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POLÍTICA.
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Ratificação do tractado com Inglaterra^ sobre o Commercio da
Escravatura.
D. JOAÕ, por Graça de Deus, Rey do Reyno Unido
de Portugal do Brazil e dos Algarves, d'aquem e d'alem
mar, era África Senhor de Guiné e da Conquista, Navegação e Commercio da Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da
índia, &c. Faço saber aos que a presente Carta de
Confirmação, Approvaçaõ e Ratificação virem, que em
28 de Julho do corrente anno se concluio e assignou na
cidade de Londres, entre mim e o Sereníssimo e Potentissimo Principe George III, Rey do Reyno Unido da
Grande Bretanha e Irlanda, meu bom irmaõ e primo,
pelos respectivos plenipotenciarios munidos de competentes
poderes, uma Convenção Addicional ao Tractado de 22
de Janeiro de 1815, com o fim de preencher fielmente, e
era toda a sua extençaõ, as mutuas obrigaçoens, que
contractamos pelo sobredicto tractado, da qual convenção a
sua forma e theor he a seguinte:
A2
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(Seguia-se o tlieor da Convenção, e papeis annexos
como publicamos no Vol. X X . p . 225.)
E sendo-me presente a mesma Convenção Addicional;
cujo theor fica acima inserido; e bem visto, considerado e
examinado por mim tudo o que nella se contém, a approvo, ratifico e confirmo, em todas as suas partes, e pela
presente a dou por firme e valida, para haver de produzir
o seu devido efTeito; promeltendo, em fé e palavra Real
de observálla e cumprilla inviolavelmente, e fazêlla cumprir e observar, por qualquer modo que possa ser. Em
testemunho e firmeza do sobredicto fiz passar a presente
Carta por mim assignada, passada com o sêllo grande das
minhas Armas, e referendada pelo meu Secretario e
Ministro de Estado abaixo assignado. Dada no Palácio
do Rio-de-Janeiro, aos 8 de Novembro do anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo 1817.
E L R E Y , Com Guarda.
JOAÕ P A U L O

Confirmação e Ratificação

BEZERRA.

do Jlrtigo

Separado.

D. Joaõ, por Graça de Deus, Rey do Reyno Unido de
Portugal do Brazil e dos Algarves, d'aquem e d'alem
mar, em África, Senhor de Guiné e da Conquista, Navegação, e Commercio da Ethopia, Arábia, Pérsia, e da
índia, &c. Faço saber aos que a presente Carta de Confirmação, Approvaçaõ e Ratificação virem, que aos 11
dias do mez de Septembro do corrente anno se concluio e
assignou na Cidade de Londres, entre Mim e o Sereníssimo e Potentissimo Principe George III, Rey do Reyno
Unido da Gram Bretanha e Irlanda, meu bom irmaõ e
primo, pelos respectivos plenipotenciarios, munidos de
competentes poderes, um Artigo separado da Convenção
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assignada em Londres, aos 28 de Julho deste mesmo
anno, addicional ao tractado de 22 de Janeiro de 1815, do
qual artigo a sua forma he a seguinte:
Artigo Separado.
Logo que se verificar a total abolição do trafico de
escravatura para os vassallos da coroa de Portugal, as
duas Altas Partes Contractantes convém em adaptar de
commum accordo, às novas circumstancias, as cstipulaçoens da Convenção addicional assignada em Londres aos
28 de Julho próximo passado ; mas quando naõ seja possivel concordar em outro ajuste, a Convenção Addicional
daquella data ficará sendo valida, até a expiração de
quinze annos, contados desde o dia, em que o trafico da
escravatura for totalmente abolido pelo Governo Portuguez.
O presente Artigo Separado terá a mesma força e
vigor como se fosse inserido palavra por palavra na sobredicta Convenção Addicional; e será ratificado, e as ratificaçoens seraõ trocadas o mais cedo que for possivel.
Em fé do que os Plenipotenciarios respectivos o assignâram e selláram com os sêllos das suas armas.
Feito em Londres aos 11 dias do mez de Septembro;
do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo
1817.
( L . S.)

CONDE DE P A L M E L L A .

E sendo-me presente o mesmo Artigo Separado, cujo
theor fica acima inserido, e bem visto, considerado e
examinado por mim; o approvo, ratifico e confirmo, e
pela presente o dou por firme e valido, para haver de
produzir o seu devido effeito; promettendo, em fé e
palavra Real, de observallo e cumprillo inviolavelmente,
e fazêllo cumprir e observar, por qualquer modo que
possa ser. Em testemunho e firmeza do sobrediclo, fiz
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passar a presente Carta por mim assignada, passada com
o sêllo grande das minhas Armas, e referendada pelo meu
Secretario e Ministro de Estado abaixo assignado. Dada
no Palácio do Rio-de-Janeiro aos 9 dias do mez de Dezembro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus
Christo de 1817.
E L REY,

Com Guarda.

THOMAZ ANTÔNIO D E VILLANOVA PORTUGAL.

Decreto, pelo qual se dá uma applicaçaõ
Seminário ecclesiastico de S. Joaquim,
de-Janeiro.

civil, ao
no Rio-

Fazendo-se necessário determinar o local, em que se
deve estabelecer o conveniente aquartelamento, assim
pnra um dos batalhoens da divisão de tropas, que mandei
vir ultimamente do exercito de Portugal, como para o
Corpo de Artífices Engenheiros, que acompanhou a
mesma divisão; e reconhecendo-se pelos exames e informaçoens, a que ordenei se procedesse, que o edifício
do Seminário de S. Joaquim reúne as mais adequadas
proporçoens para aquelle fim, ao mesmo tempo que sem
inconveniente se podem accommodar com aproveitamento
e maior vantagem, tanto publica como particular, os
actuaes Seminaristas deste Collegio, ou seja no Seminário
de S. José, aquelles que pelo seu adiantamento nos estudos, e vocação, se julguem próprios para o Estado Ecclesiastico, ou seja ficando addidos ao sobredito Corpo de
Artífices Engenheiros, como aprendizes dos differentes
Officios mechanicos nelle estabelecidos, aquelles que naõ
estiverem no mesmo oaso e circumstancias dos primeiros;
Tendo eu além disto muito em consideração a opinião e
parecer do Bispo Capellaõ Mór, que me foi presente na
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sua informação sobre este objecto: Hei por bem ordenar
o seguinte: Que o referido edifício do Seminário de
S. Joaquim, e suas dependências, passando a ser incorporado nos próprios da Coroa, seja destinado para aquartelamento, tanto de um dos sobredictos Batalhoens, como
do Corpo de Artífices Engenheiros, e estabelecimento das
suas respectivas Officinas, fazendo-se-lhe para este effeito
á custa da Minha Real Fazenda as repartiçoens e accommodaçoens, que forem precisas, segundo o plano e orçamento, que deverá dar o Brigadeiro Graduado Carlos
Frederico de Caula, o qual será incumbido da sua inspecçaõ, e direcçaõ das obras: Que as rendas actuaes deste
extincto Seminário passem, e fiquem incorporadas ás do
Seminário de S. José, naõ só para se continuar regularmente o ordenado de duzentos mil reis ao actual Reytor,
o Abbade José dos Santos Salgueiro, que ficará considerado como aposentado, e o pagamento do ordenado de
cem mil réis ao actual Professor de Grammatica e lirigua
Latina, que servirá como substituto no Seminário de
S. José, nas faltas e impedimentos do Professor, que alli
rege esta Cadeira, mas também para manutenção e tractamento dos alumnos do extincto Seminário de S. Joaquim,
que sendo escolhidos pelo Bispo Capellaõ Mór por mais
próprios e aptos para a vida Ecclesiastica, determino
passem, e sejam admittidos, e tractados no Seminário de
S. José, aonde para o futuro se admittiraõ, e traclaraõ
do mesmo modo, pelo menos, dez rapazes orfaõs e pobres
que possam com approveitamento destinar-se para esta
vida, e serem empregados utilmente com vantagem do
serviço de Deos, e meu : Que a Igrejado extincto Seminário seja destinada paraCapella dos Batalhoens, e Corpos,
que compõem a divisão das Tropas vindas ultimamente de
Portugal, servindo de cabeça para uma confraria, que se
formará dos seus respectivos officiaes, semelhante á que
existe já na Capella da Cruz dos Officiaes dos Regimen-
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tos desta gaurniçaõ: Finalmente que os Seminaristas,
que restarem, dos que haõ de passar para o Seminário de
S. José, sejam admittidos no sobredicto Corpo de Artífices
Engenheiros, e fiquem addidos ao mesmo Corpo, como
aprendizes dos differentes officios mechanicos nelle estabelecidos ja pela sua organização, sentando-se-lhes praça
de addidos, e sendo abonados cada um com meio soldo, e
uma raçaõ de paõ e etape, igual à dos soldados deste
Corpo, para entrarem nos ranchos como estes: a estas
praças addidas se fornecerá desde logo o seu competente
uniforme, e passarão depois a praças effectivas do corpo,
vencendo entaõ o competente soldo por inteiro, os que
mais se distinguirem pelo seu bom procedimento, e applicaçaõ. E por quanto he da Minha Real Intenção, que
deste beneficio e vantagem se hajam de utilizar todos os
meus fieis Vassallos, que desejem delle aproveitar-se:
Sou servido, que do mesmo modo se admittam neste
Corpo, como praças addidas, para terem a mesma applicaçaõ e destino, todos os rapazes de boa educação, que
quizerem nelle entrar, ou que seus pais, parentes, ou
pessoas, que os governarem, os appresentarem ao respectivo Commandante para este fim. Thomaz Antonio de
Villanova Portugal, do meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios do Reyno, encarregado interinamente da repartição dos negócios estrangeiros e da
guerra, assim o tenha entendido e o faça executar, naõ
obstante quaesquer Leys e ordens em contrario, expedindo para este effeito os despachos necessários. Palácio
do Rio-de-Janeiro, em cinco de Janeiro de mil oitocentos
e dezoito.
Com a Rubrica

de Sua

Majestade.

Cumpre-se e Registe-se. Palácio do Rio-de-Janeiro
em 10 de Janeiro de 1818.
Com a Rubrica de Sua

Excellencia.
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Alvará para a divisão da comntarca do Ceara Grande.
E u El Rey faço saber aos que o presente Alvará com
força de Ley virem, que subindo à minha Real presença
em consulta da Meza do meu Desembargo do Paço,
ouvido o Procurador da minha Real Coroa e Fazenda, a
difficuldade, em que na provincia do Ceará Grande se
acha a prompta administração da Justiça, em razaõ das
distancias e incommodos, porque saõ obrigados a passar
aquelles povos, para conseguirem os despachos dos seus
negócios, sendo como impossível que um só ouvidor possa
fazer as devidas correiçoens em tam grandes extençoens,
e ouvir a mais de cento e cincoenta mil habitantes, com
que a dieta provincia se acha povoada, resultando de qualquer falta prejuizos incalculáveis contra os mesmos povos,
e contra os interesses da minha Real Fazenda, querendo
eu que os paternaes cuidados com que promovo a felicidade dos meus fieis vassallos se communiquem a todas
as partes dos meus reynos, para que todos gozem dos
precisos bens, que resultam da justiça, quando he distribuída com facilidade e promptidaõ ; sou servido conformar-me com o parecer da referida Meza e determinar
o seguinte.
1. Hei por bem dividir a comarca do Ceará Grande,
e crear outra com a denominação de Comarca do Crato
do Ceará, servindo-lhe de cabeça a villa do Crato, e
comprehendendo no seu districto as villas de S. Joaõ
do Principe, Campo Maior de Quexeremobim, Icó,
Sancto Antonio do Jardim, e S. Vicente das Lavras,
que por este Alvará sou servido elevar á qualidade de
Villa. Todas estas villas ficam desde logo desmembradas
da referida Comarca do Ceará Grande e sugeitas á nova
Commarca do Crato do Ceará.
2. O Ouvidor desta Comarca servirá pelo mesmo
regimento, e terá o mesmo ordenado, propinas e aposentaVoL. XXI, No. 122.
B
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doria, que agora tem o Ouvidor do Ceará Grande: as propinas e aposentadoria seraõ pagas pelas rendas da Câmara,
e o ordenado pela minha Real Fazenda. Para o serviço
desta Ouvidoria, sou servido crear os officios de Escrivão
e Meirinho, que servirão na forma dos regimentos, que
lhes pertencem.
3. Sou servido levantar em villa, a povoaçaõ de S.
Vicente Ferrer das Lavras da Mangabeira, com a denominação de " Villa de S. Vicente das Lavras": terá por
termo todo o território da sua freguezia, ficando desde
logo desmembrada do termo da Villa de Icó, com todos os
rendimentos, que lhe forem respectivos, e devem pertencer á Villa novamente creada. Para governo desta
Villa sou servido crear os mesmos Juizes Ordinários, Juiz
de Orfaõs, Vereadores e Officiaes, que, pelo Alvará de
30 de Agosto de 1814, me dignei conceder á Villa de
Sancto Antonio do Jardim. As casas da Câmara, Cadêa,
e mais officinas necessárias, seraõ feitas á custa dos moradores, bebaixo da inspecçaõ da Meza do meu Dese mbargo
do Paço.
4. Querendo beneficiar a Câmara da dieta Villa de
S. Vicente das Lavra*, e alliviar quanto for possivel os
moradores do seu termo, hei por bem conceder-lhe para
patrimônio uma sesmaria de uma légua de terra em quadra, conjuneta ou separadamente, aonde a houver desembaraçada, e concedo á mesma Câmara a faculdade de a
poder aforar em pequenas porçoens por contractos perpétuos foros razoáveis, e lauderaios da ley, na forma do
Alvará de 23 de Julho 1766.
5. A cabeça da Comarca do Ceará Grande, que ale
agora éra a Villa do Aquiraz, ficará sendo a Villa da
Fortaleza, aonde actualmente reside o Governador da
Provincia, e existe a Juncta da Real Fazenda, da qual
he membro o respectivo Ouvidor.
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6. Hei por bem annexar ao lugar de Juiz-de-Fóra da
Villa da Fortaleza, as vilhas de Arronches, Messejana,
Soure e Aquiraz, ficando supprimidos nellas OB lugares
de Juizes Ordinários, cuja jurisdicçaõ deve ser exercitada
pelo Juiz-de-Fora, e pelo Vereador mais. velho na forma
da Ley, havendo eu por declarado, nesta parte somente,
o Alvura de 7 de Junho 1755.
7. Sou servido crear dous lugares de Juizes-de-Fóra
do eive), crime e orfaõs, um na Villa do Sobral, ficandolhe annexas a Villa da Granja, Villa Nova d' El Rey, e
Villa Viçosa Real, e outro na Villa do Aracaty, ficandolhe annexa a Villa de S. Bernardo.
Terá o primeiro
a sua residência na Villa do Sobral, e o segundo na
Villa do Aracaty, e cada um delles deverá assistir ao
menos por tempo de um mez em cada anno nas villas
annexas a sua jurisdicçaõ. Servirão com elles os mesmos officiaes, que serviam com os Juizes Ordinários e dos
Orfaõs, cujos lugares ficam supprimidos em todas as villas
annexas, na forma decretada a respeito das annexas da
villa da Fortaleza.
8. Os juizes-de-Fora,que por este Alvará sou servido
crear, teraõ os mesmos ordenados pagos pela minha
Real Fazenda, e as mesmas propinas e aposentadorias,
pagas pelas Câmaras, que vence o Juiz-de-Fóra de Pernambuco, da maneira concedida ao Juiz-de-Fóra da Fortaleza, por Alvará de 24 de Junho de 1810. E, ainda que
me naõ digne aceitar a imposição voluntária de cinco reis
em cada meio de sola, ou atanado fabricado no território
da dieta villa do Sobral, e das outras villas, que lhe foram
annexas, e exportados pelos portos daquelle districto, que
os moradores da mesma villa do Sobral offerecêram para
pagamento do ordenado do Juiz-de-Fora, que me supplicáram lhes concedece, por querer que o estabelecimento
doa magistrados para administrarem a justiça corra por
B2
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tonta da minha Kcal Fazenda e á custa dos meus fieis
vassallos, sou com tudo servido que esta imposição voluntária tenha lugar a beneficio das rendas das dietas Câmaras, assim para o pagamento das mencionadas propinas e
aposentadorias, que ellas saõ obrigadas a p a g a r , como das
obras publicas de cada uma das dietas villas, na forma que
eu houver por bem determinar, depois de havidas as informaçoens, a que tenho mandado proceder, sobre a liquidação, arrecadação e proporcional applicaçaõ, que da referida imposição deve fazer-se.
E este se cumprirá como nelle se contém. Pelo que
mando á Meza do meu Desembargo do Paço e da Consciência e ordens, Presidente do meu Real Erário, Regedor da Casa da Supplicaçaõ, Conselho da minha RealFazenda, Governador da Capitania do Ceará Grande e a
todos os Tribunaes e Ministros a quem o seu conhecimento pertencer o cumpram e guardem e o façam cumprir e
guardar.
E valerá como carta passada pela chancellaria,
posto que por ella nao ha de passar, e que o seu effeito
dure por mais de um anno, naõ obstante a ordenação em
contrario. Dado no Rio-de-Janeiro 003 27 de Junho 1816REY.

ESTADOS U N I D O S .

Mensagem do Presidente ao Senado sobre as

Floridas.

Ao Senado e Casa dos Representantes dos Estados
Unidos.
Apresento agora ao Congresso todas as informaçoens,
que possue o Executivo, a respeito da guerra com os
Seminoles, e medidas que julgou próprio adoptar, para
segurança de nossos concidadãos, na fronteira exposta a
suas devastaçoens.
Os documentos inclusos mostram,
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que as hostilidades desta tribu naõ foram provocadas, que
saõ parto de um espirito, por longo tempo fomentado, e
muitas vezes manifestado contra os Estados Unidos, e que
no presente caso se vai extendendo a outras tribus, e
assumem diariamente aspecto mais sério.
Como toda esta tribu habita o paiz que está dentro dos
limites da Florida, éra a Hespanha obrigada pelo tractado
de 1795, a prevenir que elles commettessem hostilidades
contra os Estados Unidos. Temos visto, com pezar, que
aquelle Governo tem absolutamente deixado de cumprir
com esta obrigação, nem sabemos que tenha feito esforço
algum para esse fim. Quando consideramos a sua total
inhabilidade para sustar, ainda no menor gráo, os movimentos desta tribu, pela sua pequeníssima e incompetente
força, na Florida, naõ nos achamos dispostos a attribuir
esta falta a nenhuma outra causa.
E com tudo, a inhabilidade em que se acha a Hespanha, para manter a sua
authoridade sobre o território e sobre os índios, inclusos
nos seus limites; e, por conseqüência, inhabilidade de
cumprir com o tractado, naõ deve expor os Estados Uniilos a outros e maiores damnos. Aonde a authoridade
de Hespanha cessa de existir', ali tem os Estados Unidos
direito de perseguir seu inimigo pelo principio da própria defeza. Neste caso o direito he mais completo e
obvio; porque nós fazemos somente o que a mesma
Hespanha era obrigada a executar. A esta alta obrigação, e privilegio deste grande e sagrado direito da própria defeza, se limitará estrictamente o movimento de
nossas tropas. Tem-se dado ordens ao General Commandante de naõ entrar na Florida, a menos que seja em
seguimento do inimigo, e, neste caso, respeitar a authoridade Hespanhola aonde quer que ella se ache mantida ;
e terá instrucçoens para retirar as suas forças da província, logo que tiver reduzido á ordem aquella tribu. e
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assegurado aos nossos concidadãos naquella parte, por
arranjamentos satisfactorios, contra suas futuras, naõ
provocadas e salvagens hostilidades.
J A I M E S MONROE.

Washington 25 Março 1818.

FRANÇA.

Ordenança contra o Commercio de

Escravatura.

Luiz, pela Graça de Deus, &c.
Considerando as diversas leys, pelas quaes a França
tem prohibido o trafico, conhecido pelo nome de Commercio de Escravatura; e especialmente a nossa ordenança de
8 de Janeiro, de 1817, e a ley de 15 de Abril 1818.
Desejando assegurar, por todos os meios que estaõ em
nosso poder, a abolição do commercio de escravatura; em
todas as partes dos nossos dominios ;
Vendo o relatório de nosso Ministro Secretario de
Estado da Marinha e Colônias ;
Temos ordenado e ordenamos o seguinte;
Art 1. Manter-se-ha constantemente, nas costas de
nossos Estabelicimentos Africanos, uma esquadrada nossa
marinha, para o fim de visitar todos os navios Francezes 5
que apparecerem dentro dos limites de nossas possessoens
nas dietas costas ; e de prevenir qualquer violação de
nossas leys e ordenanças.
Saint Cloud, 24 de Junho 1818.
(Assignado)

Luiz.
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POTÊNCIAS A L L I A D A S .

