da naçaõ, a divisaõ dos poderes, a igualdade de di
reitos entre os Europeos, e Americanos, a liberdade da 
imprensa, e outros direitos do povo ; nada mais ficava 
para desejar, senaõ ver tudo isto realizado; e seduzidos 
com umas ideas taõ lisongeiras, cremos que começava ja 
a rayar a aurora de uma feliz regeneração. Reconhece
mos pois as cortes ; porém ja mais acautellados com as li
çoens do passado, e convencidos por nossa própria expe
riência de que um governo distante naó pode fazer a fe
licidade de seus povos, a reconhecemos só como " uma 
Soberania interina; em quanto se constituíam legalmente, 
conforme aos principios que proclamam, reservando-nos 
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sempre a administração interior e governo econômico da 
Província." 

Mas em breve concebemos que as mesmas Cortes naõ 
estavam izentas do character fallaz, que tem distinguido 
os Goveruos revolucionários de Hespanha. A liberdade, 
a igualdade de direitos, que nos offereciam em discursos 
tao pomposos, só eram com o objecto de seduzir-nos, e 
alcançar o nosso reconhecimento. Em nada se pensou 
menos do que em cumprir aquellas promessas; os factos 
eram inteiramente contrários; e em quanto a Hespanha 
nomeava um Representante para cada 50.000 habitantes, 
ainda dos paizes occupados constantemente pelo inimigo; 
para a America se adoptava outra baze calculada de pro
pósito para que a sua vóz ficasse afogada por uma maioria 
escandalosamente considerável; ou mais bem diremos, que 
as inconsequencias, que se commettêram neste particular, 
assignando umas vezes um deputado por cada província, 
e depois 28 para toda a America, indicavam um refina
mento de má fé a nosso respeito. Sendo a naçaõ sobera
na de si mesma, e devendo exercitar esta Soberania por 
meio de seus Representantes, naõ podíamos conceber, com 
que fundamentos unia parte da naçaò queria ser mais 
Soberana, e dictar íeys á outra parte, muito maior em im
portância politica ; e como sendo iguaes em direitos, naõ 
o eram também na influencia e meios de sustentallos. 

Naõ devíamos submetter-nos a taÕ humilhante desigual
dade. Reclamamos os nossos direitos, com energia e com 
vigor; apoyanollos com razoens emanadas das mesmas 
declaraçoens do Congresso nacional; pedimos a nossa 
administração interior, fundando-a na razaõ, na justiça, e 
no exemplo que deram outras naçoens sabias, concedendo-
a a suas possessoens distantes ; ainda no conceito de colô
nias, que estava ja desterrado d'entre nós: e ultimamente 
offereciamos de novo, debaixo destas bazes, a mais per
feita uniaõ, e para mostrar que naÕ eram vaãs palavras, 
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enviamos os auxílios pecuniários, que nos permittiam as 
circumstancias. Os que se chamavam deputados da Ame
rica, sustentaram nas Cortes com bastante dignidade a 
causa dos Americanos; porém a obstinação naÕ cedeo: 
a razaõ gritava em vaõ aos mesmos cegos com as preocu-
paçoens e ambição de dominar : surdos aos clamores de 
nossa justiça deram o ultimo suspiro ás nossas esperanças, 
negando-nos a igualdade de Representantes, e foi um 
espectaculo verdadeiramente singular, e inconcebível, ver 
que ao passo que a Hespanha Europea derribava com uma 
maõ o throno do despotismo; e derramava o seu sangue 
para defender sua liberdade; com a outra lançasse novas 
cadeas á Hespanha Americana, e ameaçasse com o açoite 
levantado, aos que naÕ queriam supportallas. 

Colocados em taõ dolorosa alternativa, temos soffrido 
toda a classe de insultos da parte dos agentes do Governo 
Hespanhol, que obrariam sem duvida de acordo com os 
sentimentos deste *. fazem-se-nos hostilidades ; desacre-
dita-se-nos ; corta-se toda a communicaçaõ com nosco ; e 
porque reclamamos submissamente os direitos, que a natu
reza, antes da Hespanha, nos tinha concedido, nos cha
mam rebeldes, insurgentes, e traidores, naÕ se dignando 
responder a nossas solicitudes o Governo mesmo da 
nacaõ. 