Circular dos Ministros das quatro Cortes Alliadas
que assignâram o tractado deParis de 20 deNovembro de 1815, despachada por ordem de seus Soberanos aos Ministros Plenipotenciarios,
accreditados
nas diversas cortes estrangeiras, em Maio de 1818.
Senhor!—Os Soberanos Alliados, que assignâram com
a França o tractado de 20 de Novembro, 1815, tendo
concordado em ajunctar-se no Outono que vém, em ordem
a tomar em consideração, segundo o artigo 5 o . do dicto
tractado, e em concerto com S. M. Christianissima, a situação interna da França; e, segundo aquelle precedente,
determinar se a occupaçaõ militar das províncias fronteiras
daquelle Reyno pode cessar, ou se deve continuar; os
meus collegas e eu temos recebido ordens de nossos respectivos gabinetes; para vos informardos motivos daquelle
ajunctamento. NaÕ ha duvida de que o sobredicto artigo
reserva somente aos Soberanos Alliados, o direito, exclusivo de decidir a importante questaõ,que faz o seu objecto.
Suas Majestades Imperiaes, e Reaes,porém, desejando evitar qualquer interpretação mal fundada, que possa dar ao
seu ajunctamento o character de umCongresso, e para obviar ao mesmo tempo a intervenção de outros príncipes e
gabinetes, nestas discussoens, cuja decisaõ he expressamente reservada a elles Alliados ; tem ordenado na conferência de Paris, fazer saber, por meio dos ministros e Enviados, accreditados nas outras Cortes e Estados, a sua resolução de naõ aceitar proposiçoens de natureza contraria,
que a este respeito se lhes possa dirigir ; e de naõ admittir
Plenipotenciario algum, que se mande ao lugar destinado
para o seu ajunctamento.
Exercitando um direito, que lhes he exclusivamente
reservado, os Soberanos Alliados naõ desejam por modo
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algum trazer a si as negociaçoens começadas em Paris,
em Londres e Frankfort, que se devem terminar nos lugares aonde se estabeleceram as conferências, e com a
intervenção de todas as partes, que, segundo a natureza
dos negócios, saõ chamadas a ter nisso participação.
Portanto, tenho a honra de vos informar desta unanime
resolução dos Soberanos, em ordem a que vos possais
exprimir no mesmo sentido, em todo o tempo, quando os
Governos aonde vos achais acreditado, significarem o
desejo ou intenção de tomar alguma parte, directa ou indirecta, nas deliberaçoens exclusivamente reservadas para
a decisaõ das Cortes Alliadas:
No caso em que as circumstancias ministrem a opportunidade de entrar nestas explicaçoens, devereis ajunctar
aos motivos de direito e propriedade, que justificam a
medida aisim adoptada, toda a delicadeza e consideraçoens de respeito, que sejam calculadas para a representar, debaixo das mesmas vistas e sentimentos, porque foi
dictada.
Aceitai, &c.
RÚSSIA.

Resumo do Relatório do Conselho do Credito

Publico,

Divide-se o Relatório em três pontos principaes, e he
datado de 15 de Maio, 1817.
Secçaõ 1. Commissaõ Imperial

de

Remissão.

A operação desta Commissaõ abraça dous objectos principaes. I o . O calculo e inscripçaõ das dividas, no livro
das dividas publicas, e a applicaçaõ das sommas destinadas annualmente ao pagamento destas dividas. 2 o . A diminuição progressiva dos Assignados, tirando-se successivamente da circulação uma parte delles.
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Quanto ao primeiro objecto, o empréstimo Hollandez
chega a 99:600.000 florins. Somente a metade do
pagamento annual desta somma está a cargo da Commissaõ de Remissão; havendo-se os Governos de Inglaterra
e dos Paizes Baixos obrigado, pelo tractado de 3 de
Maio, 1815, a pagar a outra metade.
As dividas no interior consistem em 214:201.184—24
rublos, em Assignados do Banco; 3:544.852—93| rublos
de prata; e 18.520 rublos de ouro.
E m 1817 se depositou uo Thesouro da Commissaõ de
Remissão da divida 30.000.000. Desta somma se pagou
em remissão do capital 13:863.882—94£; e de juros
J6.121.260—57i, fazendo um total de 29.985.143—52.
O balanço 14.856—48, he levado para a conta do anno
de 1818, para o pagamento do juro, e annuidades perpétuas devidas em 1817.
Quanto ao segundo objecto, a diminuição progressiva
dos Assignados, recebeo a commissaõ, de diversas repartiçoens, a somma de 38:586.550-—87|; e depois de
deduzir as despezas da Commissaõ e outros encargos na
somma de 562.675—87\ ficou para se queimar 38:028.87/»
rublos. Consequentemente foram os sobredictos assignados queimados publicamente, aos 24 de Abril, na presença de todos os Membros do Conselho.
Secçaõ 2a. Banco Imperial dos

Assignados.

A conta, que entregou este Banco, se divide em duas
partes; as suas operaçoens dizem respeito aos assignados.
e sua connexaõ com as caixas de desconto.
No I o . de Janeiro, 1817, montavam as sommas neste
Banco a 65:617.050 ; e se augmentáram no decurso daquelle anno a 133:617.050. Deste capital a somma de
73:305.590 foi empregada na troca de assignados antigos, e o resto, no I o de Janeiro 1818, que ficou para troca
e reserva foi de 133:617.050.
V O L . XXI. No. 122.
c
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A conta das caixas de desconto indica os retornos de
seu capital, e os lucros disso resultantes. No I o . de
Janeiro 1818, havia nos cofres 1:303.610—42|, e em
créditos 14:696.389—57% fazendo um capital de 16:000.000
As passagens deste capital, de uns proprietários a outros,
montou a 49:344.677—26.
Os lucros em caixa no I o . de Janeiro 1817, e os que
se adquiriram durante aquelle anno foram 1:660.852—78J
despendeo-se 1:086.396—53| e restou, no I o . de Janeiro
1818 574.456.24|
Seeçaõ 3 o . Banco Imperial de

Empréstimo.

As operaçoens deste banco se dividem em duas empresas. A primeira, que em 1802 substituio o Banco formado em 1798, para auxilio da Nobreza, e que se unio ao
Banco de Empréstimo. O Capital, no I o . de Janeiro,
1818, e o que o Banco teve em vários depósitos, monta a
130.276.057—10|. Nas maõs dos devedores do Banco,
no 1 ° . de Janeiro, 223:040,233—3| ficando em caixa
7:235 824—7,0 que faz o total de 130:276.057—lOf.
O Banco de 25 annos, que custumava fazer as suas
contas até o I o . de Março tinha nas maõs de seus devedores, no I o . de Janeiro, 1818, a somma de 16:339.668—48|
e ficava em circulação, na mesma data,de bilhetes do
Banco, para auxilio da Nobreza, 17.700.
Conclusoens do Conselho.
Da consideração de toda a conta, tira o Conselho estas
Conclusoens:—Ia. Que os estatutos e regulamentos dos
Estabelecimentos de Credito tem sido exactamente observados. 2 a . Q u e , sendo o nosso systema de credito fundado
em bazes sólidas, produzirá sem duvida os melhores effeitos, sendo firme e constantemente seguido.
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O bom successo do empréstimo do anno passado, naõ
obstante a novidade na Rússia das condiçoens sobre que se
contractou, prova plenamente a solidez do nosso credito.
A apprehensaõ, que algumas pessoas formaram, de que
o empréstimo absorveria grande parte dos depósitos confiados aos nossos outros estabelicimentos de credito, naõ foi
justificada pelo resultado. Pelo contrario, os fundos depositados dos indivíduos no Banco do Empréstimo, em vez de
diminuírem, em 1817, augmentáram mais de um milhaõ.
No presente estado dos negócios, póde-se até com certeza esperar, que augmente a confiança nos nossos estabeticimentos de credito, em quanto seguirmos invariavelmente os principios sobre que saõ fundados ; continuarmos a mantêllos na carreira que se lhes traçou ; e em
fim em quanto nos ajustarmos fielmente com a ley de
publicar annualmente o resultado de suas operaçoens.

AMERICA M E R E D I O N A L .

Manifesto do Supremo Director do Chili(Costinuado de p. 559, Vol. XX.)

A coroaçaõ de Fernando Vlt nos foi annunciada, quasi
ao mesmo tempo em que soubemos da sua prisaõ; e com
a historia mysteriosa das scenas do Escoriai, A ranjuez e
Bayonna. Ao mesmo tempo a Juncta de Sevilha nos
convidava para enviar Deputados, que entrassem no Governo Centralj (como por que naõ mereceria esse nome,
a menos que a America compuzesse um raio daquelle
centro^: declarou-Be pela primeira vez parte integrante,
igual em direitos ao resto da Monarchia, e que ja naõ he
uma colônia ou feitoria como as das outras Naçoens.—
Communica-se-lhe a inauguração das Junctas Provinciaes
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sua instituiçaõjSUa forma, e attributos com que deviam conservar-se: promulgam-se esses altos direitos do homem,
os principios sagrados do pacto social, as prerogalivas dos
povos, e a reversão a estes do exercício de Soberania,
que antes se desempenhava por El Rey, como seu agente»
impossibilitado ja de administralla no captiveiro: promette-se-nos, em fim, a gloriosa perspectiva de uma constituição, que, refreando a arbitrariedade do Governo, seja
anlemural da liberdade do cidadão, chamado a dar a ley
a &i mesmo, por meio de seus representantes em um Congresso Nacional.*
Este golpe de luz éra demasiado forte para naõ penetrar
o animo mais obscurecido, e crear espiritos pensadores.
Começamos a reflectir. A idea da Soberania excitava esse
instincto á independência, que nasce com o homem. Elle
se enlaçava com a sorte da Península, formando no coração um contraste desses desejos habituaes para a prosperidade da Metrópole, e o de ficar em postura de fazer
o nosso destino, se aquella succumbisse ás armas victoriosas da França. A tenebrosa e ameaçadora vigilância de
nos os mandoens inclinava a balança a esta parte, e nos
obrigava a recear, que as generosas confissoens dos Liberales do ultramar fossem um mero artificio para manter
a America jungida a seu carro, em todos os lances da
fortuna. Igualmente se qualificava de traição a menor
critica sobre os suecessos de Hespanha, ou o repetir as
proclamaçoens afagadoras de seu Governo, que em nossa
boca tinham o som de aleivosia. Assim viamos que se
espiavam os nossos ajunetamentos, e a cada homem de
talento se punha uma sentinella á vista. Era este um
plano combinado no gabinete da tyrannia subalterna Em

* Cédulas de 19 c 20 de Março, 30 de Septembro de 1808: a de 1 e Ti.
d e J a n e i i o , c Manifesto de 28 de Outubro de 1809.
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Venezuela foram arrancados por Emparan do seio de suas
famílias os cidadãos Ortega, Rodriguez e Sanz, assim
como por Carrasco, em Chili, Roxas, Ovalle e Vera —
Aquelle fez receber por força a seu Assessor; e aqui
Carrasco dá posse ao seu da primeira cadeira do Cabildo.
cercado de bayonetas. Ja entaõ o temor fazia callar a
esperança, e a segurança individual occupava todos os
sentimentos do povo. Este começou a duvidar da fidelidade do Governante, quando, por uma parte, observava
o seu comportamento em contradicçaõ com as promessas
do Governo Hespanhol, e por outra parte, este o previne
de que o maior numero de seus ministros, de seus conselheiros, de seus generaes, de seus grandes, de seus bispos
haviam adherido ao partido Francez.* Olhávamos para
a remoção dos mandatários peninsulares, a amobilidade
dos que se substituíam, e as medidas adoptadas por aquelles povos de consultar a sua conservação estabelecendo
Junctas. Chega a noticia da que se tinha estabelecido
em Buenos-Ayres: commove-se Chili: Carrasco pensa
aquietallo, fingindo que voltavam os desterrados: descobre-se o engano: he elle deposto : os Hespanhoes estabelecidos em Santiago cooperam com mais empenho para
esta separação: depositou-se o commando no Brigadeiro
Conde de Ia Conquista, por ser a maior patente, seguindo
ainda a escala da successaõ. T remem os Ouvidores com
o presentimento desta novidade, que lhes parecia uma intimaçaõ de ter caducado a sua graduação, quanto a consciência os accusava de ter concurrido com seu voto consultivo nos crimes capitães de Carrasco : creram que éra
esta uma opportumdade de promover a discordia,conforme
a ordem secreta de 15 de Abril 1810: atea-se o incêndio
Ordens de 28 de Julho 1808, de 14 de Fevereiro, 23 de Março, e 24 de
Maio. 1809.
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entre os Americanos e Hespanhoes: propôem-se um»
conferência entre os homens mais respeitáveis de ambas
asfacçoens: o resultado dolla foi a convocação do povo
para os 18 de Septembro. Neste dia memorável, a unanimidade de votos inaugurou a Juncta Suprema Governativa, que regesse o paiz, em nome de Fernando VIL
com sugeiçaõ á de Regência, que se tinha levantado em
Hespanha, sobre as ruínas da Central. A sensibilidade
pelas desgraças de um Rey infeliz, o habito de respeito e
o espirito de imitação foram mais poderosos, que os direitos, que tínhamos reassumido, e naõ deixaram executarse as vozes da independência, a que nos chamava a ordem
dos acontecimentos, a epocha da illustraçaõ e o interesse
do nosso destino.
Foi approvado o nosso Governo pela Regência: porém
esla resolução publica éra a rede,que se estendia á candura
e generosidade dos Chilenos, para que fossem preza inerme da sanguinolenta invasão encommendada ao ViceRey do Peru. Devíamos ja temêlla, quando viamos conduzir-se o fio incendiario contra nossos irmaõs de BuenosAyres, declarar-se em Caracas um rigoroso bloqueio, e
encarregar ao tyrannoMelendes, que lhe fizesse hostilidades, por todos os arbítrios do furor ( * ) . Assim foi que,
no meio de nossas maiores relaçoens com Lima, na estação
em que se exportavam nossos fructos para Callao, quajo^o
acabava de receber-se a resposta ( I ) de 129.000 pezos,
remettidos á Hespanha por este Consulado, e 200.000
das Caixas Geraes (em que se comprehendia uma contrição voluntária para auxiliar os empenhos da Península)
como se se esperassem estes soccorros para realizar
o nobre propósito de enterminar-nos; desembarca Pareja
* Ordens de 2 de Agosto, e 4 de Septembro de 1810
t Communicaçaõ du Goverflo Hespanhol de 15 de Agoito 181o.
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em S. Vicente com o exercito devastador, em nome de
Fernando Vil.
Eutaõ nos lembramos de que a Regência nos tinha
dicto,* que" a eate nome ficaria para sempre unida a epocha da regeneração e felicidade da Monarchia, em ura e
ontro mundo, que npssos destinos naõ dependiam ja dos
Vice-Reys e Governadores, que estavam em nossas
maõs" e perguntávamos por essa igualdade de direitos,
com que nos tinham lisongeado, para que, usando delles,
nos julgassem réos de uma innovaçaõ de lesa majestade.
Lançávamos a vista ao principio, que ella tinha tido em
Hespanha; e discorríamos.
"Se os povos da Península naõ tem fundado a sua revolução em outro titulo senaõ na necessidade das circumstancias i porque razaõ os da America naõ haõ de poder ser
juizes, bem como aquelles, para decidir, se estaõ ou naõ
nessa necessidade? Desde que a Regência e as Cortes
proclamaram por única base de sua authoridade a soberania do povo, tem ellas perdido todo o pretexto para mandar a povo algum, que queira exercer a sua.—Se aquella
emana do povo Hespanhol, e este naõ tem poder algum
sobre o da America, que, como elle, he parte integrante,
è a principal da Naçaõ ; i porque naõ poderemos representar El Rey, e obrar em seu nome, como fazem esses
mesmos, que nos declaram rebeldes? i Tem elles recebidido alguma commissaõ especial do captivo, que naõ
chegasse até a nos? Se naõ he a de Bayona para admittir a nova dynastia de Napoleaõ, a que resistem com
tanta heroicidade, naõ pode em nós ser crime o que nelles
he uma virtude e um direito. Se a Hespanha naõ obedece ao Francez, que intenta governalla em nome de
Fernando, apresenlado-lhe a sua renuncia r com mais ra* Mdiiileslo de 14 de Fcverejro de 1810
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zaõ repulsaremos nos aos que nós trazem a guerra debaixo desse mesmo nome; porque o temos conservado á
frente do nosso Governo, e prodigalizado desmerecido reconhecimento aos que atraiçôam seus próprios principios.
Acabamos entaõ de deaengamar-nos do verdadeiro
objecto dessas theorias tam brUhantes como seductoras.
e que envolto como talisman horrível, com o pretexto de
orestituir ad throno usurpado a seu pay, se escondia o
desígnio fraudulento de sellar em nós e em nossa posteridade,uma servidão mais funesta do que que a antiga: que
este era o urgente motivo de mandar fechar as escollas, e
que se naõ fizesse mais do que remetter para a Hespanha
homens, dinheiro, viveres e cega obediência*. Entaõ
fixamos os olhos no mappa, voltamollds á posição natural
e politica da Hespanha, e nos assombrávamos de naõ haver corrido em tanto tempo a cortina a esta comedia, em
que actores, lá do pequeno theatro de um angulo peninsularda Europa,manlivessem em silenciosa admiração a todo
um mundo, sem enfastiallo com a unidade de uma acçaõ,
sustentada por tramóias de pura cabala, a que se naõ desCubria outro desfecho senaõ a descarga de mil raios sobre
os expectadores.
- Entrávamos em nós mesmos, e dizíamos:—
"Vinte e duas mil léguas quadradas, e um milhaõ de
habitantes, animados da índole é sobriedade dos Araucanos£ conservarem-se dependentes de um ponto do hèmispherio antigo, que mendiga de nós os seus recursos, que,
sem elles, perece; que vive por elles, e que tracta de àcabar-nos com elles? jDesde quando se tem mudado o destino ás relaçoens sociaes, que o tolhido sirva ás suas muletas, que a boca do infante converta o leite em sangue, para
lançalio no rosto da ama, que o necessitado se levante, c
Ordem de 30 de Abril Je 1810
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queira mandar a seu bemfeitor? iDonde saio esta Legislatura, pela qual nem a idade provecta, nem o juizo maduro, nem a opulencia, nem a apiidàô administrativa,
nem a superioridade de forças, nem acontecimento algum
dos que favorecem a liberdade individual tem de ganhar a
sua a um povo inteiro? ^Quem dictou esse código, que
authoriza ao falso, ao ingrato,para que se façam adorar»
sobre a impunidade de seus crimes, pelo offendido? ^quem
tem obscurecido as faculdades, para naõ distinguir os
crimes capitães da Hespanha, no favor impudcnle para
com seus afagos? Chamados às Cortes com representação igual, vemos um deputado por cada 30.000 peniftsulares, e para nós o nomearmos apenas basta um milhaõ. Lá
o suffragio he popular ; aqui consigna-se ao voto de um
presidente, debaixo da assignatura dos Conselhos (Ayuniamientos).
Lá naõ varia a forma das eleiçoens: aqui
vem diversas normas em cada correio, para que nunca
chegasse o dia de sermos representados por outros poderes, senaõ os desses supplentes introduzidos com a mesma
legitimidade dos do Congresso de Bayonna, uns desconhecidos aos mesmos povos que figuravam, outros repugnados expressamente por ettes, nenhum com credenciaes
suas, e todos derribados ardilosamente pela preponderância peninsular*.—Lá negocia-se livremente com todas as
naçoens; aqui prohibem-se os nossos portos até aos navios
de Inglaterra, a cuja aliiança deve a Hespanha todo o seu
poder, e naõse envergonham de declarar apocripho e nullo
um decreto de 17 de Março de 1809, que se suppunha
conceder 0 commercio livret. La circulam todos os periódicos estrangeiros, as producçoens dos literatos, as ideas
liberaes dos estadistas e dos pbilosophos, d'antes sonora.
* Ordens de G dOutubro 1809e 29 de Março 1810
t Ordens de lOdeJulho e 27 dc.lunhn de lf-09
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das pelo terror despotico, e hoje prestando homenagem á
natureza, e aos elementos da associação; aqui se proscrevem ainda os escriptos nacionaes, a liberdade da imprensa
e todo o papel relativo á revolução Hespanhola, que nao
seja dos ministeriaes da Regência, encarregando á Inquisição uma vigilância a mais escrupulosa e responsável*;
porque, para illustrar a* Chile, basta que se remetiam 20
missionários, que encham o numero dos de Chillan, para
que naõ 6e perca a religião sancta por falta de ministros,—
Esta he, em 1810, a linguagem da Regência, que mandou
abonar a estas caixas a passagem desses fanáticos, com
tanta honra dos nossos ecclesiasticos e da piedade e luzes
do paizl*. Este he o grande systema de igualdade e e l e .
vaçaõ, que se nos offerece : este o idioma da lisonja que se
substituioás bugiarias, com que se roubavam os thesouros
aos innocentes índios, e com a qual se intenta hoje despojar-nos até do sentimento e do instineto, acompanhando as
palavras com as bayonètas, para sermos exterminados por
estas, se conviermos na fé daquellas. ^Que decência, que
circumspecçaõ, a destes pretensos soberanos!"
Quando assim discorríamos; e â luz do fogo da guerra,
que elles acendiam, nos fizeram envergonhar de nossa
imprevençaõ e generosidade: um clamor universal pela
independência foi o resultado deste remorso, arrancai!*
pela justiça, e pela presença de nossos males. O menor
dos motivos, que meditávamos, éra sufficiente para declaralla. Sem embargo, contentes com a esperança de um
triumpho, que, desenganando o nossos aggressores os
reduzisse pelo convencimento, reservamos este passo majestoso, a que nos impelliam a natureza, o tempo e os
suecessos. Pelejamos e vencemos. As nossas armas
t
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* Cédula de I de Janeiro de 1800: e ordeni de 31 de Abrildc 181o.
t Ordens de 13 e 19 de Julho de 1810.
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cuberlas de gloria, nas jornadas de Yerbas-Buenas,
S. Carlos, ei Roble, Concepcion, Talcahoano, Cucha,
Membrillare Quechereguas assignalavam ja o momento
em que, annihilada a força do General Gainza, apertado
no recinto de Talca, impuzesseraos a ley ao que vinha
trazer-nos a da Constituição Hespanhola, este artificio,
que, debaixo das apparencias da liberdade, somente trazia
as condiçoens da escravidão para a America, que tampouco
tinha concurrido à sua formação, nem podia sei representada por 31 SupplicWtes, que subscreveram ao lado de
133 Deputados Hespanhoes. Desejaríamos passar era
eterno esquecimento esta epocha fatal, em que se disputam o lugar todas as intrigas da perlidia Hespanhola, e a
magnanimidade e franqueza do character Chileno. Quem
creria, que, em uma crise tam favorável a nossos empenhos, como funesta ao intitulado Exercito Nacional, haviam de celebrar-se as capitulaçoens de 3 de Maio de 1814.
H e necessário que se nos eccuse a vergonha de as analizar. Basta lembar, que, ratificadas por nosso Governo,
garantidas pela mediação do Commodoro Hilliar com poderes do Vice-Rey do Peru, aceitas pelo chefe das tropas
de Lima, retiradas as nossas, restituidos ao inimigo os
prisioneiros, e obrigado o povo a reconhecer a paz solemnemente publicada ; foi preciso auxiliar aos invasores impossibilitados de mover-se, e dissimular que a sua mesma
nullidade servisse de pretexto para demorar-se, negociando traiçoens em Talca, que dentro em 30 horas se devia
evacuar. Apenas saíram desta cidaie e tornaram a passar
o Maule, quando Gainza locou todos os recursos para se
refazer: convoca,recruta, disciplina segundo exercito, que
espalha por toda a provincia da Concepcion, emprega no
empenho os cabedaes, que por sua maõ se deviam destinar
a repapairar as quebras daquelles moradores, lança-se
sobre os de seu thesouro, nomea juizes, e em fim erige-ee
D2
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em senhor proprietário do terreno, que tinha ajustado
evacuar dentro em dous mezes; até que chega Osório
a renovar as hostilidades a fogo e sangue, se naõ nos rendemos á discrição*, entregando o peito ás proclamaçoens
e perdoensde seu Visirt. Eraja tarde para nos entregarmos ás caricias do leaõ, que escondia as unhas, entre as
rugas do estandarte de guerra. Sabíamos ja os eflèitos
desses indultos em Mexico,Venézuela, Quito, Huanuoo, e
Alto Peru. . . .
A intimaçaõ tornou a assustar-nos.—
Porém j em que circumstancias? Quando com a noticia da
restituição de Fernando ao throno, acabava de chegar a
nossas maõs o decreto annulatorioda Regência, das Cortes,
de suas providencias, e de sua constituição, mantendo as
authoridades constituídas em ambos os hera ppherios.
Naõ quizemos retorquir a estes satélites da tyrannia,
com q u e direito tinham diffundido a devastação no paiz;
senaõ i quem éra o que apoiava a sua presente aggressaõ, que outra vez convertia o seu Exercito Real em
Exercito Nacional? Se elles tinham semblante sereno
para Ser o brinco de um governo versátil; j, deviam os
povos render-se também ao cutelo, e ao capricho implicado de seus assassinos? Ja se nos naõ podia allegar a
constituição, cuja bondade também lhes naõ dava poder
sobre a America, assim como a que tivesse dictado Jozé
Napoleaõ, lho naõ daria sobre a Península, por mais
benéfica e admirável que fosse.—i Fernando, reassumindo o sceptro para despedaçar essa celebre ley ?
Porem i qual éra o novo acto com que os Americanos
tinham feito prevalecer a authoridade do filho de Maria
Luiza, que, além de ser nula em sua origem, elle tinha
abdicado e desmerecido por successivos e posteriores
feitos de infâmia e de crueldade ?
• Intimaçaõ de 20 de Agosto 1814, datada cm Ctnllan.
T Proclamaçaõ e indulto do Vice Rey de Lima. de 14 de Março
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Permitta-se-nos renovar a memória das scenas do
Escoriai, Aranjuez e Bayonna. Em 1807 Fernando he
declarado traidor a seu pay, e indigno da successaõ. Em
1808 muda o theatro em Aranjuez, e violentado Carlos
IV pela facçaõ, que tinha sido suflbcada no Escoriai, cede
a coroa ao filho, proclamado entre a turbulência da Corte.
Foge para a França o velho pupilo de Godoy, a buscar
n protecçaõ do Imperador, que nas conferências de Bayonna lhe faz resütuir o diadema,para aceitállo elle mesmo
e cingillo a seu irmaõ Joseph. Esta transacçaõ regiocomica se nos representa pela Juncta Central e pela Regência, debaixo do véo de exclamacoens exaltadas, e
dirigidas a mover toda a nossa sensibilidade, em obséquio
das desgraças do joven, cujo partido os preocupava.—
Assim he que expedem ordens executivas á America,
para que sejam prezos os reys pays e sua commitiva se
arribarem a estas costas, remettendo-os a Hespanha, em
partida de registro*. Evaporado aquelle terno enthusiasmo, que nos arrebatou uma surpreza de compaixão
e de esperanças i quem he que distingue menos violência
nas renuncias de Bayonna do que na de Aranjuez ?
i Era accaso mais impotente para Fernando a presença
de Buonaparte, do que para Carlos IV a de um povo
amotinado ás portas de seu palácio ? Contra vontade de
todos os de Hespanha os Bourbons abandonam a naçaõ,
c perdem por este facto até aquelles direitos obscuros,
sobre que se levantou a sua dynastia. Naõ podia pertender a estes emigrados uma naçaõ, acephala por seu;resentimentos domésticos. Fernando naõ podia em Valençay conservar em sua maõ a extremidade do laço, ou
para melhor dizer da cadêa, que por mero habito amarrava a America.
* Cédula de 12 de Agosto de 1808, e ordem de 1 de Março 1800 e 26
de Junho 1810.
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Q uando os H e s p a n h o e s d e c l a r a r a m a g u e r r a á D i n a marca, diziam em seu m a n i f e s t o — u Se esta potência
está opprimida, e sugeita á vontade d e N a p o l e a õ , a H e s p a n h a lhe declara a g u e r r a , como a u m a provincia d a
F r a n ç a * , i P o r q u e naõ se usa da m e s m a linguagem
com F e r n a n d o prezo, ou antes e n t r e g u e v o l u n t a r i a m e n t e
á disposição do I m p e r a d o r ? i E s q u e c e r á j a m a i s o mundo
a aleivosa, horrível e sacrilega delação, com que vendeo
o Baraõ de Kolli, compromettido a salvallo do Castello,
com a intervenção e credenciaes de G e o r g e III ? t Q u a u d o
fosse u m a impostura a rclaçaõ d e M r . B e r t h e m y c o m m a n d a n t e daquella fortaleza, d e q u e F e r n a n d o na participação se attreveo a expor, q u e " os Inglezes contin u a v a m ainda a d e r r a m a r s a n g u e cm seu n o m e , e n g a nados com a falsa idea de que estava ali detido por força";
quando seja apocripha a sua caria implorando a Napoleaõ,
que o adoplasse como filho J (accusaçoens de que se naõ
lem justificado) j, naõ, bastará a infâmia de similhante
denuncia para desconhecer no delator o character de
um principe? T e r á ainda a ousadia de retorquirnos com
esse j u r a m e n t o , prestado sem poder nosso, para obrigar
nossas consciências, em epocha cheia de incertezas
e aflecçoens tumultarias, ao aspecto de promessas, que
naõ tem sido cumpridas e de circumstancias, que ha tanto
t e m p o deixaram d e exislir ? Mas para os commissarios
d a exterminaçaõ da America nunca vai ia o t h e a t r o : o
objecto h e annihilálla importa o mesmo hostilizar em
nome da Constituição, que do déspota, que destróe a
mesma que se nos vem intimar.