Esgotados ja todos os meios de uma decorosa concilia
ção, e naÕ tendo nada que esperar da naçaõ Hespanhola, 
visto que o governo mais illustrado que pôde ter, desco
nhece os nossos direitos, e naÕ conresponde aos fins para 
que tem sido instituídos os Governos, que he o bem e a fe
licidade dos membros da sociedade civil: o desejo de 
nossa própria conservação, e de prover a nossa subsistência 
politica, nos obriga a por em uso os direitos imprescrip-
tiveis, que recobramos com as renuncias de Bayonna, e a 
faculdade, que tem o povo de separar-se de um governo, 
que o faz desgraçado. 
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Impellidos por estas razoens de justiça, que somente 
saô um fraco esboço de nossos soffrimentos; e das natu
raes, e politicas, que taõ imperiosamente- convencem a 
necessidade que temos desta separação, indicada pela 
mesma natureza: nôs os Representantes do bom Povo da 
província de Carthagena de índias, com seu expresso e pu
blico consentimento, trazendo por testemunho o ENTE 

SUPREMO da rectidaõ de nossos procedimentos; e por 
arbitro o Mundo imparcial, da justiça de nossa causa, de
claramos solemnemente á face de todo o Mundo: que a 
Província de Carthagena de índias, he desde hoje em 
diante, de feito e por direito ESTADO LIVRE SOBE
RANO E INDEPENDENTE: que se acha absolvido 
de toda a submissão, vassallagem, obediência, e de todo o 
outro vinculo, de qualquer classe e natureza que fosse, 
que anteriormente a ligasse com a coroa e governo de 
Hespanha, e que como tal livre e absolutamente indepen
dente, pode fazer tudo o que podem e devem fazer as na
çoens livres e independentes. E para maior firmeza, e va
lidade desta nossa declaração, empenhamos solemnemente 
nossas vidas e fazendas, jurando derramar até a ultima 
gota de sangue, antes do que faltar a taõ sagrado com-
promettimento. Dado no Palácio do Governo de Car
thagena de índias, aos 11 dias do mez de Novembro, de 
1811, o primeiro de nossa independência. 

IGNACIO CAVERO, Presidente. 
JOSÉ MARIA BENITO REVOLLO, Sec 

Com mais dezoito assignaturas. 

M É X I C O . 

Receberam-se em Londres cartas de México, que chegara até 8 de 
Abril*. por onde consta, que a insurreição naõ só naõ estava subju
gada, mas que existia em grande força. 

Em uma carta de 2 de Março se diz, que aos 19 de Fevereiro houve 
«ma batalha juncto a Quantia Amilpas, em que o exercito do Vicerey 
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Venegas composto de 40.000 homens fôra derrotado, comraandando 
o general Calleja, ficou morto entre outros o Conde de Casa-Real. 
O cara Morelos um dos chefes dos da irsurrecçaõ está taõ cheio de 
confiança que escreveo ao Vice-Rey três cartas insultando-o, e acon-
selhando-lhe que se retirasse, a fim de evitar mais effusaõ de sangue. 

Aos 23 a divisaõ do Brigadeiro Llanos atacou os insurgentes, e 
encontrou igual suecesso, juncto a Yzucar. Teme-se outra insur-
recçaõ na mesma cidade de México. 

De Vera-Cruz escrevem em data de 15 de Abril, e dizem que a 
communicaçaõ entre aquella cidade e México éra freqüentemente 
interrompida pelos insurgentes; e ha ja u ma Juncta estabelecida, que 
tem tentado abrir uma communicaçaõ com o Viccrey para propor 
acommodaçaõ. Alguns do exercito do Governo se tem ido unir aos 
insurgentes. 

ESTADOS UNIDOS. 

As disputas deste paiz com a Inglaterra tem cada vez creícído a 
mais, até o ponto de se proporem os actos, que damos em suinma á 
p. 688 deste N°.; que montam a uma declaração de hostilidades con
tra a Inglaterra. Porém como o Governo Inglez revogou as suas 
ordens em conselho, relativamente aos Estados Unidos, como se ve 
do documento publicado neste N ° . a p . 778 he mui de suppor que as 
differenças se ajustem agora inteiramente. 