* Cédula e manifesto de 4 de Outubro de 1809.
t Vêjam-se os documentos desta scena incrível rio Esparcol N. 2 30
de Mayo, 1810. Correio Braziliense N°. 24 Vol. IV P. oli
l Carla de 4 de Abril de 1810; inseria noa mesmos.

Politica.

31

Tal Iem sido, o comportamento de Osório em Chile;
he necessário repetillo: entra com a espada em uma
maõ e o código na outra: faz-se-lhe ver (ou elle ja o
sabia) que estava annulado por Fernando: com igual
facilidade peleja pela ley, que pelo inimigo da ley. A justiça, essa virtude uma sempre em todos os tempos, e em
todos os climas i poderá suster-se sobre bazes oppostas, e
interesses implicados? Naõ: naõ foi ella quem deo ao
tyranno a victoria de 2 de Outubro de 1814. Naõ foi
ella quem lhe inspirou o bárbaro incêndio do hospital de
nossos feridos. Naõ foi a justiça quem chegou o murraô
ás peças de artilheria, assestadas contra as victimas refugiadas nos templos de Rancagua. Ella naõ authorizou as
violaçoens, com cjue se profanaram estes azylos da religião
e dainnoceucia. Ella naõ fez presentes dos vasos do
sacerdócio aos sacrilegos, para que lhes servissem a suas
Bachanaes. Ella naõ regou de sangue os caminhos desde
Talcahuamo até a Capital, para que por estes rastros da
morte pudesse achar-se o quartel general dos Sieários,
aonde deviam apresentar-se os nossos melhores cidadãos,
fugitivos pelos montes, para serem deportados para o penedo de Joaõ Fernandez. A Justiça naõ aguçou o punhal
para degolar os nove assassinados dentro dos cárceres,
com o pretexto de uma fingida conjuração, sem mais processo que a ferocidade dos renovadores da catastrophe de
Quito. Naõ he ella quem sumio em casas-matas,* a
tantos beneméritos da pátria, arrancados, sem figura de
processo judicial, do seio de suas familias, que ainda choram a sua orfandade e a negativa de uma troca, a que
o vizir do Peru sacrifica a sorte de seus próprios mereenarios, a fim de naõ melhorar a de nossos compatriotas.
J a naõ de a justiça quem levantou os quatro cadafalsos,

* Horrível masmorra de Callao de l.ima.
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em que se recreava a cobardia do moderno Bapto,* e
que mandou precipitadamente arrancar da praça, com a
primeira noticia que teve do triumpho de 12 de Fevereiro
de 1817, cujo anniversario celebramos.'!'
A justiça quiz dar a Chile esse dia de gloria, e de explendor, ja satisfeita de que nos padecimentos de dous
annos e meio, tivéssemos purgado nossa indevida tolerância ou cegueira, de naõ conhecer que ella atraiçoava
os sanctos direitos da Pátria, a necessidade da Indepcndeneia, e o ardente voto dos povos, que a proclamavam
com tanto maior anciã, quanto acabavam de aprender na
escola da tyrannia, que aquelle he o único e suspirado
termo desta sanguinolenta luta de selle annos: que éra
cbegado também o termo da impotência de nossos aggressores, e do déspota a quem servem; que tem cahido por
terra o ídolo e seu nome: e que naõ devismos por mais
tempo fazer-nos reos da baixeza de invocállo, quando a
mesma Hespanha, despois de gelada por sua ingratidão
na nova inauguração ao throno, se despedaça nas convulsoens da paralysia, que a leva á sua ultima aunihilaçaõ.
Tal he a crise desta infeliz naçaõ. A fereza do monstro
naõ o faz tam miserável quanto a inflexível tenacidade de
empenhálla nesta lite assoladora, em que depois de ter
perdido todas as acquisiçoens da primeira conquista, vai a
ficar para sempre excluída das únicas relaçoens, com que
podia reparar-se dos estragos de 25 annos. Hespanha
subsistia da America, hoje nada recebe delia: e tem que
apurar o vasio de seus fundo6 para a combater. A nin~
guem pôde ja hallucinar o estado de pobreza que a devora;
• Naõ he menos conhecido Marco, suecessor de Osório, -por suas crueldades, que por sua effemmaçaõ, similhante á dos Baptos, tam desprezados
na Grécia. As tyrannlas referidas constam de informaçoens jurídicas, em
nossos archtvos.
t Hoje faz um «uno da victoria de Chacabuto.
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se um portentoso esforço lhe proporciona o poder enviar
alguns gladiadores: nem estes podem ser indifferentes ao
sentimento de abandonar o chaõ natal, para encontrar sepultura tam longe de seu berço, nem deixarão de conhecer, que saõ arrojados a uma empreza, em quo qualquer
triumpho ephemero apenas os fará similhantes á ave, que
sulca o ar, o qual torna a fechar-se assim que ella passa.
Murillo, (com o melhor exercito, que tem remettido a
Hespanha) e todas as suas outras divisoens, apresentam
o exemplo. Em quanto occupam uma povoaçaõ, se
repete nas outras a insurreição; e em fim toda a massa
disseminada dos conquistadores vem a consumir-se no
meio do incêndio. A conflagração he universal: o espaço
he immenso: o fogo da revolução inextinguivel- Naõ
queremos pertencer a uma naçaõ nulla ; de quem para
nada necessitamos ; e que necessitando de nós só nos
busca com a morte: a uma naçaõ falsa em suas pro;
messas : retractadora em seus pactos: contradictoria em
seus principios ; que pretende fazer valer os de sua caduca
usurpaçaõ, os de uma dynastia despojada por si mesma
até das apparencias de direita, e que sejamos responsáveis ao resto de nossos irmaõs dignamente emancipados,
á cultura do secullo, que respeita a liberdade, como a
deosa da civilização, á nossa posteridade, que lá do signo
•de sua existência futura espera o turno venturoso, em
que ha de entrar sem trabalho a gozar dos dias da ley,
da honra, e da paz tranquilla., que lhe compraram seus
pays com seu sangue; a todo o gênero humano, que
pôde ja contar com um refugio de segurança e de abundância, nestas regioens abençoadas do Creador, e dantes
vedadas pela orgulhosa ambição à hospitalide dos mais
homens, -que naõ quizessem ser escravos; á natureza,
que pôz em nosso espirito o germen da eleição e do
merecimento, iocompatives com a servidão; em fim ao
V O L . XXI. No. 122.
«
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Céo mesmo, que tem desenvolvido o rol das potências,
e assignado o assento, que devemos occupar a par dos
independentes.
Chile obedeceo á sua vóz. O acto solemne do I o . de
Janeiro de 1818, he a expressão do suffragio individual,
a somma de todas as vontades particulares. Naõ quiz
differir a sua resolução para a dilatada convocação de
um Congresso, difficil de reunir-se, na eflervescencia da
guerra: dictou por si mesmo aquillo, que em todas as circumstancias teriam sanccionado os seus representantes,
fiéis á confiança e poderes dos constituintes. Quando
estes os conferirem, subirão aquelles ao altar da ley, r e vestidos ja de toda a plenitude da Soberania, que necessitam para a pronunciar. Chega o momento á proporção
que foge atemorizada a relíquia espirante de nossos inimigos. No entanto para defender a Gram Charta todo
o cidadão correo espontaneamente ás armas. Um exercito veterano de 12.000 valorosos, e um alistamento, sem
excepçaõ, de milícias nacionaes, formam a garantia, e a
base eterna de nossa Independência.
Povos livres do universo: vós que vedes confirmadas
as bazes de vossa soberania, com este novo monumento
de justiça, sobre que Chile levantou a sua," decidi nesta
fatal contenda entre a humanidade e o vaõ espirito de
dominação: ensinai á Hespanha, que aquella he a origem e o objecto de todo o Governo, e perguntando-lhe
entaõ i quem deve ceder? Unindo vossos votos aos
nossos, vades a estancar o sangue, que innunda a robusta
America e o acaba com os últimos alentos a debilitada Hespanha. Se nossos destinos vos tocam, convencei-a de sua impotência, e das mutuas vantagens de
nossa emancipação. Interessada em seus males, e nos
que temos padecido em três séculos. Inspirai-lhe um
sentimento comparativo entre a sua e a nossa sorte: e
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quando, calculando de boa fé o exilo que a ameaça,
depuzer a armas, e sacrificar á justiça e liberalidade os
prestígios, que a precipitam em sua annihilaçaô, protestai-lhe por nossa honra, que o generoso Chile abrirá o
seu coração á amizade de seus irmaõs: e participará com
elles debaixo do formoso império da ley, todos os bens de
sua inalterável Independência."
Palácio Directorial de Chile, em 12 de Fevereiro de 1818.
BERNARDO 0 ' H I G < ; I N S .
MIGUEL ZANARTU,

Ministro de Estado.