O Governo Americano, tomando em consideração a calamidade 
causada pelo terremoto de Caracas, determinou mandar-lhes um 
soecorro de 50.000 dollars, alem de lhe facilitar todos os meios de 
supprimentos. Sem tentar diminuir em cousa alguma o mereci
mento de uma acçaõ bem fazeja, he obvia a reflexão, que se ofiè-
rece das vantagens que naturalmente os Americanos tirarão desta 
generosidade. Os Caraquenhos, olhando para os Estados Unidos 
como para amigos na hora de necessidade, entrarão com elles em al-
lianças, que naõ podem deixar de ser summamente interessantes ao 
Commercio dos Americanos. Estes se nao tem descuidado de con
ciliar o povo do Rio-da-Prata; pois no9 consta que Buenos-Ayres 
tem recebido supprimentos consideravies de armas, e muniçoens de 
guerra, por via dos Americanos. He de admirar, que nem a Hespa
nha, nem Inglaterra, tomem estes importantes factos em considera
ção. 
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FRANÇA. 

O negocio de maior importância que este paiz oflferece, he a espe-
perada guerra com a Rússia. O Imperador dos Francezes, chegou 
a Dantzick aos 7 de Junho, aonde passou revista ás tropas que ali se 
achavam. Por tanto as ameaçass de guerra cada vez se approxi-
mam mais ao estado de hostilidades. 

Recebemos em Londres Jornaes Francezes até a data de '20 de 
Junho; e nelles nem uma palavra se diz sobre as victorias dos exér
citos alliados na Peninsula; a tomada de Badajoz, as acçoens de 
Mina, a destrióçaõ da Ponte de Almaraz; naõ saõ ainda sabidas era 
França pelos seus papeis de novidades; pelo contrario em alguns 
delles se recommenda ao povo, que naõ dem credito, acertos rumores 
que corriam de desastres na Peninsula; quaes fossem esses rumores 
naõ se d iz ; mas he de suppor que sejam os feitos que temos mencio
nado, de que tem chegado noticia á França, naõ obstante a escravi
dão em que o Gram Déspota conserva a imprensa. 

Corre um rumor de que Luiz Buonaparte, o ex Rey de Hollanda, 
morrera em Gratz na Silesia, peio meado do mez de Junho ; mas as 
gazetas Francezas naõ fazem mençaõ de t a l ; o que naõ he de ad
mirar ; porque nenhuma dellas ainda mencionou a vinda de Luciano 
Bonaparte para Inglaterra, nem a sua residência neste paiz. 

H E S P A N H A . 

A p. T69 publicamos um officio do chefe Espoz y Mina, em que 
refere o haver interceptado um Comboy Francez: referimos o Lei
tor ao mesmo officio, em si contém o maior elogio que se pôde 
fazer aquelle partidista. Em Valencia em vez de cumprirem com a 
capitulação, os Francezes, mandaram prezos para a França 1.500 Re
ligiosos, e muitos seculares sob vários pretextos. Na Catalunha se 
conserva o Baraõ de Eroles com um corpo sempre em movimento, 
e causando aos Francezes contínuos sustos. Mendizabal acha-se em 
Herrera de Puisserga com a divisaõ Cantabra, e outros corpos de 
partidas; mas da Galiza, aonde se esperava que o General Castanhos 
houvesse ja organizado o seu exercito, nada tem apparecido. Af-
firma-se,que aJuncta Criminal de Sevilha declarou a 23 de Abril pena 
capital, contra o general Ballesteros, pelo ridículo crime de insur
gente; e que Soult prendera e mandara para cordova grande numero 
de pessoas distinctas, como em reféns pelos Hespanhoes traidores á 
pátria, no caso de que elle se veja obrigado a retirar-se. 
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O Cura de Villoviaõ (Merino) tomou 600 Francezes, que tinham 
sahido de Aranda, sem que voltasse um só para o contar. Aos 10 de 
Maio chegaram a Rivadesella 350, que vaõ para a Corunha ; os ou
tros, excepto 19 officiaes, que ficaram em Poza esperando a resposta 
do General Francez de Burgos, a quem escreveo dizendo, que naõ 
entregava o espia Hespanhol Moreno, por cuja espionagem e per
versidade padeciam muito as partidas Hespanholas, immediatamente 
passaria pelas armas os dictos officiaes Francezes. O espia foi em 
conseqüência entregue. 

Pelas cartas que se interceptaram ao Secretario de Jozé Buona
parte, Deslandes, tomado pela partida de Mina, se vé que o chamado 
Rey de Hespanha pede licença para resignar a Coroa, e voltar para 
a França. Pelas cartas, também interceptadas do Rey Jozé a sua 
mulher se vé que uma das causas de seus desgostos he o naõ ter com
mando ou poder algum em Hespanha; e o desmembramento da 
Monarchia. Nos somos obrigados a dizer, que damos sempre mui 
pouco creditr» a isto que chamam cartas interceptadas. 

I N G L A T E R R A . 

A politica interior deste paiz tem tido alguma alteração durante 
este mez, pelas resoluçoens que se tomaram sobre dous importantes 
pontos. Os Catholicos Romanos da Irlanda; e as Ordens em Con
selho. 

Quanto aos Catholicos, resolveo a casados Comrnuns, sendo a mo
ção feita por Mr.Canning, que logo que se ajunetar o Parlamento na 
sessaõ seguinte se tomarão em consideração os requirimentos dos 
Catholicos da Irlanda, para se lhes fazerem as concessoens, que forem 
compatíveis com a segurança do Estado. Mr. Ganning em uma 
eloqüentíssima falia que precedeo a sua moçaõ, e que nos deseja
ríamos inserir no nosso periódico se os limites o permittissein, usa 
das seguintes expressoens. 

" Se olhassem para a Rússia, diz Mr. Canning que apresenta 
ella á sua attençaõ ? O Emperador em seu arraial, acompanhado 
por um Chanceller Scismatico, um Secretario Catholico, e um Gene
ral Protestante; e vendo isto, que perguntarão, naturalr*7*nte, a si-
mesmos." 

He para lamentar que os paizes Catholicos na3 dém o exemplo 
desta liberalidade de ideas, e desta tolerância charitativa, que taõ 
anciosamente pedem para si, nos paizes em que elles naõ sap os do-
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minantes. Esta reciprocidade de tolerância foi sabiamente explicada 
por S. A. R. o Duque de Sussex, na falia que fez o mez passado na 
casa dos Pares a favor dos Catholicos. S. A. R. cora o mais pro
fundo conhecimento da matéria desenvolveo os verdadeiros princi
pios do Christianismo, recommendando a tolerância mutua, pelos 
sentimentos Christaõs, pela politica do Estado, e pelo* dictames da 
philosophia. Como este primor d'obra da Oratória Ingleza, se acha 
traduzido em Portuguez, e impresso ; naõ podemos deixar de re-
commendar encarecidamente a sua leitura a todos os nossos Leitores 
Brazilienses. 

As Ordens em Conselho fôram revogadas, ainda que condicional
mente, pelo documento que publicamos a p. 778. Este acconteci-
mento, abrindo de novo os mercados da Europa ás Potências neu
traes principalmente aos Americanos, naÕ pôde deixar de ser sum-
mamente interessante ao Commercio do Brazil; e tanto quanto a 
guerra com a America causaria a sua total ruina. 

O Chanceller do Exchequer apresentou quarta feira (17 de Junho) 
na Câmara dos Communs, a estimativa de despezas do anno cor
rente, cujo total, para a Gram Bretanha somente he de 55:S50*648 
libras esterlinas. Os modos e meios de obter as receitas excedem 
esta somma, em perto de 40.000 libras; exaqui em que consistem. 