Manifesto, que faz ás naçoens, o Congresso Geral Constituinte das Provincias Unidas do Rio-da-Prata
sobre o tractamento e crueldades, que tem soflrido
dos Hespanhoes, e motivado a declaração de sua
Independência.
A honra he a joya, que apreciam os mortaes, mais do
que a sua própria existência, que devem defender alem
de todos os bens, que se conhecem no mundo, por mais
grandes e sublimes que sejam. As provincias Unidas ào
Rio-da-Prata tem sido aceusadas pelo Governo Hespanhol de rebelião e de perfídia, ante as demais naçoens, e
denunciado como tal o famoso acto da emancipação, que
expedio o Congresso Nacional em Tucuman, aos 9 de
Julho de 1816 ; iraputando-lhes ideas de anarchia, e vistas
de introduzir cm outros paizes principios sediciosos, e ao
mesmo tempo de solicitar a amizade dessas mesmas naçoens, e o reconhecimento deste memorável acto para entrar em sua classe. O primeiro dever, entre os mais
sagrados do Congresso Nacional, he apartarde si tam feias
cotas, e defender a causa de seu paiz, publicando as crueldades e motivos, que deram impulso á declaração da InE 2
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dependência.
Naõ he esta certamente uma submisssaS
que attribua a outra potência na terra, o poder de dispor
de uma sorte, que tem custado á America torrentes de
Sangue, e toda a espécie de sacrifícios e amarguras. H e
uma consideração importante, que deve á sua honra ultrajada, e ao decoro das demais naçoens.
Prescindimos de invesligaçoens, a respeito do direito de
conquista, de concessoens Pontifícias, e do outros títulos,
em que os Hespanhoes tem apoiado a sua dominação: naõ
necessitamos de recorrer a principios, que poderiam suscitar contestaçoens problemáticas, e fazer reviver questoens, que tem tido defensores por uma e outra parte.—
Appellamos para factos, que formam um contraste lastimoso de nosso soffrimento, com a oppressaõ e sevicia dos
Hespanhoes. Mostraremos um abismo espantoso, que a
Hespanha abria a nossos pes,e em que iam a precipitar-se
estas provinoias, se nao se lhe houvera opposto o muro de
sua emancipação. Em rim daremos razoens,que nenhum
racional poderá desconhecer, a naõ ser que lhes responda, para persuadir a um paiz, que renuncie para sempre a
toda a idea de sua felicidade, e adopte por systema a
ruina, o opprobrio e a paciência. Ponhamos á face do
mundo este quadro, para que ninguém pôde olhar, sem
prenetar-se profundamente de nossos mesmos sentimentos
Desde que os Hespanhoes se apoderaram destes paizes,
preferiram o systema de assegurar a sua dominação, exterminando, destruindo, e degradando.
Os planos desta devastação se puzéram logo em planta,
e se tem continuado sem intermissaõ, por espaço de
trezentos annos. Começaram por assassinar os monarchas
do Peru, e depois fizeram o mesmo aos demais rcgulos o
primazes, que encontraram. Os habitantes do paiz, querendo conter tam ferozes-irrupçoens, entre a grande desvantagem de suas armas,fôram victimas do fogo e do ferro,
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e deixaram as suas povoaçoens ás chamas,que foram applicadas, sem piedade nem distincçaõ, por todas as partes.
Os Hespanhoes puzéram entaõ uma barreira á povoaçaõ do paiz : prohibiram com leys rigorosas a entrada dt*
estrangeiros ; limitaram no possivel a dos mesmos Hespanhoes ; e a facilitaram nestes últimos tempos aos homens
criminosos, a presidiários, e aos immoraes, que convinha
lançar fora de sua Península, Nem os vastos, posto que
formosos desertos, que aqui se tinham formado pelo extermínio dos naturaes; nem o interesse do que devia render
á Hespanha a cultura de campos, tam fecundos como immensos; qem a perspectiva dos mineraes mais ricos e abundantes do mundo ; nem o attraclivo de innumeraveis
producçoens umas desconhecidas até entaõ, outras preciosas por seu valor inestimável, e todas capazes de animai
a industria e o commercio, levando aquella a seu cumulo,
e este ao mais alto gráo de opulencia; nem por rim a tortura de conservar submergidas em desgraça as regioens
mais deliciosas do globo, tiveram poder para mudar os
principios sombrios e ominosos da Corte de Madrid,—
Centos de léguas estaõ incultas e despovoadas, desde
umas até outras cidades. Tem-se acabado povos inteiros,
ficando sepultados debaixo das minas, ou perecendo com
o antimonio, debaixo da diabólica invenção das mitas .
sem que tenham bastado para reformar este systema exterminador, nem as lamentaçoens de todo o Peru, nem as
mui enérgicas representaçoens dos mais zelosos ministrosA arte de lavrar as minas, olhada com abandono e apathia, ficou entre nós sem os progressos que tem tido a*
outras, nos séculos de illustraçaõ entre as naçoens cultas:
assim,as minas mais opulentas, trabalhadas quasi á brusca,
tem vindo a sepultar-se, por se terem despenhado os montes sobre suas bazes, ou por se terem inundado de água as
lavras, e ficado abandonadas. Outras producçoens raras
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e estimaveis do paiz se acham ainda confundidas na natureza, sem ter nunca interessado o zelo do Governo: se
algum sábio observador tem intentado publicar suas
vantagens, tem sido reprehendido pela Corte, e obrigado
a callar-se, pela decadência, que podiam sofTrer alguns
artefactos communs de Hespanha.
O ensino das sciencias éra-nos prohibido, e só nos concederam a grammatica latina,a philosophia antiga, a theologia, e a jurisprudência civil e canonica. Ao Vice-Rey
D. Joachim dei Pino se lhe levou muito a mal, que tivesse
permittido em Buenos-Ayres, o pagar o consulado uma
cadeira de Náutica; e em cumprimento das ordens, que
vieram da Corte, se mandou fechar a aula, e se prohibio
enviar a Paris mancebos, que se formassem bons professores de Chimica, para a ensinarem aqui.
O Commercio foi sempre um monopólio exclusivo; nas
maõs dos negociantes da Península, e nas dos consigna tarios, que mandavam á America. Os em pregos eram para
os Hespanhoes; e ainda que os Americanos fossem para
elles chamados pelas leys, só chegavam a conseguillos
raras vezes, e à custa de saciar, com imraensos cabedaes,a
cubiça da Corte. Entre cento e sessenta Vice Heys, que
tem governado na A merica, só se contam quatro Amerin o s ; e d e seiscentos e dous Capitaens-generaes e governadores, a excepçaõ de quatorze, todos os mais tem sido
Hespanhoes. Proporcionalmente suecedia o mesmo com
o resto dos empregos de importância, e apenas se encontrava alguma alternativa de Americamos e Hespanhoes
entre os escreventes das oflicinas.
A Hespanha dispunha tudo assim, para que prevalecesse na America a degraduaçaõ de seus naturaes. Naõ
l h e convinha, que se formassem sábios, temerosa de que
sedesenvolvessem gênios, e talentos, capazesde promover
os interesses de sua pátria, e fazer progressar rapidamente
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a civilização, os custumes, e as disposiçoens excellentes, de
que saõ dotados seus filhos. Diminuía incessantemente
a povoaçaõ, receando que algum dia fosse capaz de emprehender contra a sua dominação, sustida por mui pequeno numero de braços, para guardar tam vastas e
dilatadas regioens. Fazia o commercio exclusivo ; porque
suspeitava, que a opulcncia nos faria orgulhosos, e capazes
de aspirar a libertar-nos de suas vexaçoens. Negava-nos
o fomento da industria, para que nos faltassem os meios de
sair da miséria e pobreza,e nos excluía dos empregos, para
que os Peninsulares tivessem toda a influencia no paiz, e
formassem ínclinaçoeas e hábitos necessários, a fim de
ter-nos em dependência, que nos naõ deixasse pensar
nem proceder, senaõ segundo as formas Hespanholas.
Era sustentado este systema pelos Vice-Reys, com
rigidez: cada um delles tinha a investidura de um visir: o
seu poder èra bastante para annihitar a todo o que ousasse
desgostados: por grandes que fossem os seus vexames
deviam soffrer-se com resignação, e se comparavam supersticiosamente por seus satélites e aduladores,com os effeitos da ira de Deus. As queixas, que se dirigiam ao
throno, ou se perdiam no dilatado caminho de milhares de
léguas, que tinham de atravessar, ou eram sepultadas nas
covas de Madrid pólos aparentados e protectores destes
proconsules. Naõ somente se naõ suavizou jamais este
systema, porém nem havia esperança de podêllo moderar
com o tempo. Nós naõ tínhamos influencia alguma, nem
directa nem indirecta,nanossa legislação: ella se formava
na Hespanha, sem que se nos concedesse o direito de
enviar procuradores, para assistir á sua formação, e representar o que fosse conveniente, como fariam as cidades de
Hespanha. Naõ a tínhamos também nos governos, que
podiam moderar muito o rigor da execução. Sabíamos
que naõ se nos deixava outro recurso mais do que o da
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paciência; e que, para aquelle, que se naõ resignasse a
todo o trance, naõ éra castigo sufficiente o ultimo supplicio > porque ja se tinham inventado, em taes casos, tormentos de nova o nunca vista crueldade, que punham em
espanto a mesma natureza.
Naõ foram tam repetidas nem tam grandes as sem razoens, que commovêram as provincias de Hollanda, quando tomaram as armas para desligar-se da Hespanha ;
nem as que tiveram as de Portugal rara sacudir o mesmo
jugo, nem as que puzéram os Suissos debaixo da direcçaõ
de Guilherme Tel, para oppor-se ao Imperador d'Aleman b a ; nem as dos EstadosUnidos daAmerica Septentrional
quando tomaram o partido de resistir aos impostos, que
lhes quiz introduzir a Gram Bretanha; nem as de muitos
outros paizes, que, em que a natureza os tivesse separado
de sua Metrópole, o fizeram elles, para sacudir um jugo
de ferro, e lavrar a sua felicidade. Naõ obstante, separados nós da Hespanha por um mar immenso, dotados de
differente clima, de distinetas necessidades e hábitos, e
tractados como rebanhos de animaes, temos dado o exemplo singular de ter sido pacientes, quando se nos
apresentavam as mais lisongeirasconjuncturas de quebrar
o seu jugo, e arrojallo para a outra parte do oceano.
Falíamos ás naçoens do inundo, e naõ podemos ser tam
impudentes, que nos proponhamos a engauálias, no mesmo
que ellas tem visto e apalpado. A America permaneceo
tranquílla em todo o período da guerra da successaõ, e
esperou que se decidisse a questão, porque combatiam as
Casas de Áustria e Bourbon, para correr a mesma sorte
de Hespanha. Foi aquella uma occasiaõ opportuna, para
remir-se de tantos vexames; porém naõ o fez, antes se
empenhou em armar-se e defender-se por si só,para conservar-se unida a ella. Semterparte em suas desavenças
com outras potências Europeas, temos tomado o mesmo
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interesse em suas guerras, temos soffrido os mesmos estragos, temos supportado, sem murmurar todas as privaçoens, e escacezas, a que nos induzia a sua nullidade no
mar, e a incommunicaçaõ em que nos punllamcom ella.
Fomos atacados no anno de 1806: uma expedição Ingleza
surprendeo e occupou a capital de Buenos-Ayres, pela
imbecilidade e impericia do Vice-Rey, que, ainda que
naõ tinha tropas. Hespanholas, naõ se soube valer dos numerosos recursos, que se lhe offereciam para a defender.
Aos quarenta e cinco dias recuperamos a capital, ficando
prisioneiros os Inglezes eseu General, sem que o ViceRey tivesse nisso a menor parte. Clamamos à Corte por
auxílios, para livrar-nos de outra nova invasão, que nos
ameaçava ; e a consolação, que se nos mandou,foi uma escandalosa ordem Real, em que se nos intimou, que nos defendêssemos como pudéssemos. No anno seguinte foi occupada a banda oriental do Rio-da-Prata, por nova expedição, e mais forte; sitiada e tomada por assalto a praça de
Monte-Video: ali se reuniram maiores forças Brítannicas,
e se formou um armamento para tornar a invadir a capita),
que effecti vãmente foi assaltada poucos mezes depois,porém
com a fortuna de que o seu esforçado valor vencesse ao
inimigo no assalto, obrigando-o com tara brilhante victoria
á evacuação de Monte-Video, e de toda a Banda Oriental.
Naõ se podia apresentar oesasiaõ mais adequada para
nos termos feito independentes, se o espirito de rebelião
ou de perfídia tiveram sido'capazes de affectar-ncs, ou se
foramos susceptíveis dos principios sediciosos e anarchicos,
que se nos tem imputado. Porém^, para que recorrer a
estes pretextos? Tivemos entaõ razoens mui plausíveis
para o fazer. Naõ devíamos serindifferentes ao abatimento, em que viviaraos. Se a victoria authoriza alguma vez
ao vencedor, para ser arbitro dos destinos, podíamos fixar
VOL.
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os nossos, achando-nos com as armas na maõ, triumphantes, e sem um regimento Hespanhol, que pudesse resistirnos : e se nem a victoria nem a força dam direito, era
maior o que tínhamos, naõ soffrer por mais tempo a dominação de Hespanha.
As forças da Península naõ nos
eram temíveis, estando os seus portos bloqueados, e os
mares dominados pelas esquadras Britannicas.
Porém
a pezar de nos favorecer a fortuna tam agradavelmente, naõ quizemos separar-nos da Hespanha, crendo
que esta distincta prova de lealdade mudaria os principios
da Corte, e l h e faria conhecer seus verdadeiros interesses.
Enganavamos-nos miseravelmente, enos lisongeavamos
com vaãs esperanças! A Hespanha naõ recebeo tam
generosa demonstração, como signal de benevolência, mas
sim como obrigação devida e rigorosa. A America continuou a ser regida com a mesma tyrannia, e nossos heróicos sacrifícios serviram somente, para accrescentar algumas paginas á historia das injustiças, que soffriamos.
H e este o estado, em que nos achou a revolução
de Hespanha. Acostumados a obedecer cegamente, a
quanto ella dispunha, prestamos obediência a El Rey
Fernando de Bourbon, naõ obstante o haver-se coroado,
derribando do throno a seu pay, por meio de um tumulto
suscitado em Arranjuez. Vimos que depois se passou á
França; que ali foi detido com seus pays e irmaõs, e privado da Coroa, que acabava de usurpar. Que a naçaõ
occupada em toda a parte pelas tropas Francezas, se convulcionava, e, entre suas fortes concussoens e agitaçoens
civis, eram assassinados pela plebe amotinada varoens
illustres, que governavam as provincias com acerto, ou
serviam com honra nos exércitos. Q u e entre estas oscilaçoens se levantavam nella governos ; e, intitulando-se
cada um delles supremo, se considerava com direito para
mandar soberanamente nas Américas.
Uma Juncta
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desta classe, formada em Sevilla, teve a presumpçaõ de
ser a primeira, que aspirou á nossa obediência ; e os
Vice Reys nos obrigaram a prestar-lhe reconhecimento e
submissão. E m menos de dous mezes pretendeo o
mesmo outra juncta intitulada suprema de Galiza; e nos
enviou um Vice-Rey com a grosseira ameaça de que
viriam também trinta mil homens, se fosse necessário.—
Erígio-se logo a Juncta Central, sem que nós tivéssemos
tido parte na sua formação, e instantaneamente lhe obedecemos, cumprindo seus decretos com zelo e efficacia.—
Enviamos soccorros de dinheiro, donativos voluntários e
auxílios de toda a espécie, para fazer acreditar que nossa
fidelidade naõ corria risco, em quaesquer provas a que a
quizessem sugeitar.
Tínhamos também sido tentados pelos agentes do Rey
Joseph Napoleaõ, e afagados com grandes promessas de
melhorar a nossa soite, se nos uníssemos a seu partidoSabíamos que os Hespanhoes da primeira importância se
tinham declarado por elle, que a naçaõ estava sem exércitos e sem uma direcçaõ vigorosa, tam necessária nos
momentos de aperto. Estávamos informados de que as
tropas do Hio-da-Prata, que foram prisioneiras a Londres,
depois da primeira expedição dos Inglezes, tinham sido
conduzidas a Cadiz, e tractadas ali com a maior inhumanidade, que se tinham visto precisadas a pedir esmolas pelas
ruas, para naõ morrer de fome, e que nuas, e sem auxilio
algum, tinham sido enviadas a combater contra os Francezes. Porém no meio de tantos desenganos, permanecemos na mesma posição, até que occupando os Francezes os
Andaluzias, se dispersou a Juncta Central.
Nestas circumstancias se publicou um papel sem data ?
e asssignado somente pelo Arcebispo de Laodicea, que
tinha sido Presidente da extincta Juncta Central. Por
elle se ordenava a formação de uma Regência, e se desigF2
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navam três membros, que deviam compelia. Naõ pudemos deixar de assustámos com tam repentina e inesperada
nova. Entramos em cuidados, e tememos ser envoltos
nas mesmas desgraças da Metrópole. Reflectimos sobre
a sua situação incerta e vacilante, tendo-se ja apresentado
os Francezes ás portas de Cadiz, e da ilha de L e o n :
receavamos-nos dos novos Regentes, que nos eram desconhecidos, tendo-se passado para a parte dos Francezes
os Hespanhoes de maior credito, dissolvida a Central,
perseguidos e accusados de traição seus indivíduos nos
papeis públicos. Conhecíamos a ineficácia do decreto,
publicado pelo Arcebispo de Laodicea, e suas nenhumas
faculdades para estahelecer uma Regência, ignorávamos
se os Francezes teriam tomado posse de Cadiz, e consumado a conquista de Hespanha, entre tanto que o papel
tinha chegado a nossas maõs, e duvidamos, que um
governo, nascido dos dispersos fragmentos da Central, naõ
corresse promptamente a mesma sorte delia. Attentos
aos riscos em que nos achávamos, resolvemos tomar a
nosso cargo o cuidado de nossa segurança, cm quanto
adquiríamos melhores conhecimentos do estado da H e s panha, e se conciliava alguma consistência a seu governo.
E m vez de a gozar, vimos cair logo a Regência, e sueccderem as mudanças de governo umas as outras, nos
tempos de maior aperto.
No entanto estabelecemos a nossa Juncta de Governo,
á similhança das de Hespanha.
A sua instituição foi
puramente provisória, e em nome do Rey Captivo Fernando. O Vice-Rey D. Balthazar Hidalgo de Cisneros
expedio circulares aos Governadores, para que se preparassem para a guerra civil, e armassem umas provincias
contra as outras. W um instante foi o Rio-da-Prata
bloqueado por uma esquadra : o Governador de Cordova
começou a organizar um exercito : o de PotoBi, e o P r e -
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sidente de Charcas fizeram marchar outro até os confins
de Salta, e o Presidente de Cuzco, apresentando-se com
terceiro exercito sobre as margens do Desaguadero, fez
um armistício de quarenta dias para descuidar-nos ; e
antes de terminar este rompeo as hostilidades, atacou
nossas tropas, e houve um combate sanguinolento, em
que perdemos mais de mil e quinhentos homens.—
A memória se horroriza de lembrar os desaforos, que
commetteo entaõ Goyeneche em Cochabnmba. Oxalá
fora possivel o esquecer este Americano ingrato e sanguinário, que mandou fuzilar no dia da sua entrada ao
honrado Governador Intendente Antesana, c que presenciando das janellas de sua casa este iníquo assassinio.
gritava com ferocidade á tropa que naõ lhe atirasse á cabeça; porque necessitava delia para pôlla em um pique; e
que, depois de lha haver cortado, mandou arrastrar pelas
ruas o mutilado tronco de seu cadáver ; e que authorizou a seus soldados, com o bárbaro decreto de fazêllos
donos das vidas e fazendas, deixando-os correr nesta brutal posse por muitos dias!
A posteridade se assombrará da ferocidade, com que se
tem encarniçado contra nós, uns homens interessados na
conservação das Américas ; e nunca poderá admirar
assaz, o atordoamento com que tem pretendido castigar
um passo, que estava marcado com sêllos indeléveis de
fidelidade e amor. O nome de Fernando de Bourbon
precedia em todos os decretos do Governo, e encabeçava
os seus despachos. O pavilhão Hespanhol tremulava em
nossos navios, e servia para inflamar nossos soldados.
As provincias, vendo-se em uma espécie de orfandade
pela dispersão do Governo Nacional, pela falta de outro
legitimo, e capaz de respeitabilidade, e pela conquista
de quasi toda a Metrópole se tinham levantado como
Argos, que vigiasse sobre a sua segurança, e as con-
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servasse intactas para apresentar-se ao Captivo Rey,
se recuperasse a sua liberdade. Era esta medida imitação de Hespanha, incitada pela declaração, que fez á
America parte integrante da Monarchia, e igual a ella
nos direitos: e tinha antes sido practicada cm MonteVideo, por conselho dos mesmos Hespanhoes. Nós
offerecemos continuar os soccorros pecuniários, c donativos voluntários, para proseguir a guerra, e publicamos mil vezes a sanctidade de nossos votos. A Gram
Bretanha, entaõ tam benemérita da Hespanha, interpunha a sua mediação e os seus respeitos, para que
se nos naõ desse um tractamento tara duro e tam
acerbo. Porém estes homens cego6 era seu6 caprichos
sanguinários, recusaram a mediaçaõ,e expediram rigorosas
ordens a todos os Generaes, para que apertassem mai6 a
guerra e os cadafalços, e se apuraram as invençoens para
a/fligir e consternar.
Procuraram elles desde entaõ dividir-nos, por quantos meios tem estado ao seu alcance, para fazer-nos exterminar uns aos outros mutuamente. Tem-nos suscitado calumnias atrozes, attribuindo-nos desígnios de destruir
a nossa sagrada religião, abolir toda a moralidade, e estabelecer a licensiosidade de custumes. Fazem-nos uma
guerra religiosa, machinando de mil modos a perturbação
e susto das consciências, fazendo passar decretos de censuras ecclesiasticas pelos bispos Hespanhoes, publicar cxcommunhoens, e semear, por meio de alguns confessores
ignorantes, doutrinas fanáticas no tribunal da penitencia.
Com estas discórdias religiosas tem dividido as famílias
entre s i ; tem creado desaffeiçoens entre pays c filhos,
tem rompido os doces vínculos, que unem o marido com a
esposa; tem semeado rixas e ódios implacáveis entre os
irmaõs mais queridos, e tem pretendido pôr toda a naluieza em discórdia.

Politica.