Direitos annuaes =£3:000.000 

Excedente do fundo consolidado 3:600.000 
Taxas de guerra 20:400.000 
Loteria 300.000 
Subscripçoens em bilhetes do Exchequer refundidos 6:789.625 
Voto de credito 3:000.000 
Muniçoens navaes velhas • 441.218 
Excedente dos meios e modos 1811 2-200.62& 
Imprestimo 15:650.000 

=£55:390.468 

Para satisfazer aos juros do imprestimo e a vários outros objeetos, 

se imporaõ novos direitos, cujo producto se avalua em cerca de 

1:900.000 libras. A escolha dos objeetos sobre que devem recahir 

tem sido feita com tanto discernimento, que todo o mundo convém, 

que a cobrança desta somma se naõ podia jamais fazer de manneira 

menos onerosa para a naçaõ ; e a estimativa foi recebida com a 

unaniine approvaçaÕ da Cnirtara cios Comrnuns. Os novos impostos 

seraõ 
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A cessação do drawback na exportação das mercadorias de chitas 
pintadas; um direito dobrado sobre os coiros e peles: um direito 
dobrado sobre os vidros: 10 por cento deaugmento sobre o tabaco; 
um novo regulamento dos direitos sobre as vendas em hasta publica ; 
um novo direito de um penique sobre todas as cartas, que forem 
pelo correio alem de 20 milhas: novos direitos sobre os cr iados; 
agentes, escreventes, carreteiros, e carruagens.; excepto aquellas 
que saõ empregadas na lavoura, serventes de estalagens, e de casas 
particulares; criados de lavoura., carruagens de quatro rodas, ca
vallos de luxo ; cavallos empregados unicamente no trabalho e com
mercio : novo direito sobre os caens, que será maior para os galgos, 

e caens de caça. 
- • 

Regulamentos Commerciaes. 

" Whitehall, 26 de Junho. 
*' Mr. Lack tem ordem de informar Mr. que, em confor

midade do Acto porque se concedem prêmios aos linhos pintados, 
&c. a exportação deve ser feita para fôra da Gram Bretanha, e se
gundo o custume, sendo do Porto de Londres, o despacho da alfân
dega deve ser de Gravesend." 

" Secretaria do Commercio, 26 de Junho. 
" Mr. Lack tem ordem de informar Mr. que se prepararão 

immediatamente licenças para a protecçao dos vasos Americanos, 
que sahircm deste reyno para os Estados Unidos, com cargas, de 
propriedade pertencente a subditos Britannicos ou Americanos." 

' " Secretaria do Committé do Conselho Privado 
para o Commercio. 

41 Tenho ordem dos Lords do Committé do Conselho para o Com
mercio, de vos fazer saber para informação dos senhores interessados 
no negocio do Brazil, que na actual mudança de circumstancias, 
occasionada pela ordem em Conselho de 23 do corrente, pela qual se 
revogam até certo ponto as ordens de 7 de Janeiro, de 1807, e 20 de 
Abril, de 1809, suas senhorias recommendaraõ, que o artigo de al
godão em rama naõ sOja daqui em diante excl.uido nas licenças que 
permittem a exportação de fazendas deste reyno para a França, 
Flandres, e Hollanda. 

" Sou, Senhor, vosso obediente criado 
(Assignado) " Tnott-t LACK" 

" A Joaõ W. Buckle, Escudeiro." 

5 L f. 
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PORTUGAL. 

Em vários de nossos No», passado, e ja a muito tempo, recotn-
•mendamos a necessidade, que havia, de recorrer ao expediente de 
obter do Brazil mantimentos para Portugal; diminuindo assim a 
dependência dos Estados Unidos; e acautelando a penúria que se 
havia de soffrer, em caso de ruptura entre a America e a Inglaterra. 
Sintimos muito, que as nossas ideas nao fossem adoptadas com 
promptidaõ e energia; porque sinceramente lamentamos os máos 
effeitos, que se seguiram ao temor somente de uma guerra desta 
natureza. 

Desde 13 até 22 de Maio entraram em Lisboa 53.066 barricas de 
farinha; a maior quantia deste gênero que tem entrado era Lisboa 
no decurso de uma semana, ha muito tempo a esta parte; e naõ ob
stante isto o preço da barrica de farinha éra 18.000 reis; e nas fa
bricas senaõ achava paõ por menos de 75 reis por arratel; sendo a 
taxa da estiva 76 reis. Tinha estado a 79 reis na estiva. Chegou a 
ser necessário o repartir-se o paõ nas praças publicas debaixo da 
protecçao de justiça, em conseqüência do motim, que naturalmente 
produz a grande concurrencia de compradores em similhantes cir
cumstancias. 

Taes saõ os effeitos da administração combinada dos três Gerioens; 
um em Lisboa, outro em Londres, outro no Brazil; e por aqui se 
verá, que naõ atacamos os homens, como individuos, mas as suas 
medidas como ministros; a falta de um dos anéis desta cadêa poderá 
talvez fazer com que entrem novos homens, e se adoptem novos 
planos para soccorrer Portugal do Brazil, ao menos com manti
mentos ; porque, se naõ tem querido prestar ouvidos aos raciocí
nios, parece-nos impossível que cerrem os olhos á evidencia de 
factos, 

He pois na origem, que um Governo previdente deve acautelar 
estas commoçoens populares, enaõ quando ha a escassez dar ordens 
ao Intendente da Policia que socegue o Povo • Que hade fazer um 
Intendente ? O actual que ha em Lisboa passa por um homem in-
telligente, e bem intencionado; porém se o Governo por sua mâ 
administração e falta de conhecimentos politicos, e econômicos, pre
para causas tao fortes de descontentamento, as ordens que depois se 
daõ ao Intendente, só podem fazer com que elle prenda, e promova 
o castigo dos amotinados, sem poder remediar as causas; o povo 
naturalmente volta-se contra o executor destas ordens, chama-lhe 
tyranno e oppressor; e exahi o Governo atirando com todo o ódio 
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sobre a Policia, quando as causas do mal naõ eram por forma alguma 
de sua repartição. 

Avizam-nos de Lisboa, que Cypriano Ribeiro Freire fôra chamado 
para o Rio de Janeiro, e conjectura-se que será para servir o lugar 
de secretario de Estado. Nos temo-nos tantas vezes enganado, fa
zendo bom conceito dos homens, antes d'elies entrarem a servir os 
grandes empregos, que realmente tememos o conceber esperanças de 
nenhum, no estado actual das cousas; mas neste exemplo naõ pôde-
mos deixar de dizer, que nos satisfaz a escolha. Este sugeito tem 
muitas qualidades que o recommendam: servio lugares na diplo
macia, em Londres, nos Estados Unidos, e n' outras partes. Tem 
andado pelo inundo com os olhos abertos; porque tem instrucçaõ ; 
goza a reputação de ser homem de probidade j e portanto que mais 
se pôde desejar na escolha ? 

Mas permittanos esse Senhor, que lhe lembremos a comparação 
(sem dizermos de quem temos esta anecdota) que o defunto Vis
conde de Balsemaõ fazia áo Ministério Portuguez antes de entrar 
para Ministro; que aquelle Gabinete éra uma vazilha envinagrada 
que por melhor que fosse o vinho que se lhe deitasse dentro se tor
nava logo vinagre. Pedimos portanto ao Senhor Freire, que se for 
para o Ministério do Rio de Janeiro, qucnaÕ se azede mui depressa. 
E parece-nos que o melhor meio de conservar-se puro, e inconta-
minado (ainda que este naÕ seja o modo mais seguro de conservar-
se no ministério) he faliar sempre a verdade a seu Soborano ; e naõ 
se embaraçar com as intrigas dos Godoyanos; o mundo tem-nos 
dado boas liçoens de que estes esforços honrados naõ saõ sempre 
vox clamantis in deserto. 

O dia dos annos de S. M. B. George III.; foi celebrado em Por
tugal com os applausos que se custumam dar aos Senhores Reys 
daquelle Reyno; sem que fosse necessário ordem da Câmara para 
luminárias ; porque todos as puzeram voluntariamente. Nisto pro
vam os Portuguezes, que tem gratidão por um monarcha que lhes 
vale nas afJJiçoens. 