47

Tem adoptado o systema de matar homens indiscriminadamente, para diminuir-nos, e, na sua entrada nas
povoaçoens, tem arrebatado até os infelizes vivandeiros, e
os tem levado em grupos ás praças, aonde os tem fuzilado
um a um. As cidades de Chuquisaca e Cochabamba tem
sido algumas vezes o theatro destes furores.
Tem interpolado entre a sua tropa nossos soldados prisioneiros, levando os ofTiciaes em ferros para presídios,
aonde lhes he impossível conservar a saúde por um anno ;
a outros tem deixado morrer de fome nos cárceres ; e tem
obrigado a muitos a trabalhar nas obras publicas. Tem
fuzilado com jactancia nossos parlamentarios, e tem commettido os últimos horrores com chefes j a rendidos, e outras pessoas principaes, sem embargo da humanidade, que
nós usamos para com os prisioneiros : do que saõ boa prova o Deputado Matos de Potosi, o Capitão General Angulo e seu irmaõ, e Commandante Muiiccas, e outros chefes
de partidas fuzilados a sangue frio, depois de estarem
prisioneiros muitos dias.
No povo de Valle-grande tiveram o prazer brutal, de
cortar as orelhas a seus naturaes, e remetter uma canastra
cheia destes presentes ao Quartel General: queimaram
depois a povoaçaõ, incendiaram mais de trinta povos numerosos do Peru, e se deleitaram em fechar os homens
nas casas, antes de lhes pôr fogo, para que ali morressem
abrazados.
Naõ só tem elles sido cruéis e implacáveis em matar ,
lambem se tem despido de toda a moralidade e decência
publica, fazendo açoitar nas praças religiosos velhos, e
mulheres amarradas a uma peça de artilheria, tendo-as
primeiro despido com furor escandaloso, e posto as suas
carnes á vergonha.
Estabeleceram um svslema inquisitorial para todos
estes castigos tem arrebatado habitantes socegados ; 1 e-
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vando-os para alem do mar, para serem julgados por
delictos suppostos, e tem conduzido ao supplicio, sem processo, grande multidão de cidadãos.
Tem perseguido nossos navios, saqueado nossas costas,
feito matanças em seus indefezos habitantes, sem perdoar
a sacerdotes septuaginarios ; e por ordem do General P e zuela queimaram a Igreja do povo de Puna, e passaram a
espada os velhos, mulheres e crianças, que foram os únicos que encontraram. Tem excitado conspiraçoens atrozes entre os Hespanhoes, estabelecidos em nossas cidades,
e nos tem posto no conflicto de castigar com o ultimo
supplicio pays de famílias numerosas.
Tem compellido nossos irmaõs e filhos a tomar armas
contra nós, e formando exércitos de habitantes do paiz,
debaixo do commando de seus officiaes, os tem obrigado a
combater contra nossas tropas. Tem excitado insurreiçoens domesticas, corrompendo com dinheiro, e toda a
classe de tramóias, os moradores pacíficos do campo, para
envolver-nos em uma espantosa anarchia, e atacar-nos
divididos e delibitados.
Tem faltado com infâmia e vergonha indelével, a
quantas capitulaçoens lhes temos concedido, em repetidas
vezes que os temos tido debaixo da espada: fizeram que
tornassem a pegar cm armas quatro mil homens, que se
renderam com seu General Tristan, no combate de Salta,
a quem generosamente havia concedido capitulação o
General Belgrano, no campo de batalha, e mais generosamente lha cumprio, fiando-se na fe de sua palavra.
Tem dado á luz um novo invento de horror, envenenando as águas e os alimentos, quando foram vencidos
em Ia Paz pelo General Pinelo; e á benignidade, com
que os tractou, depois de se haverem rendido á discrição
conrespondêram com a barbaridade de fazer voar os quartéis, que tinham minado d' ante maõ.
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Tem tido a beixeza de incitar a nossos Governadores
e Generaes, abusando do sagrado direito de parlamentarios
para que nos atraiçoassem, escrevendo-lhes cartas com
publicidade e descaramento, para este fim. Tem declarado que as leys da guerra, observadas entre as naçoens
cultas,naõ deviam empregar-se com nosco; e BeuGeneral,
Pezuela, depois da batalha de Ayouma, para descartar-se
de compromissos, teve a serenidade de responder ao General Belgrano, que com insurgentes naõ se podiam celebrar tractados.
Tal éra o comportamento dos Hespanhoes para com
nosco, quando Fernando de Bourbon foi restituido ao
throno Cremos entaõ que tinha chegado o termo a tantos
desastres; pareceo-nosque um Rey, que se tinha formado na adversidade, naõ seria indifTerente á desolação
de seus povos, e despachamos um deputado, para que o
fizesse sabedor de nosso estado. Naõ podia duvidar-se
que nos faria o acolhimento de um benigno Principe, e
que nossas suppiicas o interessariam à medida de sua
gTatidaõ, e dessa bondade, que tinham exaltado até os
Céos os cortezaõs Hespanhoes. Porém estava reservada
para os paizes da America uma nova e desconhecida ingratidão, superior a todos os exemplos, que se acham
üas historias do maiores tyrannos.
Declarou-nos elle amotinados, nos primeiros momentos
de sua restituição a Madrid, naõ tem querido ouvir as
nossas queixas, nem admittir nossas suppiicas ; e tem-nos
offerecido por ultima graça, um perdaõ. Confirmou os
Vice-Reys,Governadores e Generaes, que tinha encontrado em actual carniceria. Declarou crime de Estado
aprelençaò de formarmos uma constituição para que nos
governasse, fora do alcance de um poder divinizado, arbitrário e tyrannico, debaixo do qual havíamos estado por
três séculos; medida que só podia irritar a um Principe
VOL. XXI. No. 12.2.
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inimigo da justiça e da beneficência, e por conseguinte
indigno de governar.
Applicou-se elle logo a levantar grandes armamentos
com ajuda de seus ministros, para empregállos contra nós
Tem feito transportar a estes paizes exércitos numerosos,
para consumar as devastaçoens, os incêndios e os roubos
Tem-se servido dos primeiros cumprimentos das potências
da Europa, na sua volta de França, para as compro
metter a que nos negassem toda a ajuda e soccorro, e
nos vissem despedaçar indifferentes. Deo um regimento
particular de corso, contra os navios da America, que
contém disposiçoens barbaras, e manda enforcar a tripulação: prohibio que se observem com nosco as leys de suas
ordenanças navaes, formadas segundo o direito das gentes,
e nos tem negado tudo quanto concedemos a seus vassallos aprezados por nossos corsários.
Enviou os seus
generaes com certos decretos de perdaõ, que fazem
publicar, para hallucinar as gentes sinceras e ignorantes,
a fim de que lhes facilitem a entrada nas cidades;
porém ao mesmo tempo lhes tem dado outras instrucçoens
secretas, e authorizados com ellas, depois que as oecupam.
enforcam, queimam, saquêam, confiscam, dissimulam
os assassinos particulares, e todo quanto damno pôde
fazer-se aos suppostos perdoados.
Em nome de
Fernando de Bourbon he que se fazem por nas estradas
as cabeças dos officiaes patriotas prisioneiros, que nos
mataram a pancadas, e a pedradas um commandante de
partidas ligeiras; e que ao coronel Camargo, depois de
morto também a pancadas por maõ do indecente Centeno,
lhe cortaram a cabeça, e se mandou de presente ao
General Pezuela, participando-lhe, que "aquillo éra um
milagre de Nossa Senhora do Carmo."
Similhante torrente de males e augustias he a que nos
tem dado impulso, para tomar o único partido que restava.
Temos meditado mui vagarosamente sobre a nossa sorte ;
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e voltando a attençaõ para todas as partes, só temos visto
vestígios dos três elementos que necessariamente a deviam
formar. Oprobrio, mina, e paciência t Q u e devia esperar a America de um rey, que, antes de principiar os
estragos se apressa a impedir que nenhum principe interceda para conter a sua fúria? De um rey, que paga
com cadalfaso6 e cadêas os immensos sacrifícios, que tem
teito, para tirállo do captiveiro era que estava, seus vassallos de Hespanha?
Vassallos, que á custa de seu
sangue, e de toda a espécie de damnos, tem combatido,
para remillo da prisaõ, e naô descançáram em quanto
lhe naõ tornaram a pôr a coroa? Se homens, a quem elle
devia tanto, só por terem formado uma constituição, tem
recebido a morte, e o cárcere por prêmio de seus serviços
l que deveria estar reservado para nós ? Esperar delle
e de seus carniceiros ministros um tractamento benigno,
teria sido ir procurar entre tigres a magnamidade da
águia.
Ter-se-hiam entaõ repetido em nós as scenas cruentas
de Caracas, Carthagena, Quito, e Sancta F é : teríamos
deixado pizar as cinzas de 80,000 pessoas, que tem sido
victimas do furor do inimigo, cujos illustres manes converteriam contra nós, com justiça, o clamor da vingança ;
e teríamos attrahido contra nós a execração de tantas
geraçoens vindouras, condem nadas a servir a um amo
sempre disposto a maltratallas, e que por sua nullidade
no mar tem cahido em absoluta impotência de as proteger
contra as naçoens estrangeiras.
Impellidos, pois, pelos Hespanhoes e por seu Rey, nos
temos constituído independentes, e temos preparado a
nossa defeza natural, contra os estragos da tyrannia, com
nossa honra, nossas vidas, e fazendas. Temos jurado ao
Rey e Supremo Juiz do mundo, que naõ abandonaremos
a causa da jutiça, que naõ deixaremos sepultar em ruinas,
nem submergir no sangue derramado pelas maõs de verG 2
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dugos, a pátria que elle nos deo ; que nunca nos esqueceremos da obrigação de a salvar dos riscos, que a ameaçam, e o direito sacrosancto ; que ella tem para reclamar
de nós todos os sacrifícios necessários, para que naõ seja
deturpada, escarnecida, e pizada, pelos pés immundos de
homens usurpadores e tyranuos. Temos gravado esta
declaração em nossos coraçoens, para naõ desistir jamais de
combater por ella. E ao tempo de manifestar ás naçoens
do mundo as razoens, que nos tem movido a tomar este
partido, temos a honra de publicar a nossa intenção de
viver em paz com todas, e ainda com a mesma Hespanha, desde o momento em que a quizer aceitar.
Dado na salla do Congresso de Buenos-Ayres aos 25 de
Outubro de 1817.
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CO mmercio de Trieste.
Embarcaçoens, que entraram em Trieste, vindas dos
dominios Portuguezes, 2 3 ; a saber, Portugueza, 1 ;
lnglezas, 7, Suecas, 7, Dinamarquezas, 7, Americana, 1,
N . B. O Bergantim Portuguez, General Silveira,chegou
da Bahia a Trieste com a brevíssima viagem 65 de dias.
Embarcaçoens, que sahiraõ, 9 ; a saber, Portugueza, 1;
lnglezas, 2 , Suecas, 3 ; Dinamarquezas, 2 ; Americana, 1.
Das primeiras carregaram em Lisboa 19; no Rio-deJaneiro 3 ; na Bahia 1. Das segundas partiram para Lisboa, 5 ; para o Rio-de-Janeiro 2 ; para Pernambuco 2.
N . B . B quer dizer Barrica; Bs, Barris ;C, Caixa; F,
F a r d o ; P , P i p a ; Q , Q u i n t a l ; R, Rolo; V. Volume.
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exportados

seu valor

em

de Trieste

Importação

em Trieste.

cruzados

36 P.
Aguardente de cana
8,640
AlcatraÕ
802 Bs. 16,040
Algodão
1174 S. 246,540
Aço em barra
4970 C. 173,950 Amêndoa doce
200 Q. 10,400
Axeiiedoce
7G P. 28,88) A n i l
10.500
21 C
Brinquedosdemeninos 14 C.
840 Assuc. br. do Brazil 1640 C 883,200
Chapeos
7 C.
4,900 — mascav.
394 C. 141,840
Cominhos
33 F.
3.960 — B. Hesp.
79,550
430
Contaria
103 C. 61,800 — M. dito
13,080
109
Copos, vidros, etc.
185 C.
6,075 Atanados
4,320
360
Cremor de Tartaro
1 B.
200 Bacalhao
1,452
C6 Q.
DrogaB diversas
23 B. Il,5n0 Balsamo de Copaiba 31 Bs. 6,820
700
Enxarcia
136 R. 10,200 Bezerros
2 F
Enxofre
175 C.
3,500 Cacáo
1040 S. 57.400
Erva doce
21 F.
3,780
2i:7 B. 85,3íü
Espiga Celtic»
2 B.
360 Caffé do Brazil
316 B-. 28,440
\ 5792 S. 260,640
Frigideiras d= ferro
11 B.
4,400
Fundos de guitarra
11 C.
i,650 Canella de Goa
73 c. 10,950
36,600
Galha d'lstria
1 B.
60 Chá
183
8,700
Goma Dragante
2 C.
640 Chifres
29,000 c.
Lençarias diversas
107 C. 214,000 Cigarros
98 c. 19,600
5,000
Linho de çapateiro
1 F.
800 Coclionilha
2 c.
10,000
Livros impressos
3 F.
600 Coquühos
200,000
20
Missanga
20 C. 12,000 Cortiça
10 Q.
246,760
Miudezas
31 V
1,700 Couros secos
24,676
700
Ópio
18 C. 12,600 Cravo do Maranhão
2 F. 12,000
Papel de escrever
15 F.
1,350 Curcuma
20n
toros
50
s.
Passas de Corintho
14 Bs.
532 Evano
10 S.
75f
Pelo de Camelo
3 F.
840 Galha da índia
9
Pianos fortes
13
3,900 Gangas
111 C. 555,000
Precipitado rubro
1 C.
140 Gengibre
1,169 S. 70.140
2,550
Pregos
20 B.
728 Goma elástica
17 F.
Quejo Parmezaõ
3 C.
300 Ipecacuanha
3 Bs. 1,200
quinquilharias
14 C.
3,500
P.
320
Melaço
j g?
Bs.
Haizdelreos
5 B.
300
540>
600 Q
ftosolio
83 C.
2,075 P i o Amarello
3,600
52
«•.abaõ
986 C. 59,160 Páo Campeche
36-ü
4,165 S. 187,42.'
Salxixões
2 C.
100 Pimenta
90.Í
6 S.
Seda em rama
1 F.
2,400 Pixelim
76 F. 22,80L
Tecidos de seda
6 C. 15,000 Quina
300
6 S.
Trastes de casa
6 C.
600 Rolhas de cortiça
9,920
31 F.
Vasos e estatuas
7 O.
2,100 Salsaparrilha
8,200
41 F.
Velas de cera
22 C.
7,700 Tabaco em folha
5,226
Vinho tinto
793 P. 103,090 Tamarindos
78 C
6,500
Vitriolo
l B.
40 Tapioca
26 B.
900
í 12 Bs.
1,920
< sS C
761,050 Vinhos Po7'.jg
Somma
Volume.

Valor

Dif. * favor da importação
Cruzados

2:322.773
3:08S,823

Gêneros.

Somma

3:083,82S
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ALEMANHA.

Extractos

das Gazetas Alcmaãs sobre o estado de
suas
manufacturas.

As feiras de Frankfort e Leipsic tem mostrado a que
ponto os manifactos da Alemanha e Suissa tem levado a
sua preeminencia acima dos Inglezes, durante o systema
da prohibiçaõ continental.
Pelo que respeita as fazendas
d'algudaõ pintado, a manufactura do Continente tem hoje
a primeira excellencia ; e os Inglezes se mostraram i feriores tanto na escolha dos padroens, como no gosto e
beleza da obra. Os mesmos Inglezes, que vieram a
estas feira, naõ puderam oceultar a sua admiração, e
compraram muitos artigos, para os mandar para Inglaterra como amostras. Os negociantes Inglezes ainda naõ
produziram no nosso mercado artigos de laã Merino, com
desenhos tingidos de vermelho de Adrianople, que estaõ
muito em voga, nem Merinos dobles, de dous vermelhos
differente<, e em desenhos tingidos ; ramo este de industria que a alguns annos, e mesmo actualmente, pertence
exclusivamente ao Continente. Os estoffos das seguintes
core^carmezim, ponçó, e purpura, em particular, eram
extremamente lindos, e todos foram comprados durante
a primeira semana da feira. As outras producçoens novas de natureza sorteada, obtiveram bons preços, e depressa foram compradas.
Os tapetes das primeiras fabricas de Suissa e da Alemanha, eram mui superiores aos Inglezes, tanto na elegância dos padroens como no brilhante das cores. As
fazendas continentaes impressas a cylindro das melhores
manufacturas rivalizaram as de Inglaterra, c e>.tas foram
em parte vendidas a baixos preços. As fazendas lnglezas
de superior qualidade mantiveram os seus preços, ao mesmo tempo que as fazendas ordinárias cairam em grande
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quantidade nas maõs de vários especuladores, que as vendiam por menor : o mesmo suecedeo ás fazendas pintadas
Alemaãs de qualidade ordinária. Em geral os artigos
novos de boa qualidade eram procurados e bem pagos.—
O publico Alemaõ deve ficar cada vez mais convencido de
que, quando os preços saõ iguaes, as fazendas lnglezas saõ
sempre inferiores em qualidade as da Alemanha: e que as
producçoens sólidas desta saõ sempre mais baratas que as
de Inglaterra.
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}

dos principaes

Productos
do
Brasil.
24 de Julho, de 1818.

LONDRES,

QuantiPreço de
dade.
("Redondo . . 112 lib. 56». Op. òJs.
48s. Op. 53s.
Batido . .
Assucar
45s. Op. 47s.
Mascavado
28s. Op. 3t)s.
Arroz . . .Brazil . .
I57s. Op. I60s.
Caftè . . . .Rio
Í55s. Op 68s.
. .Pará . . . .
Cacao
Oebo
Rio da Prata
pPernambuco libra . . . 2s. OJp 2s.
I Ceará....
ls. l l p . 2s.
I Bahia . . . .
ls. l l p . 2s.
Uçodaõ . .< Maranhão .
ls. 9p. ls.
I Pará . . . .
ls. 9 i p ls.
I Minas novas
l_Capitania .
Ansil
Rio . . •
13s. Op. 13s.
Ipecacuanha . Brazil. . .
4s.
Salsa Parrilha Pará . . .
3s. Op. 3s.
Óleo de cupaiba
ls. Op. ls.
Tapioca
Brazil . .
3s. 9p. 4s
Ourôcu

Direitos.

Qualidade.

t

Tabaco

Op.
Op.
Op. I Livre de direiOp. tos por exporOp. taçaõ.
Op. /
S»2pporU2!b
lp.
*s. 7p. por lb.
Op. 100 em navio
Op.
lOp. > Portuguez ou
lOp. | Inglez.
J 4jp. por lb.
6p.
3.6jp.
Op
ls. 2 j p .
3p
ls. l l j p .
2p.
. -»POp direitos pa^os
pelo comprador
l.ivre de direitos por exportação.

em rolo

{ em folha

}
}

I Rio da Prata, pilha-l B

„
2J

Lc
CA

o "> Rio Grande

J-Sp

....•< I

*->

\c

Pernambuco, saljados
6s. Op.
_Rio Grande, de cavallo Couro
123
Chifres. . . .Rio Grande
1
1501.
Páo Brazil . .Pernambuco . Tonelada
71
Páo amarello Brazil

91.

Í

9§p. por rouro
»em navio Portuguez ou Inglez.
5s. 6Jp. por 100.
direitos pagos
pelo comprado

Í

Espécie.
Ouro em barra
Peças de 6400 reis
Dobroens Hespanhoes
Pezos . . dictos
Prata em barra

£ 0
4
0
0
0

0 0 ^
1 6 /
0 0 V per onça.
5 6 l
5 5 J

Câmbios.
Rio de Janeiro
Lisboa .
Porto
Paris
Amsterdam

.
.
.
•

67
59
59
24
11

40
6

Prem Í08
Brazil Ilida 303.
Lisboa . . 20s.
Porto
. . 25s.
Madeira . . 25s.
Açores . . 30s.
Rio da Prata 50s.
Bengala
60s.

.

Hamburgo
Cadiz
Gibraltar
Gênova
Malta
Seyu ros
30s
Vinda
20s
•

de

.

.
.
.

.

.

2.5.-<

.

25s
ais
50s
603

.

34
3!)
34
47*
50

r 57 i

LITERATURA E SCIENCIAS

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA,

Álgebra. 12 m o preço 4s. Assistente do Algebrista, ou compedio de Álgebra, segundo o plano de
Walkingame, e contém I o . Elementos de Álgebra, plana
e fraccionaria, com explicaçoens consisas e numerosos
exemplos, com as repostas annexas, 8 ° . Equaçoens sim=
plices e quadradas, razoens, & c com os primeiros passos
para a solução dos problemas mais diíficeis. 3 o . Applicaçaõ da Álgebra a investigação e extençaõ das regras
<!'Arithmetica. 4 o . Dynamica ou primeiros princípios
de Mechanica. 5 o . Applicaçaõ da Álgebra 6 Geometria, cora Diagramas. 6 o . A resolução das equaçoens
por aproximação, e Analize Indeterminada. 7 o . Co!lecçaõ numerosa e miscellanea de exemplos para a prac»
tica ulterior. Tudo destinado a servir de livro de perguntas nas escholas e estado particular. Por Jaimes
Harriu, Mestre de Mathematicas.
MAARRIS

Williams, on Wilsons* Tincture.
4 to . preço 4s.
Observaçoens para provar que a Tinctura do Dr. Wilson,
para a cura da Gota, e Rhcumalismo he similhante, em
sua natureza e effeitos, aquella mortífera preparação
chamada Eau Medicinal.
Por Guilherme Henrique
Williams, M. D. F. L S, de.
VOL. XXL No. 122.
u
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Edmburg
Gazetteer.
Parte Ia. do 2 ' . vol em o",
folhas de 8V°. O Gazeteiro de Edinburgo, ou Diccionaiio
Geographico, comprehendendo um corpo completo de
Geographia, phisica, politica, estatística e commercial,
acompanhada de um Atlante construído por A. Arowsmith, Hidographo do Principe Regente.
Condiçoens. Estender-sc-ha esta obra a 6 volumes
de 8V° impressos elegantemente, contendo cada volume
60 folhas, ou 800 paginas de impresso: preço cada
volume 18s. O Atlante consiste em 53 mappas, gravados pela melhor forma, preço 11. 16s. e illuminados,
2 1. \2s. 6d.
Jamieson7s Mercators'
Atlas.
4'°. preço 6s 6d
Atlantes de Mercator, com esboços de mappas, adaptados
á navegação moderna, e mediçoens marítimas; para
uso dos estudantes de marinha. P o r Alexandre Jamieson.

Johnson's Journ&y
Viagem da índia até
gia, Rússia, Polônia
Pelo Tenente Coronel

Jrom índia.
4fo. preço 2 l. C*.
a Inglaterra, pela Pérsia, Geóre Prússia, no anno de 1817.
Johnson. C. B. com estampas.

MoriefsNew
Traveis inPersia. 4*°. preço 3 l. I3s. Gd.
Segunda viagem pela Pcrsia a Constanipopla, nos annos de 1810 até 1816. Com um jornal da viagem pelo
Brazil e Bombaim ao Golpho Pérsico; junetamente com
a narrativa do procedimento da embaixada de S. M.
por S. E x a . Sir Gore Ousley. Com vários mappas; c
estampas dos vestidos, &c. Por Jaimes Morier, Esc
Secretario que foi da Embaixada, c Ministro Plenipotenciario ua Corte da Pcrsia.
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Vo

Fíairs Traveis in America.
8 . preço 14*. Viagens no Canada, c Estados Unidos da America, cm 1816
e 1817- Por F. Hall, Secretario militar que foi do
General Wilson, no Canada.

An Autumn near the R/tine. 8 v o . preço 14;. Fsbo4'os das Cortes, sociedade, custumes e píazagem de alguns
dos Estados de Alemanha, juncto ao Rhcno.

Coxeh Memoirs of Malborough.
vol. 2 4». prero
31. 3s. Memórias de Joaõ Duque de Malborough, com
a sua conrespondencia original, colligida dos arebivos
da Familia cm Blenheim. Illustrada com retratos e
mappas. Por Guilherme Cox. M« A. &c. &c.

Rordansz' European Commerce. 8 vo . preço ISs. Commercio Europeo, ou Completa guia mercantil para o
continente da Europa, comprehendendo a noticia do
commercio de todas as principaes cidades do continente»
copiosas tabe 11 as de suas moedas; câmbios, pezos e
medidas, com a sua proporção para os de Inglaterra :
regulamentos locaes de cada lugar, pauta de direitos,
methodo de comprar e vender, tara e outros descontos ;
com numerosos documentos officiaes, ordenanças, &c
formando um completo Código de informação commercia!
Por C. \ V . Rordansz.
K 2
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PORTUGAL.

Saio a luz : Compêndio Histórico e Universal de todas
as Sciencias e Artes, 1 vol. 8"°. com varias notas interessantes e curiosas, traduzido do Francez, pelo Padre Joseph
Amaro da Silva. Esta obra, que contém em breve resumo variedade de assumptose interessantes noticias,offerecc á raocidade um meio mui fácil de instiuir-se,e he lambem accommadada â intelligencia daquelles, que naõ po=
dem sugeitar»se a estudos aturados. Para maior utilidade
e recreio he ornada de 4 Planchas, que aclaram muito os
artigos Desenho, e Brazaõ.

Extracto do Relatório apresentado « Academia pela
Commissaõ incumbida de examinar os Mappas que
lhe foram qfferecidos pelo Major Joaquim Pedro
Cardoso Casado Giraldez.
O primeiro dos 4 Mappas, que offereceo o Senhor Joaquim Pedro Cardozo, e que intitula Mappa Geographico
Histórico, Mercantail de todas as Potências Europeas, e
dos Estados Unidos da America, contem os limites, exten
saõ, povoaçaõ, Governo, Soberanos, divisoens, capitães,
principaes cidades, Ordens Militares, Universidades,
Religião, Exercito, marinha. Rios, Montanhas, Ilhas,
Lagos, Latitudes, Longitudes, medidas, pezos, Moedas,
cambio, commercio, producçoens, manufacturas, e possessoens ultramarinas destes mesmos Estados.
O Autor expõem os meios, de que se seivio, e as obras»
que principalmente consultou para vir no conhecimento
dos trabalhos dos Geographos de melhor nota, que o precederam, e sabendo-os decernir, e empregar com uma critica judiciosa, e ajustada, este grande Mappa se torna
summamente importante, e digno da approvaçaõ da Aca-
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deraia, merecendo o seu Autor todo o Elogio. Reumir
tantos objectos em 5 folhas de papel de impressão he a
tarefa mais improba e ingrata, que pode tomar um ho
mera, que se applica a este gênero de Estudos ; e para a
examinar devidamente seria necessário empregar o mesmo
tempo, que para a executar de novo. Assim só direrao*
em geral, que a idea, e a execução patenleam visivelmente os conhecimentss do A. nestas differentes matérias.
O 2 o . Mappa, que examinamos, he a estatística Histórica Geopraphica de Portugal.
Este mappa de bastante merecimento, e que he muito
para estimar,ate pela raridade que entre nos é ha de similhantes escriptos poderia talvez ser mais perfeito, se o A
o naõ tivesse composto fora do Reyno, aonde lhe faltavam
subsídios, que aqui goderia obter.* Nós apontaremos
suecintamente o que nos parece digna de nota, naõ com o
fim de criticar mas com o de auxiliar uma obra, que
nunca poderá ser perfeita sem o soecorro alheio.
Em quanto a epocha dos Reytiados desejaríamos que o
A. seguisse as qne publicou o Senhor Joaõ Pedro Ribeiro,
visto que todas cilas saõ exactamente averiguadas pelos
documentos originaes, e que existem nos Archivos do
Reyno.
Naõ se achar na lista dos Homens notáveis contemporâneos o restaurador da Chimica Moderna, o illsutre Lavoisier; e mencionar-se-ali Mr. Lacepede como Anatômico, quando nós o conhecemos como Zoologista e principalmente como celebre Ichtiologo.

* O A. achou-se sO, por mais pedidos que fizesse para Lisboa a diversas
pessoas de conhecimentos e representação, para lhe obter documentos sobre
os pontos de que tractava, nunca os pode conseguir, apezar de se offerecer
a pagar toda a despeza. So os tivesse obtido muito teria augmeutado
e aperfeiçoado esta estatística.

^
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Estas imperfeiçoens saõ de pouca monta as que se
seouem, um pouco mais. Sendo a Estatística a noticia
das producçoens do terreno, da sua extensão, numero de
seus habitantes, parece-nos que as ideas do A. saõ alguma
conza exageradas : diz elle que a superfice de Portugal he
de 36.000 milhas quadradas, as quaes contém 3:627.000
habitantes.
Avaluada a superfície doReyno por uma das cartas mais
conectas publicadas em Inglaterra, e naqnal se achara já
delineadas as costas segundo o Alfas de Tofino, rezultou
para o total 3.150 legoas quadradas de 20 ao gráo, eqüivalem a 28-350 milhas quadradas marítimas e G ographicas de 60 por grão: numero inferior ao que dâ o A. ; ma*
devemos pensar, que as milhas mencionadas por elle saõ
talvez as do Estatuto de 69 £ ao grão*
Sobre a avaluçaõ de Portugal, um grande numero de
jndagaçoens feitas por ordem do Governo em differentes
épocas, e as avaluaçoens deduzidas pelo numero dos nascidos e mortos ; os cálculos extrahidos das listas das ordenanças, e das averiguaçoens dos Parochos &c. tem mostrado com sufficiente exacçaõ, que a população do Reyno.
na epocha, que precedeo a moravel invazaõ dos Exercitos Francezes, pouco excedia a 2:900.000 habitantes ;
naõ chegando talvez actualmente a 2:800.000.
Teria sido para desejar que o laborioso Autor podesse
ter consultado alguma carta mais correcta do Reyno,quando compilou a que vem annexa ao seu Mappa : na qual
observamos a configuração da costa alguma couza alterada ; o qne prova qne a Carta original de que se servio he
anterior á publicação do Altas de Tofino. que tem servido
de norma a todos os os Geographos modernos para a dei ineaçaõ das costas da Península. Notamos mais que tendo
o A. marcado alguns triângulos na província do Alémtéjo, deixasse de mencionar os trabalhos do Dr, Cicia?
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sem duvida por naõ ter ao seu alcance algum exemplar da
Carta das operaçoens Geodcsicas, gravada de ordem superior por Dupuis, e reimpressa em Londres, na qual
vem indicada a triangulação executada neste reyno debaixo
da direcçaõ daquelle nosso Consocio, e que pela sua importância merece preferencia a quanto se tem até agora
feito entre nos n' esta matéria.
Portugal he abundante de riquezas mineraes ; quantidade de Autores o testificam, por isso desejaríamos que
este tractasse um tal artigo mais circunstanciadamente ;
eque mencionasse as Reaes Ferrari as da foz d'Alges, que
estaõ em actividade; e a mina de carvaõ de pedra do Porto,
sem comparação mais importante que a de Buarcos.
Conviria também referrir outras, que consta existirem,
ainda que naõ estejam aproveitadas: da maior parte
deltas se tem dado noticias nas memórias impressas nas
Colleçoens desta Academia : outras vara-se descubrindo
todos os dias : o Alumen por exemplo, era antigamente
para nos um attendivel ramo de Commercio, como entre
outros refere Joaõ Botcro, e o comprova a Carta sobre o
descubriraento do hume nestes Reynos, com seus privilégios á Pedro Martins, e outros cujo original se conserva
ainda no Real Archivo L°. 3o. de D. Diniz p. 10 e 13:
este commercio perdeo-se depois totalmente; mas naõ
ha muitos tempos tornou-se a achar uma mina d'este sal
nas vizinhanças de Coimbra.
Se o A. tivesse visto a obra do nosso falecido Sócio
Francisco Tavarez, sobre as agoas mineraes, conheceria a
nossa riqueza n'este particular.
Naõ levamos mais adiante estes reparos, que nada devem diminuir «Io merecimento do A.; porque bem conhecemos as difficuldades contra as quaes elle teria a lutar
para obter noticias exactas, e verdadeiras, principalmente
sobre industria, fabricas &c. &c. Os primeiros que escre-
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vem nestas matérias necessariamente haõ de dar noticias
escassas, e pouco exactas : rectificando as primeiras idêas,
e ajuntando novos trabalhos he que pouco e pouco se pode
dar a descripçaõ circumstanciada de um paiz ; assim
quando o A. redigio este mappa certamente estava bem
persuadido das imperfeiçoens; mas se esperasse para o dar
perfeito, naõ o poderia nunca publicar.
O 3 ° . Mappa Estatístico he o da Ilha da Madeira, c
Porto Santo, que muito gostamos de ver. O A. estava
nos lugares, que descrevia; a extensão do paiz he muito
mais limitada que a do Mappa antecedente, e por isso
muito mais própria das forças de um só homem ; e a
pezar disso com uma modéstia efranqueza mui louvável, elle confessa o quanto se ajudou dos trabalhos dos
outros, que nomêa.
O 4 o . Mappa consta das Colônias e Possessoens lnglezas nas 4 partes do mundo, he muito engenhozamente
executado, e devia fazer grande sensação, principalmente na occaziaõ em que elle se publicou
Concluímos finalmente do nosso exame que o Senhor
Joaquim Pedro Cardozo Casado Giraldez escolheo
para o exercício dos seus Estados um Plano vastíssimo,
que demanda um numero extraordinário
de indagaçoens, que naõ podendo ser feitas por um só homem,
uecessariamente se ha de fiar nos outros, e errar com
elles, mas que assim mesmo elle devia ter um trabalho
improbo na redacçaõ d* aquelles mappas tanto mais
úteis que mostram de um golpe de vista objectos taõ
variados e que dificilmente
se poderiam indagar.
N'
aquelles artigos, que saõ privativamente
seus, mostra
elle um discernimento, e critica muito superior, e assim
julgamos que merece todo o louvor da parte da Academia
Lisboa 24 de Março de 1818. Sebastião Francisco IVlcndo Trigoso Vice—Secretario da Academia.
Certificio que a prezente copia está conforme.—
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ECONOMIA P O L Í T I C A D E M R . SIMONDE.
(Continuada do Vol. XX. p. 59 l j

Se o Legislador naõ impozesse tributos senaõ na Agri.
cultura, commetteria uma grandíssima injustiça, porque
faria carregar uma só classe de cidadãos com todo o pezo
das contribuiçoens do Estado. Ora esta classe por muita
vantagem que lhe resulte da ordem social naõ lhe resulta
mais que ás outras três, que também tem suas rendas:
tanto maior seria a injustiça contra ella, quanto os impostos fossem mais pezados : porque ainda que o direito dos
primeiros proprietários de terras naõ tenha talvez sido
na sua origem senaõ uma usurpaçaõ, pois naõ podia ser
fundado n'um trabalho accumulado, todavia, estamos já
taõ longe d ' e l l e s , e as terras tem passado a tantas mace
differentes, que a sua propriedade he taõ legitima, e taõ
bem fundada, sobre a troca de um trabalho accumulado,
como a de qualquer outro contribuente.
O Doutor Quesnay, seguido pela seita dos Economistas, fundava <> seo systema *obre a asserçaõ, de que só
o trabalho empregado na cultura «le terras produzia um
resultado liquido ; e que todo outro trabalho nada acerescentava ao valor das cousas em que se elle empregava,
mas somente realizava ne Ias subsistência que os obreiros
haviam recebido em troco; «1'onde concluíam os economistas, que os proprietários recolhiam todas as riquezas,
e que os naõ-proprietários naõ podiam consumir sennÕ o
que recebiam «lirecta ou indirecta mente dos primeiros —
Se es'es principios fossem verdadeiros, teriam os economistas fundamento para quererem, que os proprietários
fossem os únicos taxados : mas ainda que muitos authores os tenham confundido com a doctrina de Adam Smith,
todavia lhe !>aõ ínteriamente contrários, e esta ultima naõ
poderia ser demonstrada, sem que elles fossem necessaru
\ 0L. XXI. No. 122.
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amente errôneos. Porisso eu naõ posso comprehender
comoMr. Garnier, admirando tanto Adam Smith (que
elle mesmo traduzio) diz naõ obstante, «Ia*, asserçoes dos
pconomistas, que saõ quasi todas de uma evidencia incortestavel, susceptíveis de demonstração rigorosa.
O trabalho de todo o obreiro produetivo rentlc um tanto
acima do salário necessário que o põem em acçaõ. Esta
sobra existe desde o momento em que o homem, começando a fazer trocas, se emprega inteiramente no trabalha
e tem augmento quando a divisão dos ofliciosdá ao obreiro
a opportunidade de aperfeiçoar a sua practica c os sco«
instrumentos; augmenta-se ainda quando um trabalho
fixado na terra, contribue para ajudar os obreiros nas
idades futuras ; augmenta-se, mais quando as machinas
ci>iistruidas pelo homem auxiliam o trabalho d'outros
homens, csupprem á sua força e á sua destreza ; augmenta-se finalmente quando o commercio fornece ao obreiro
com mais facilidade e em maior abundância, as matérias
primas e o seu sustento, multiplicado os seos meios e o
capital circulante. Para formarmos uma idea do augmento prodigioso do valor do trabalho sobre o do salário
necessário, basíará que comparemos as coisas que destinamos para nosso uso, com o trabalho que nos seria necessário para as fazer, se tornados a por no estado selvagem,
fossemos privados de todos os soccorros que a industria
tem adquirido pela civilização. Deste sobrecelente a
maior parte redunda em proveito do consumidor, que
obtém as cousas de que tem necessidade a troco de muito
menos trabalho doque lhe seria necessário para as fazer :
uma parte delle, a que dêmos o nome de salário supérfluo, fica para o artífice, e constitue a sua renda ; outra
fica para o impressario que pôz o artífice a trabalhar, e lie
o que se chama o seo lucro. Também ás vezes acontece
que o artífice o reparte cora alguém, que lhe haja adian-
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tado o cabedal, e a quem paga j u r o ; e dá ainda uma
parte ao proprietário da casa, dos engenhos, das ferramentas, &c. como para pagar o salário destes obreiros
activosse bem que inanimados; e a isto he que chamamos a renda dos capitães fixos: fixalmente, também toca
uma parte ao proprietário das terras, em paga do trabalho
da natureza, e esta he a renda das terras: Esta renda
naõ he portanto o único producto liquido que o trabalho
produz, nem he sequer a parte principal; de sorte que a
di&tincçaõ entre os obreiros que trabalham na terra, e
todos os outios obreiros productivos que realizam, sobre
uma matéria susceptível de ser trocada, o valor do se o
trabalho - he, naõ somente inútil, mas inteiramente falsa,
pois deve resultar, d' uma livre concurrencia entre os
obreiros, que a superioridade deste valor trocavel por
trabalho, se acha em todas as profissoens em proporção do
trabalho anteriormente accumulado, que lhes der actividade. Portanto, os proprietários das terras naõ possuem
exclusivamente as rendas nacionaes, nem assalariam todos
os outros cidadãos, o que elles fazem he receber a sua
parte do sobrecelente da producçaõ do trabalho, que he o
que constitue a renda de toda a naçaõ.
Todos aquelles que possuem rendas na ordem social,
e a quem estas rendas saõ conservadas pela manutenção
do Governo, devem contribuir para as despezas do
Estado. Esta he a decisaõ da justiça, que desapprova
uma taxa que pezaria unicamente sobre os pfoprietario£
de terras. Mas nós já naõ estamos no tempo em que o
Povo d' Alhenas se contentava de saber d'Aristides, se
o ponto sobre que se deliberava era honesto ou naõ ;
também sequer saber se he útil ; e este exame além de
ser conveniente por muitas razoens, he ainda mais importante para a taxa das terras, porisso que os argumentos
dos economistas seriam empregados para lhe encobrir a
i2
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desigualdade. H e portanto necessário examinar com cuidado, tanto as suas vantagens, como os seos inconvenientes.
Ha princípios invariáveis para julgar da bondade de
toda a sorte de impostos. Estes principios foram desenvolvidos com a maior clareza pelo immortal Adam Smith.
(Liv. V. Cap. II. 2 a . parte.)
Penso que convirá expôlos aqui, para podermos recorrer a elles no exame das
varias contribuições, que constituem as rendas de um
governo.
I o . Todo o imposto deve ser distribuído igualmente; isto
he, todos os cidadãos de um Estado devem contribuir para
a manutenção do governo, á proporção das rendas de que
gozam debaixo da sua protecçaõ.
2 o . A quotaparte de cada individuo deve sor certa, e
de nenhum modo arbitraria. A epocha do pagamento, a
maneira e a quantia, devem ser sabidos pelo contiibuente,
assim como por todas as demais pessoas, a fim de o tornar
absolutamente independente do collector e do director
das contribuiçoens, de sorte que, por amor das suas taxas,
naõ tenha que recear o ódio nem cortejar o favor, de
pessoa nenhuma.
3 o . A taxa deverá ser cobrada no tempo em que o contribuinte tiver mais commodidade de a pagar,
4 o . A taxa deverá fazer ao contribuinte a menor despeza
possível, até entrar no Erário. Ora, ha quatro modos por
que uma taxa pode ser muito mais onerosa ao povo doque
proveitosa para o governo; a saber; se ella exigir grande
numero de empregados, cujos salários, de uma banda, e
lucros illicitosda outra, augmentem a despeza do contribuinte, se ella difficultar a industria nacional, e lhe vedar
algum commercio vantajoso, de sorte que o povo perca,
naõ somente a somma que pagar, mas ainda os proveitos
que podéra adquirir; se excitando, c depois punindo-se, o
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contrabando, fôr occasiaõ de se empregarem capitães consideráveis neste commercio perigoso, e dissiparem-se
ao depois por uma confiscaçaõ, que fará perder à naçaõ ;
naõ somente os próprios capitães, mas toda a renda que
lhe elles deveram dar pelo tempo a diante, e em fim, se
ella submetter os cidadãos ás vizitas e às véxações dos
empregados ; véxações e inquietações que se poderão
avaliar iguaes à somma que de boa vontade pagaria qualquer contribuente para se livrar dellas.
Seapplicarmos estes princípios á taxa das terras, acharemos que, era geral, com tanto que naõ seja, nem excessiva, nem a única que se imponha, deve ser contada entre
as taxas mais convenientes. O seu único defeito he pezai
sobre uma só classe de pessoas; o que a faria mui desigual
se outros impostos naõ abrangessem ao mesmo tempo os
outros proprietários de rendas.
Nos paizes em que quasi todas as terras saõ dadas de
renda, pode-se assegurar a igualdade da repartição do imposto territorial entre os proprietários, e ao mesmo tempo
pô-la a coberto do poder arbitrário, proporcionando-a
à renda que pagarem os arrendatários, e obrigando as
partes contractantes a inserir todas as suas eseripturas nos
registros públicos. Esta maneira de impor a taxa territorial, que se practicava em Veneza, e que Adam Smith
recommendava para a Inglaterra, naõ podia ser ad optada
em França, aonde a maior parte dos cultivadores saõ caseiros, e naõ rendeiros. A taxa das terras que agora se
cobra em França* peza com bastante igualdade sobre
todos os proprietários; e he de todas as contribuições a
que causa menos despezas inúteis à naçaõ ; porém mesmo
assim naõ deixa de ter dous defeitos de que he necessário
emendá-la. A quantia que deve pagar o contribuinte naõ
he fixa, e a época era que a deve pagar naõ he commoda
* Fallo no tempo da Republica.

70

Literatura

e

Sciencias.

As variações annuaes na distribuição deste imposto, procedem talvez de se andar ás apalpadellas para achar o
justo meio em uma nova ordem de cousas, importa porém
fazer conhecer, que se naõ devem olhar como um systema
para se adoptar. A inquietação com que o contribuinte
espera a fixação do que lhe cabe a cada nova distribuição,
eqüivale para elle a um imposto, tanto mais oneroso
quanto elle lie sem proveito para o Governo. As representações que os contribuintes dirigem aos Prefeitos
fazem-lhes fazer despezas inúteis, e perder tempo, e em
fim, a necessidade continua de protecçaõ, em que se
acham, faz-lhes sentir amargamente uma dependência,
que em todos os paizes devera ser estranha aos proprietários, mas sobre tudo em um Estado Republicano.
Esta variação continua tem outro inconveniente mui
grave; que he, desgostar o proprietário de fazer melhoramentos nos seos fundos, porque chama o Soberano, que
naõ tem parte nos seos avanços, a ter parte nos seos
fructos. Muitas vezes dirá consigo o proprietário, no momento de emprehender uma roteaçaõ ou uma plantação
nova ; naõ he para mim que eu trabalho, mas para o fisco,
que se vem aproveitar dos meus suores e das minhas poupanças, augmentando a minha quota de contribuição.
O modo de se pagar esta contribuição de mez a mez, se
dispensa o contribuinte de avançar de uma vez muito dinheiro, também lhe vende mui cara esta vantagem ; porque lhe naõ deixa esquecer um momento as relaçoens penosas em que eslá com o collector: doze vezes por anno o
expõem á vizita do fiscal; e como o pagador mais regular
corre risco de se achar atrazado, ao menos uma vez em
doze, tem-o constantemente dependente do favor ou do
capricho de um homem, cujo officio he sempre olhado com
mãos olhos.
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Nos paizes aonde as terras andam arrendadas, o labrador
paga a sua renda ordinariamente aos semestres, e a epocha
destes pagamentos, que geralmente he a mesma para
todos, he a que se deve escolher para exigir o imposto.
Naquelles paizes aonde os proprietários cultivam as suas
terras por meio de caseiros e feitores, convém adoptar o
mez que se seguir ás varias colheitas para a cobrança do
imposto
A maneira mais ou menos rigorosa por que se faz a cobrança das contribuiçoens directas, pode-as fazer também
mais ou menos onerosas ao povo : a que se usa em França
he toda militar ; e he um grande erro. O governo Toscano emprega um que he um modelo de suavidade, e que
merece portanto ser indicado.
A taxa da agricultura he fixada em Toscana á razaõ de
um soldo por libra torneza do valor presumido das fazendas, por uma avaliação invariável; e se paga em três differentes epochas, segundo o gênero de cultivaçaõ ; a saber,
no mez de Agosto para os que cultivam paõ : no de Novembro para os que cultivam vinho e algumas sementes
pequenas ; e no mez de Fevereiro para os que labram
azeite &c. Aquelle que paga a contribuição do anno no
mez de Março, em que ella he fixada, obtém um desconto
de 5 p. c. aquelle, porém, que naõ pode ser inquietado
senaõ acabado o anno; mas passado o dia fatal de cada
termo, a saber, o ultimo do mez, a sua divida cresce 10
p. c. sobre aquilo que elle deixou de pagar. No fim do
anno somente he que se começam os processos judiciários
para obrigar os proprietários a pagar, do mesmo modo que
qualquer outra causacivil,por meio de penhora: mas como
elles sabem de que saõ ameaçados, naõ se deixam chegar
a essa extremidade. Os collectores nunca mandam officiaes de justiça nem citações; põem editaes simplezmente para avizar a todos, e nos três últimos das das
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épocas do pagamento tem as casas cheias de gente, temendo dodos que passe o dia, e incorram a condenação de
10 p. c. contra os ronceiros. Cada contribuinte sabe sempre, naõ somente quando e quanto deverá pagar, mas
também sabe ao certo qual será o castigo da sua negligencia, que he igual e inevitável para todos. O Governo
naõ entra nestas particularidades, recebe a somma poT
inteiro ; e se recebe avanços do Collector, a elle he que
dá o desconto; assim como também dos avanços que este
lhe fizer dos seos próprios fundos, pelas contribuições naõ
pagas no devido termo, recebe elle os 10 p. c. de condenação. Nunca a cobrança deste imposto, nern mesmo
da condemnaçaõ, deo logar á mais pequena disputa, nem
cobrança de imposto houve ainda que menos despeza
fizesse.
Quando a taxa das terras se eleva acima dos seos justos
limites, deprime a agricultura e desanima todos os proprietários. Tomos visto que he mui difficil separar a
verdadeira renda das terras que participa de monopólio,
e que he independente de todo o trabalho, feito pelo proprietário ou pelos seos predecessores, da renda do primeiro
capital fixo empregado na terra para a murar, rotear, e
multiplicar as suas forças produetivas. O Labrador paga
ao Senhorio estas duas rendas sem as distinguir, e o Legislador lança o imposto sobre uma e sobre a outra.—
Todavia naõ ha contribuição pcor que a que he paga peía
renda do capital fixo ; porque o proprietário naõ pode
retirá-lo do seo emprego sem lhe perder do valor; d' onde
resulta ver-se obrigado a continuar a produzir ainda que
naõ tire o mesmo lucro da producçaõ. Mas de outra
banda, como naõ pode ter interesse em conservar um
capital de que o Governo lhe usurpa os fructos, deixa-o
deteriorar e a final perder-se, antes doque fazer novos
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avanços. De sorte que um imposto sobro o capital fixo
tende por fim a destruir as forças productivas do trabalho, ou a fazer á naçaõ o maior dos males. Porisso
se deve considerar a taxa das terras excessiva, todas as
vezes que ella chegar a fazer desgostar os proprietários
de fixar novos capitães sobre o seo terreno ; e he por estes
principios que ella deve sempre ser julgada.
[Continuar-se-ha. ]

MISCELLANEA.
MEMÓRIA

ESTATÍSTICA

SOBRE AS I L H A S DE CARO

VERDE.