A p. 7 51, damos a conta official da brilhante acçaõ de Sir Rowland 
Hill na tomada da ponte da Almaraz : empreza taõ bem concebida 
como executada. Por um officio de Lord Wellington, datado de 
3 de Junho, consta, que tornara a entrar com suas tropas em Sala
manca; donde havia sabido par fazer um movimento sobre Al
maraz. 
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RIO DA PRATA. 

0 General Vigodet, Governador de Monte Vídeo, mandou suspen
der toda a communicaçaõ cora Buenos-Ayres por um bando de 17 
de Janeiro. 

O Governo de Buenos-Ayres de sua parte mandou, que todos os 
que tivessem bens ou propriedade alguma pertencente a Hespanhoes 
da Peninsula, Portuguezes, ou Brazilianos, ou habitantes das provin
cias occupadas por Goyeneche, os denunciassem e entregassem 
dentro em 48 horas; pena de perdimento dos bens do infractor 
desta ordem. 

SUÉCIA. 

Affirma-se que o Governo Inglez recebera de Suécia noticias mui 
positivas da sinceridade com que o Principe Hereditário da Coroa 
(Bernadotte) se offerece a entrar em guerra contra a França: o segu
inte he a summa das notícias; as quaes, com tudo, naõ afiança
remos. 

" O Imperador dos Francezes, como em ultimato determinou co
meçar hostilidades contra a Suécia; e escreveo ao Principe da Coroa, 
offerecendo-lhe o restituir á Suécia a Pomerania, Finlândia, e os 
Estados de Bernadotte na França e Itália, com a condição de que 
este cooperasse com elle nos seus desígnios no Norte. Nesta carta 
lembrava Napoleaõ a Bernadotte, a soa antiga amizade, e as novas 
obrigaçoens que lhe devia. A resposta foi breve, e decidida." 

" Quanto á Pomerania, a sorte da guerra a poderá ainda resti
tuir. A respeito da Finlândia, naõ está em vosso poder o restituilla. 
E no que toca á propriedade que me foi assignada na França e 
Itália, eu contei com a largar quando me fiz Sueco. Notaes a nossa 
antiga amizade. Temos pelejado lado a lado ; e se temos mostrado 
alguns talentos ou valor, estamos amplamente remunerados, vós com 
a Coroa de França, e eu com osceptroda Suécia. Sobre a matéria 
de obrigaçoens só tenho de vos responder, que os motivos de grati
dão saõ pouco mais ou menos iguaes." 

" Havendo a Corte de S. Petersburgo indicado alguma incerteza 
sobre a sinceridade de Bernadotte, este mandou que se transmittis-
sem copias authentica* de sua conrespondencia, para serem apre
sentadas ao Imperador Alexandre; e a entrega foi acompanhada 
da pergunta, se o Imperador se achava perfeitamente satisfeito da 
adhesaõ do Principe da Coroa a todos os genuínos interessas dos 
Estados do Norte." 
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VENEZUELA. 

Naõ temos ainda recebido noticias dignas de credito, sobre as 
particularidades do terremoto, que houve em Venezuela. 

A relação que demos do terremoto da província de Caracas foi 
tirada de uma Gazeta de Corunha; porém quando lemos as cinco 
razoens, que ali se explicam ao longo, para provar que o terremoto 
foi um milagre, e castigo de Deus por se declararem independentes, 
ficamos na duvida, se aquelle escriptor merece que o acreditem, 
quando assim patentea asimpleza de sua credulidade. 

Certo Caraquenho em Londres ouvindo estas cinco razoens da
quelle escriptor, observou ironicamente, que com effeito o terre
moto era milagroro, e em castigo de naõ haverem declarado a sua 
independência mais cedo. Se os terremotos saõ effeitos necessários 
de causas naturaes, atribuillos a milagre he fora de todo o propósito. 
Do Contrario he preciso buscar qual foi a declaração de indepen
dência, que causou o terremoto de Lisboa em 1755 ; e o que se 
observou mesmo agora na ilha de S. Vicente, no Golpo México. 

Conrespondencia. 

Naõ ha para que nos aprecemos sobre a circular do Cônsul Portu
guez em Inglaterra. No N0. seguinte terá a devida consideração. 
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