Secçaõ

I a . Descripçaõ das Ilhas de Cabo Verde em
geral*.

-S I L H A S denominadas de Cabo-Verde existem no
Oceano Atlântico, 100 léguas ao Oeste do Continente de
África, em latitude 15° 50'. e 23° 50 7 . Longitude Oeste
do Meridiano de Londres. Saõ dez em numero, com os
nomes de S. Thiago, Sancto Aníaõ, Fogo, Sal, S. Nicoláo, S. Vicente, Sancta Luzia, Maio, Brava, Boavista.
O espaço que occupam todas estas ilhas naõ he muito
considerável, porque se acham com pouca distancia
umas das outras.
* Esta Memória foi escripta pelo Redactor deste Periodco em 1807, sobre
informaçoens de habitantes daquellas ilhas. Desemcaminhou-se lhe de
sua casa a única copia que havia tirado a limpo, porém agora, achando o
primeiro borraõ, entre outros papeis; pareceo conveniente dállo á luz;
na mesma forma em que entaõ foi escripto.
VOL.
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Ilha de S. Thiago.

A ilha de S. Thingo, que hc a capital tem 18 léguas
de comprido sobre 10 de largo, cm uma de suas extremidades, mas pouca largura para a parte de Noroeste :
o terreno he fértil, abunda em, pastos, gados, milho,
hortaliças, e aves domesticas de toda a qualidade, tem
excellente água, e vários portos e bahias, aonde os
navios podem aneborar e jazer abrigados de todas as
tempestades.
A Villa da Praia he a mais considerável povoaçaõ
desta ilha e considerada como capital : jaz ao Sueste
da ilha, na margem de uma bahia, aonde podem surgir
esquadras inteiras: outros portos ha na mesma ilha,
posto que menores, com tudo dignos de attençaõ. Taes
saõ Terrafal e Ribeira-Grande.
Terrafal he anchoradouro seguro, com bom fundo,
mas pode admittir pequeno numero de navios. RibeiraGrande hc outro porto ao S u l ; e aqui existe uma povoaçaõ com o titulo de cidade, e que foi antigamente
residência do Bispo de Cabo Verde, do Governador
o mais OlHciaes da Administração publica, os quaes se
viram obrigados a desamparar o lugar, naõ só por ser doentio, mas por que naÕ tendo tam bom porto como a Villa
da Praia, naõ podia crescer em população tanto como
este, para onde o Commercio naturalmente devia concurrer. Com tudo ainda hoje se conserva aqui a St
como monumento de seu antigo esplendor.
Alem destes dous portos, tem esta ilha pela parte de
Leste, e pela de Oeste, vários outros portos, que potos
sejam de menos nota, saõ com tudo capazes de abrigar
os navios nas tempestades, taes saõ Ribciia-da-Prata,
Ribeira-da-Barca, Ribeira-de-S. Martinho, Porto de
Nossa Senhora da L u z , S. Miguel, Pedra Badejo, Ponlii,
&c.
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O commercio desta ilha hc o mais considerável de
todas as de Cabo Verde, e a sua exportação privativa em
milho de 2.000 moios por anno.
Sancto Anlaõ.
A ilha de Sancto Antaõ, que hc a segunda em consideração depois da de S. Th Lago, tem 5 frequezias: he quasi
redonda e tem 18 léguas de comprido c 15 de largo;
jaz esta ilha ao Oeste de S. Vicente ; e para o Nordeste
está situada a sua maior povoaçaõ, um pouco a Leste da
ponta do Sol, que he uma ribeira, aonde ha soffrivel
porto.
As outras povoaçoens desta ilha saõ o Paul, que fica
para Leste da ponta do Sol, e da povoaçaõ principal,
c está na margem de uma ribeira navegável, e a pequena povoaçaõ de Janella, aonde ha também outra ribeira.
H a mais dous portos, um ao Sul, que naõ tem povoaçaõ,
posto que seja bom surgidouro ; outro chamado Terrafal,
que he pouco freqüentado: e outro finalmente a Leste,
chamado dos Carvoeiros, bastante abrigado. Em geral
poucos estrangeiros freqüentam esta ilha; porque os seus
portos saõ todos de segunda ordem; esta falta de communicaçaõ dá a seus habitantes um character pouco tractavel.
Exporta esta ilha 100 moios de milho annualmente.
Fogo.
Poderá ter a ilha do Fogo 12 léguas tanto em comprimento como em largura; e quasi a mesma população de
Sancto Antaõ.
O porto de nossa Senhora da Luz he o melhor desta
ilha; mas ha outro, aonde está a única villa que aqui ha,
denominadaS. Phillippe ; tem esta única villa mui poucos habitantes ; porque só concorre a ella o povo nas oceasioens de festividades. Esta ilha tem a vantagem de ser
uma das mais sadias; porém tem o desconto de nao proK2
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duzir a urzéila; artigo de commercio assas importante em
todas as demais ilhas. Mas as suas plaulaçoens de milho
saõ as mais consideráveis, pois exporta annualmente
2.000 moios. Esta ilha he mui notável, polo vulcano que
nella existe, 11'um monte, que se avista 18 léguas ao mar.
Sal.
Esta ilha, cuja exlençaõ será de 6 léguas de comprido e
4 de largo, he deserta; porém ha dous annos a esta parte
se tem adiantado nella a lavoura ou fabrico do sal.
Manuel Antônio Martins, negociante da ilha da Boa-vista»
cmpreliendeo esta especulação, e os seus trabalhos tem
sido premiados com as mais rendosas colheitas: naõ obstante a (alta de povoaçaõ ésla ilha abuuda em mantimeul o ; porque tem grande quantidade de cabras selvagens,
jumentos, e outros aniniaes susceptíveis de serem domesticados.
S. Nicoláo.
U m a das mais sadias ilhas deste archipelago he a de
S. Nicolao : tem l ó léguas de cumprido sobre 8 he largo
na sua maior largura ; tem excellente água e um bello
porto ao Suestechamado S. J o r g e : aqui ha uma grande
bahia, aonde podem anchorar muitos navios, e no mais interior da bahia se acha um dique natural aonde se poderão
accornmodar até 8 navios ; c ahi mesmo ha um bom poço
que fornece boa água, feito pelo Bispo de Cubo-verde D.
F r . Christovam de S. Boa- Ventura ; c se chama a este
lugar Porto da Priguiça.
Outro porto tem esta ilha ao Oeste, chamado Terrafal,
abrigado dos ventos em todos os tempos do anno, e com
uma ribeira de excellente água.
Carrical he outro porto nesta ilha ao Sueste, aqui tocam
muitas vezes os navios para refrescar, e' aqui saõ providos
de excellente verdura, mas a ribeira, que tem boa água,
he propriedade exclusiva do commandante da ilha.
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Os productos desta ilha saõ em geral os mesmos rjue nas
outras, mas a sua exportação principal hc milho o que chega a 400 moios annuaes.
Nesta ilha reside o intendente da Marinha do Districto
de Cabo-Verde, e aqui está o arsenal de marinhad'EIRey.
O actual Intendente da Marinha, Antonio Pussick, hc
aquen este"estabelicimenlodevco seu principal augmento;
e este mesmo homem tem promovido as pescarias, eoutros
ramos úteis de commercio, que tem feito exportar para
Lisboa, e Costa de Guiné. Actualmente tem também
nesta ilha a sua residência o Bispo Diocesano, que alcançou licença para viver aqui, e naõ na sua Sé, em conseqüência da bondade relativa no clima deste paiz.
Naõ deixa também de contribuir para o augmento e
bondade deste paiz, a existência do actual Capitão Mor,
Joseph Antonio Dias; homem benemérito da Pátria e
cujos esforços patrióticos naõ só alcntnm a agricultura e a
industria com o seu exemplo, mas habilitam os pobres e
necessitados com soccorros cantativos, a serem membros
úteis ao Estado : virtudes, que a justiça pede serem aqui
declaradas, pois se naõ limitam só a elle, sendo communs
a sua mulher e familia, «pie de seu exemplo aprendem.
S. Vicente.
As dimensoens desta ilha seraõ 8 léguas do comprido e
5 de largo ; e apenas ha dez annos, que começou a ser
povoada, merecendo sello á mais tempo ; porque tem ao
Oeste uma bahia, que offerece o mais bello anchoradouro
para navios ; com capacidadade para admittir 700 embarcaçoens, em bom fundo; e a terra subminislra lenha,
gado, boa água, e vegetaes de muitas qualidades.
Tem esta ilha uma freguezia somente, e mui pequena

população, relativamente á sua grandeza.
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S Luzia.
He Sancta Luzia uma pequena ilha deserta, de 4 léguas
de comprido e 3 de largo ; freqüentada em certos tempos
do anno, por habitantes de S. Nicolao, e S. Antaõ, que
passam a esta ilha a fazer a colheita da urzella ; producçaõ
de que a terra abunda tanto, como qualquer das outras
ilhas, e que pelo seu prestimo merece attençaõ particular.
Maio.
A ilha de Maio, cuja extençaõ he de 5 léguas de comprido, e 3 de largo, tem um bom porto ao Sul, chamado o
Porto dos Inglezes, e aonde se carrega o sal, que nesta ilha
se fabrica. H a outro porto ao Oeste, denominado PáoSêco; mas pouco freqüentado.
A única freguezia desta ilha, denominadao Penoso, dista
4 léguas em máo caminho do porto dos Inglezes. Esta
ilha faz uma grande exportação de sal, que monta annualmente a 5.000 moios.
A população, além de ser proporcoinalmente muito
pequena, tem certas peculiaridades em seus custumes,
que fazem a industria quasi nulla, e conservam o paiz em
pobreza: tal he por exemplo, a vaidade de comprar
patentes honoríficas militares, chegando o abuso ao ponto
de que saõ muitos mais os orbeiaes milicianos do que a gente
capaz de servir nas mesmas milícias, como soldados: a
aneedota seguinte dará completa idea do character dos
nacionaes desta ilha.
No tempo do Governador Machado, haverá 12 annos,
houve tal penúria de mantimentos em todas as ilhas, de
Cabo-Verde, que o Governo, em Lisboa, se vio obrigado
a mandar um comboy de viveres, os quaes foram immediatamente distribuídos por todas as ilhas, que soflriam ja
grande mortandade, em conseqüência da fome: o navio

que lhe tocou abordar a esta ilha, havendo mandado
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recado ao commandante da terra, para que enviasse a
bordo buscar os mantimentos destinados para aquella ilha,
teve em resposta, que os decembarcasse com a mesma
gente da sua tripulação; porque na terra só havia ofRciaes
militares, e naõ homens de trabalho: irritado o capitão
do navio com esta impertinente resposta, deo logo á vela
sem desembarcar os mantimentos, deixando aquelles
infatuados na mesma penúria em que se achavam.
Brava.
A extençaõ da ilha Brava será de 4 léguas de comprido e 3 de largo.
Jaz ao Oeste de S. Thiago 21 léguas,
ficando entre entre estas duas ilhas a do Fogo. Porto
da Furna, ao Sul,hc o principal,os outros saõ Fejaõd'Agua
ao Oeste, e Ferreiro ao Sudoeste.
Tem esta ilha uma só freguezia, que está no centro,
S. Joaõ he o padroeiro da Igreja.
A terra abunda muito em milho, verdura, pastos, gado
eaves, e faz annualmente considerável exportação de seus
productos. A exportação do milho chegará a 800 moios
por annno, e igual quantidade se consume na terra.
O Capitão Mor desta terra, nomeado immediatamente
por El Rey, (Eusebio Joseph do Valle, Cavalleiro da Ordem de Christo) tem contribuído muito para o augmento
da ilha, e só a elle he devida a introducçaõ da cultura do
milho, hoje um dos mais produetivos ramos da industria desta ilha; e he justo, que os nomes destes homens
benefícios andem a par das terras que elles beneficiam.
*SeccaÕ 2 a . Estado Ecclesiastico.
Tem estas ilhas um Bispo, com o titulo de Bispo de
Cabo-Verde, a Sé Cathedral existe na Cidade da Ribeira-Grande, posto que o actual Bispo tem licença para
residir na ilha de S. Nicoláo, em conseqüência da maior
salubridade do clima.
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Tem porém a Sé seus cor.egos, deaô, provisor, o vigario-geral; com todos os mais eslabelicimentos annexos a
um Bispado. As freguezias saõ providas de vigários e
curas.
A manutenção dos Ecclesiasticos he tirada das congruas
pagas por El Rey, que come os dizimos, como Gram
Mestre da Ordem de Christo, a quem pertence o padroado
de todas as Igrejas do Ultramar; mas os Ecclesiasticos
tem, além destas congruas, o producto das oíTeilas, e mais
benezes; chamados pé d' altar, que montam a quantias
consideráveis.
A despeza d' El Rey, no mantcniincnto da Hierarchia
Ecclesiatica, sem contar o fabrico e repairo das igrejas,
despezas com bullas de bispos, e outros incidentes, se
pódc avaluar assim :—
Congrua do Bispo Diecesano
- - - 1:200.000
D'•>. de vigários, um em cada ilha a .50.000
450.000
D a . dos curas - - - - - - - 240.000
Da. de 20 conegos a - - 300.000 6:000.000
Somma
Secçaõ 3". Estudo Militar

7:890.000

e defensivo destas ilhas.

Saõ os melhores portos das ilhas do Cabo-Verde providos de fortificaçoens, senaõ mui consideráveis, ao menos
proporcionaes ao interesse que poderá haver em atacállos;
porque a Villa da Praia, em S. Thiago, capital e residência do Governador e Estado Maior destas ilhas, tem
o seu porto fortificado com cinco rebelins, ao longo da
enseada, em alcance da artilheria uns dos outros, e
uma corlina de 50 peças de bom calibre, a qual commanda todo o anchoradouro dos navios.
A guarniçaõ consta de um regimento de infanteria, com
exercício d' artilheria: e ha, além disso quatro regimentos de infanteria e um de cavallaria milicianos.
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Na ilha do Fogo ha dous fortes, um que guarnece o
porto de Nossa Senhora, e outro aonde está a Villa;
porem nesta, assim como em em todas as mais ilhas, (á
«acepção da Capital) naõ ha mais tropa que a miliciana:
ha porem aqui um commandante militar, com soldo e
patente.
S. Nicolao tem no seu principal porto de S Jorge um
pequeno forte, que he guarnecido por guardas milicianas,
e talvez a existência dos Arsenaes Reaes nesta ilha exigisse maior defensa.
O porto dos Inglezes, na ilha de Maio, tem igualmente
um forte, guarnecido por milícias.
O outro porto dos Inglezes, na ilha de Boa-Vista, tem
também um pequeno forte guarnecido por milícias.
O regimento de infanteria pago, aquartelado na Capital, he provido com officiaes principalmente da Europa,
e alguns do paiz, mas a soldadesca consta inteiramente
de naturaes do paiz, negros, mulatos, e alguns brancos
da gente degradada. H e este regimento commandado
por um coronel.
O Governador actual destas ilhas (D. Antonio Couttinho de Alencastro) tem patente de Tenente-Coronel, e
extende o seu commando a todas as ilhas de Cabo-Verde.
e aos districtos de Cacheu e Bissao em África, aonde ha
Governadores, que lhe saõ subalternos.
Assim parece, que a tropa paga e miliciana, que existe
nestas ilhas, quando seja bem commandada, e havendo
quem saiba fazer uso das suas fortificaçoens, poderá bastar
para repeliir alguma pequena invasão, de que estas ilhas
saõ susceptíveis; porque naõ he de esperar, que a sua
pequenhez e insignificaneia possam attrahir a ella» grande
torça inimiga.
O estabelicimonto da Marinha de Guerra, privativo a
estas ilhas, he summamente pequeno; porque naõ he mais
VOL XXI. No. 122.
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que um official de Marinha, com a graduação de CapitãoTenente, e no emprego de Intendente de Marinha.
Reside este official na ilha de S. Nicolao, e tem a seu
cargo um pequeno Arsenal, aonde a Fazenda Real conserva algum canhamo, breu, estopa, ferragem, madeira,
e artífices necessários para fabricar e concertar algum
navio que aqui aporta e precisa destes soccorros.
A única embarcação de guerra, empregada nesta estação, he uma Cota, a qual serve para levar ordens e avisos
de umas ilhas para as outras, e ao mesmo tempo he a
guarda costa, uaquelies mares.
A despeza necessária, para a manutenção do Estado
Militar, se pode avaliar assim :—
Soldo do Governador
Commandante da Ilha do Fogo . .
Muniçoens de guerra
.
. .
Intendente da Marinha . . . .
Somma

1:200.000
80.000
2:000.000
2:000.000
5:280.000

A esta conta se deve ajunctar a despeza necessária para
o pagamento, munição, e fardamento do regimento de
infanteira, postado na ilha de S. Tliiago.
Secçaõ 4 a . Agricultura,

Industria

e Commercio.

As ilhas de Cabo-Verde, férteis de si mesmo, minislrnm
mais productos da natureza, do que da industria, poslo
que destes haja maior quantidade do que éra de esperar
das circumstancias actuaes daquellas ilhas.
Os productos simplesmente naturaes destes paizes, saõ
a urzella, de que se exporta todos os annos grande quantidade : o gado, que, pelo pouco cuidado que com elle

Miscellanea.

83

lem os habitantes, se pôde muito bem classificar entre
as producçoens meramente naturaes. A madeira, que se
produz nas montanhas, e se emprega nos edifícios, ou
nas embarcaçoens, he de varias sortes : a de melhor qualidade he a figueira brava e a goiaba; As cabras e
outros animaes selvagens, cujas peles saõ objecto do
expertaçaõ.
A agricultura he pouco extença, se se excepluam as
plantaçoens de milho, que saõ realmente consideráveis,
porém os lavradores fazem os mercados destas ilhas sufficientemente abundantes de batatas, hortaliça, aves
domesticas, &c. e tudo isto em tal quantidade, que naõ só
supre bem aos habitantes do paiz, mas provideneca igualmente ao grande numero de navios, que tocam naquelles
portos.
Estas ilhas tem plantaçoens de canna doce, e delia se
fabrica assucar, e guardente de canna, quanto chega
para o consumo da terra, e ainda para exportar; pois
estas ilhas suprem os navios, que ali aportam, com precisão destes gêneros.
O algudaõ que se planta no paiz, e a laã de seus
carneiros formam importantes ramos de commercio: dás
laãs se fabrica grande quantidade de pannos grossos,
que destas ilhas se exportam para a costa de África.
O sal forma considerável parte das producçoens das ilhas
de Cabo-Verde, manufactura-secommummenlenos mezes
de Janeiro, até Agosto.
O modo do seu fabrico he
simplicissimo; porque recolhida a água do mar em diques
eu reservatórios, que para esse fim se acham quasi feitos
pela natureza nos lugares baixos, susceptíveis de serem
alagados pelas águas do mar, a força do sol evapora a
água ordinariamente dentro em 20 dias, deixando crystnlizado e seco, o sal que nella se achava em dissolução;
e do fundo dos diques o recolhe o fabricante: de maneira
L2
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que todo o trabalho desta manuláctura consiste em deixar
que o mar inunde os reservatórios, ou diques, e logo ipie
o sol tem evaporado a água, e crystalizado o sal, colhéllo
ou ajunctállo para ser transportado.
Naõ se fabricam nas ilhas de Cabo Verde mais embarcaçoens do que os pequenos barcos de 25 toneladas de
porte, que saõ os necessários para a navegação de umas
para as outras ilhas ; e custará o fabrico 27.000 reis por
tonelada : as maderias para isto usadas saõ as da terra, e
baratas; os jornaes módicos ; porque nas ilhas aonde ha
milho um tostaõ por dia a seco, e nas que naõ tem milho
300 reis por dia, também a seco, he o jornal de umliomem
de trabalho : as=>im a ferragem he o mais importante artigo
da construcçaõ dos vasos, S. Antaõ e Fogo saõ as ilhas
mais próprias para este fabrico.
O Commercio de Cabo-Verde se pôde dividir em três
ramos: o primeiro, o que tem lugar de umas ilhas para
as outras, e para o Continente da África: o segundo,
comprehende as negociaçoens feitas para Portugal na Europa : o Terceiro, o que se faz com os estrangeiros que
ali aportam.
O primeiro destes negócios, que se pode chamar costeiro
consiste na troca dos producloa de umas ilhas com as
outras, o que tem lugar conforme a demazia de algum
gênero em uma, e falta delle em outra; lambem se emprega este negocio em reexportar das principaes para as
ilhas menores mercancias estrangeiras, que naõ vam directamente aos portos de pouca nola. Os fretes dos barcos
para este negocio Costeiro se pôde conjecturar desta circumstancia, que se paga 50 reis por cada alqueire de milho,
desde o porto de embarque até o navio que tem de o
exportar.
O Commercio com o Continente de África he feito para
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Cacheu, Bissáo, e principalmente para a costa de Guiné: as
ilhas de Cabo-Verde lambem exportam para ali os seus
pannos grossos de laã, como artigo principal; e alem disto
aguardentes de que S. Thiago abunda, o tabaco, que se
produzem quasi todas as ilhas, e ainda muitos gêneros de
fazenda seca,que tem previamente sido importados para
estas ilhas. Da África trazem os navios para CaboVerde os escravos necessários para a lavoura das terras;
cera, algum marfim, e pouco ouro: este commercio he
activo e proveitoso para as ilhas, como feito unicamente
pelos negociantes d ellas.
O segunda ramo de commercio he mais importante que
o primeiro; porém mixto de activo e passivo,como se
colhe da quantidade das importaçoens e exportaçoens. De
Portugal vai para Cabo-Verde algum retroz, azeite, bolacha, cal, telha, e fazendas secas,das quaes muitas saõ producto estrangeiro como be o ferro ; outras, como chapeos,
chitas, &c, saõ de manufacturas de Portugal. De CaboVerde se leva a Portugal um só artigo digno de nota, que
he a urzella; posto que algumas vezes se leve pouco milho, e outros insignificantes artigos.
A urzella he monopólio Real, e delia se exportam todos
os annos 5 até 7 navios: he o seu preço em Cabo Verde
040 reis a arroba; o que subministra ao Governo Portuguez uma grande somma annual.
E m cada uma das
ilhas tem El Rey um feitor, encarregado da colheita e
transporte desta droga.
O terceiro ramo de commercio he todo passivo ; porque
saõ os estrangeiros, que Ia vam negociar; naõ sendo permitlido a nenhuma colônia de Portugal o ir negociar a
portos de outras naçoens; por conseqüência, este negocio
he dobrado prejudicial ás ilhas de Cabo Verde, do que
seria se ali houvesse inteira liberdade de commercio.
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Exportam as ilhas para a America Ingleza, e para as
Índias Ocidentaes ; sal: este artigo he lambem levado
para as ilhas da Madeira, Açores, Brazil e outras partes.
Para as Índias Ocidentaes couros e peles de vara,cabra &c,
Para a Inglaterra o principal artigo de exportação he o
sal, e os mantimentos aos navios Inglezes, que lá tocam. —
De Inglaterra importam os de Cabo-Verde fazendas secas
de linho e laã, caldeiras de ferro, e, o que mais he, vinhos.
Os Americanos importam em Cabo-Verde coinestivos, farinha, queijos, arroz, manteiga presunto, fazendas secas.
Este commercio dos estrangeiros he sempre feito em
seus navios, ou seja porque lá vam de propósito buscar sal
e os demais productos do paiz, ou seja por que lá aportem
na sua viagem para a Ásia, e vam ali somente a procurar
refrescos. Os estrangeiros pagam os productos da terra
ou em patacas, ou mesmo outra qualquer moeda; porque
todo o dinheiro ali corre pelo seu valor intrínseco; poslo
que a moeda legal seja somente a Portugueza.
Os direitos,que as fazendas pagam de entrada saõ dez por
cento ad valorem; e todos os gêneros, que se extrahem
pagam também direitos, que saõ cinco por cento ad valorem. De maneira que se o navio, que ali aporta a fazer
negocio, vende as suas fazendas a troco de gêneros do
paiz, recebe El Rey deste negocio o direito de 15 por cento.
Os gêneros estrangeiros, que se vendem em CaboVerde, tem sempre um preço de 50 por cento mais caro
que em Lisboa; posto que esta regra geral deve, como he
evidente, variar segundo a maior ou menor quantidade do
mesmo que ha no mercado.
Os gêneros do paiz tem um preço quasi fixo, que só
soffre alteraçoens por circumstancias extraordinárias: os
preços médios por tanto dos productos do paiz se podem
classificar como estaõ na seguinte lista.
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Cavallo
*Vaca
Égua .
Carneiro
Ovelha
Cabra .
Porco . . . .

12.000
15.000
6.000
G.OOO
750
750
500
6.000
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Algudaõ arroba . 1.800
Tabaco
lib.
.
200
Couro de boy um 1.000
Pele de cabra D ° . 200
Assucar - - lib.
80
Aguardente: canada
80

Carne de v a c a ) Quasi sem
I)°. de porco §
preço
Galinha
. . .
100
^Batatas e verdura
—
JSal, toda a despeza 3.300
H e de observar, que estas preços saÕ os mesmos em
todas as ilhas, com pouca ditTerença ; mas o gado em S.
Thiago e na Boa Vista, he mais caro e melhor: a differença do preço provém de que naquellas ilhas ha maior concurso de navios estrangeiros: a difTerença de qualidade r e sulta de que o estado da agricultura ali he melhor ; e o maior
commercio, augmentando a civilização do povo promove
mais a industria.
Parece que ou, por falta de instrucçaõ, ou de meios
naõ he o commercio destas ilhas mais regular, sendo certo
que até nem ha armazéns de aluguel para metter as fazendas : os negociantes da terra tem os seus próprios, e em
caso de necessidade emprestam uns aos outros, sem levar
por isto estipendio.
Os regulamentos de commercio saõ igualmente deffectivos: os navios que ali a portam só tem um guarda a bordo
* He prohibido exportar,
t Estes artigos, ao se paga o trabalho de ostrarer.
í EUte preço he o do moio, que tem 69 alqueires: e o alqueire he igual a
umfouabelInglez, o» 2£ alqueires de Lisboa.
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para prevenir que naÕ lancem ao mar o lastro de pedra ou
areia o que entupiria e arruinaria o porto ; outro guarda
assiste á compra e venda das fazendas, para cobrar os
direitos. Daqui se conhece bem as limitadas ideas de
commercio,que na terra deve haver.
Naõ obstante isto o commercio he grande,pois o concurso de navios he considerável. A Boa Vista aportam todos
os annos 120 navios, para diversas cargas. K ilha de Maio
vaia obra de 40, para carrregar 6al; e para outros negócios mais de 100. A S. Thiago chegam quasi todos os navios Portuguezes e Inglezes, que vam para a Ásia, tanto os
de guerra como mercantes ; pois he o melhor ponto em
que podem tomar refrescos; havendo-os ali em tanta
abundância, que parece augmentarem-se á proporção que
se exportam ; tal he a fertilidade da terra neste gênero ; e
esta circumstancia deve, como he claro, fazer a ilha mui
florente.
A navegação entre umas e outras ilhas he aberta todo o
anno, e so os portos do sul saõ pouco abrigados, no que
lá chamam otempo das águas, que saõ os mezes de Agosto, Septembro, e Outubro. Nesta estação do anno sopram
os ventos do sul, posto que em geral os ventos sejam, naquella costa d'Africa, Nortes e Nordestes.
Os portos saõ quasi todos de fácil entrada, e tanto que
naõ ha pilotos da barra ; porque qualquer marinheiro, que
tenha uma vez viajado para aquellas ilhas ao menos as
principaes, pode conduzir para dentro um navio, sem
perigo.
Secçaõ 5". Governo, Rendas, e Despezas d' El Rey.
Saõ as ilhas de Cabo-Verde governadas por um Governador de patente militar, nomeado por El Rey, reside
elle na ilha de S. Thiago, e extende sua jurisdicçaõ naõ
só a todas as 10 ilhas de Cabo Verde, mas também a Cacheu e Bissáo na costa dAfrica.
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Tem este Governador a nomeação dos Capitaens Mores
ou Governadores particulares de cada uma das ilhas:
nomea também os feitores ou administradores do contracto
da urzella, dos quaes ha um em cada ilha. He Presidente da Juncta da Fazenda,eprincipal Collector ou Arrecadador das rendas Reaes. H e provedor das tropas,
tem a nomeação e dá patentes a todos os officiaes milicianos, e decide também em casos judiciaes, tanto civis como
criminaes ; posto que esta repartição seja privativa de outra
personagem da magistratura.
Cada uma das ilhas tem seu Governador, ou Commandante particular, sugeito ao Governador geral: este
Governador he ordinariameute o Capitão Mor da terra,
o qual exerce o emprego judicial de Juiz, da índia e
Mina, ou Juiz de Justificaçoens.
H a na Capital uma Juncta de Fazenda, presidida pelo
Governador, e composta do Escrivão da Fazenda, Secretario do Governo; Juiz Ouvidor, e Thesoureiro. Esta
Juncta tem o cuidado da arrecadação dos direitos Reaes
dos pagamentos e despezas das listas ecclesiastica, civil e
militar; e a administração do contracto da Urzella. Em
cada uma das outras ilhas he o Capítaõ Mor ou Feitor'
quem serve de Collector, dos direitos Reaes, Juiz da
Alfândega, e Administrador da urzella, e pagador do
Erário. Este Feitor dá as suas contas á Juncta da Fazenda e para Lisboa.
Os rendimentos Reaes, além do contracto da urzella,
que vai toda para Lisboa, provêm I o . dos dizimos, 2 o . dos
direitos da alfândega ; 3 o . de incidentes menores, compras
e vendas, causas judiciaes, &c.
Os dizimos saõ expostos a lanços, no ultimo de Dezembro, em praça publica, na mesma ilha, a que pertencem ;
sendo juiz das arremataçoens o Feitor ou Capitão Mor.
0 arrematante cobra, por si ou por seus agentes, o dizimo?
Voi.. XXI, No. 122.
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que os lavradores saÕ obrigados a vir entregar-lhe a sua
casa nos próprios gêneros, pagando-lhes elle a sommaja
estipulada por seu carreto. Este arrematante entra para
o cofre Real com o dinheiro porque arrematou, no tempo
convencionado, que ordinariamente he um anno depois
da arremataçaõ.
Os direitos d' alfândega saõ pagos em moeda corrente
ao Feitor de cada uma das ilhas, ao tempo que se desembarcam ou embarcam os gêneros por que estes direitos
se pagam, sem se admittir credito ou drawback.
O resultado destes direitos poderá chegar a uma somma pouco
maior que as despezas, que o Governo faz , poderão por
tanto sommar as rendas Reaes (sem contar a urzella)
24:000.000.
A administração da Justiça, tanto nas causas civis como
nas criminaes, com tanto que sejam de pouca consideração
saõ decididas em cada uma das ilhas, ou pelo juiz ordinário, que he sempre algum leigo de maior consideração
da terra, ou militarmente pelo Capitão Mor, como commandante do lugar : as causas porém de maior importância
saõ sentenciadas pelo Juiz Ouvidor, que reside na Capital,
o qual deve ser letrado, posto que o actual he um leigo,
mas de instrucçaõ e probidade.
A lista, portanto, dos officiaes civis he pouco extença, e
as suas despezas quasi nada, comparadas com as listas
ecclesiastica ou militar ; e o lodo das despezas do Governo,
nestas três repartiçoens chegará a 23:500.000 reis.
Seeçuõ 6 a . Clima, população,

Observaçoens geraes,

Como quer que as ilhas de Cabo-Verde estejam situadasdentro dos trópicos, e juncto á calida regiaõ de África,
be o seu clima muito quente; e tem grande influencia
na salubridade da atmosphcra.
A água, que nestas ilhas se bebe he muito boa, e a ha
abundante principalmente na Villa, da Praia; a das ilhas
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de S. Nicolao, Fogo, e Brava, he da melhor que so podo
beber; mas Boa Vista e S. Thiago tem a água alguma
cousaassalobrada, o que obriga os habitantes a misturarlhe aguardente ou outro liquor espirituoso para a fazer
menos perniciosa e mais grata ao paladar.
As febres epidêmicas fazem maiores estragos nos mezes
a que lá chamam o tempo das águas, isto he; Agosto, Septembro, e Outubro. S. Thiago he das ilhas, que mais
soiTre: o Fogo, Brava, S. Antaõ, e S. Nicolao saõ as mais
sadias. E , cm geral se pode dizer, que a habitação juncto
á costa do mar he sempre mais sadia, do que no interior
do sertaõ. Estas moléstias ou suas causas saõ mui pouco
conhecidas ; nem naquellas ilhas ha médicos, que lhe pudessem applicar remédios.
Os edifícios saõ ordinariamente constniidos de pedra e
cal á maneira de Portugal : as ilhas abundam em boa pedra para edificar, a cal e a telha vem de Lisboa ou da America Ingleza: de Lisboa vem também a ferragem necessária para este fim: a parte de madeira he fornecida pelos
matos das mesmas ilhas.
A abundância de toda a quantidade de mantimentos lio
evidente pela lista dos preços das producçoens do paiz; e
em addicçaõ se deve observar, que nestas ilhas he immensa a quantidade de pexe, o qual nao cede em qualidade a
algum de outra qualquer p a r t e ; pouca gente, porém, se
emprega no exercício de pescar.
A ilha do sal he a mais bem provida neste artigo a qualidade da carne assim de vaca como de carneiro e porco,
as aves, &c, saõ em sabor e bondado inferiores a nenhuma;
mas a melhoria dos pastos em Boa-Vista faz com que as
carnes desta ilha mereçam a preferencia.
O estado da população destas ilhas he sem duvida interior ao que ellas podiam conter e sustentar ; e por um calculo de approximaçaõ se poderão numerar e classificar
seus habitantes, como na seguinte cédula,
M2
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Ilhas

habitantes
braucos

habitantes
mulatos

S. Thiago

200

6.000

S. Antaõ
Fogo

500
150
Deserta

8.000

200
1

3.800
50

Sal
S. Nicolao
S. Vicente
ta

S . Luzia

5.000

prelos
escravos

2.600

Tol.lt

preto*
forros

6.000 11.000

150 5.000 13.000
2.000

6.000 13.15o

300 4.000 8.300
9
140
200

Deserta

Maio
Brava

1

200

200

50

451

600

200

150 6.000

6.950

Boa-Vista

100

1.000

300

100 1.500
[

Totaes

1.752

24.250

5.109 27.290 58.401

A proporção entre entre os sexos na primeira classe he
desigual, sendo maior o numero de mulheres brancas que
o de homens brancos ; nas outras classes porém he o numero de homens igual ao das mulheres.
Conclusão.
Da suecinta descripçaõ, que fica feita, das ilhas de
Cabo-Verde, se pôde mui bem inferir, as vantagens, que
de sua posse resultam a Portugal, porque alem da utilidade geral do augmento de territorio,populaçaõ e emprego,
que obtém todo o Estado da aquisição de dominios, tem
estas ilhas particulares utilidades, que offerecem a Portugal, e que devem fazer a sua posse estimavel.
E m primeiro lugar, os portos destas ilhas subministram
abrigo prompto aos navios, que viajam para o Brazil,
Ásia e África ; commodidade sempre desejável para uma
naçaõ, como Portugal, cujos extensos dominios ultramarimos requerem estes multiplicados azylos á sua marinha
tanto mercantil como de guerra.
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Depois, o negocio da urzella, que he privativo d'El Rey,
fornece á coroa de Portugal certo e infalível rendimento
annual, que he sempre independente de outros rendimentos applicados para as despezas da manutenção das
mesmas ilhas.
Dahj, a exportação dos productos destas ilhas, em sal,
couros, peles, e gado, com que naõ só se salda a sua balança de commercio com Inglaterra e America Ingleza,
mas ainda produz a vantagem de tornar a naçaõ Portugueza credora daquellas duas, no commercio destas ilhas.
Logo, o commercio dos pannos de algodão, fabricados
com o mesmo algudaõ do paiz; este ramo fornecendo
grande parte da costa d'Africa,impede que outras n açoens
privem a Portugal desta vantagem.
Donde se segue, que a posse destas ilhas faz tanto
interesse a Portugal, como as mais férteis de suas colônias
na Europa, África, Ásia ou America. Sendo outro sim
certo, que a admissão de estrangeiros nestas ilhas tem augmentado a sua população, sem que a metrópole na Europa
soffra diminuição na gente.

LISBOA.

23 de Junho.
Quartel

General

do Patco do Saldanha
de 1818.

20 de Junho

Ordem do dia.
O Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Marchai General Marquez de Campo Maior faz saber ao Exercito,
que Suas Excellencias os Senhores Governadores do
Reyno, lhe tem concedido licença para ir a Inglaterra, e
que os mesmos Senhores mandam, que durante a ausência
do Senhor Marechal General o commando interino do
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Exercito fique com Sua Excellencia o Senhor Tenente
General Francisco de Paula Leite, actualmente encarregado do Governo das Armas da Provincia da Extremadura, que será assim considerado, e obedecido; e todas
as informaçoens,mappas etc. seraõ trausmittidos ao mesmo
Senhor Tenente General pelo Departamento, e Canaes
costumados, do mesmo modo que o tem sido a Sua
Excellencia o Senhor Marechal General.
Sua Excellencia naõ deixa, mesmo por um taõ curto
tempo, o Exercito, sem sentimento, naõ de temer que o
ha de achar differente, ou em cousa alguma decahido do
que he, porque no zelo, conhecimentos, e desejos do
Senhor General Leite, de todos os Generaes, e Officiaes
c na excellente disposição, subordinação, e conducta de
todos os Officiaes Inferiores, e Soldados o mesmo Senhor
Marechal General tem a mais perfeita confiança, e seus
sentimentos saõ somente daquelles, que naõ pôde deixar
de ter em se despedir (ainda que seja só por breve lempo)
de um Exercito que tanta razaõ tem lido de amar, c de
admirar, porque tem visto sua conducta sempre igual em
todas as circumstancias, c fazendo-ihe sempre honra,
tanto pela sua subordinação, e regularidade em tempo de
paz, como constante, leal, e valoroso no da Guerra.
Sua Excellencia o Senhor Marechal General naÕ pôde
menos que assegurar ao Exercito a sua plena approvaçaõ,
c de dar seus agradecimentos a todas as suas Classes, e
Graduaçoens, por sua conducta uniforme ; e naõ duvida
que sempre achará este Exercito o mesmo, leal a seu
legitimo Soberano, e subordinado, o obediente ás Authoridades superiores tanto Civis como Militares. Sua Excellencia aproveitará a primeira occasiaõ que as circumstancias permitlirem depois da sua volta para ver os differentes Corpos do Exercito.
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Q u a l q u e r pessoa, que possa desejar particularmente, ou
sobre negócios privativos escrever a Sua Excellencia o
Senhor Marechal G e n e r a l d u r a n t e a sua ausência ( t u d o
que he de serviço irá naturalmente ao Senhor T e n e n t e
G e n e r a l Francisco de P a u l a Leite) pôde subscriptar as
Cartas. Particular do M a r q u e z de Campo Maior, e
as mandará á Secretaria Militar do P a l c o do Saldanha,
donde lhe seraõ remettidas.
O Senhor Marechal G e n e r a l tomando em consideração
o zelo, que os Corpos de Milícias tem mostrado pelo seu
adiantamento na disciplina, e as precisoens que os Milicianos tem de entregar-se aos trabalhos na presente
Estação, dispensa que nos referidos Corpos de Milícias se
façaõ as reuniões, ou paradas nos três mezes de J u l h o ,
Agosto, e Setembro do corrente a n n o .
Ajudante G e n e r a l , M O Z I N H O .

VENEZTJRLA.

Bidflim

do

Exercito
28

Libertador
de
Março

de

Venezuela

T e n d o - s e o exercito ajunclado no Q u a r t e l G e n e r a l
em R a s t r o , depois da nossa retirada de S ê m e n , ordenou
S. E x " . a marcha para Calabozo, que se executou na
manhaã de 2 0 . O g e n . Anzoalcgui foi encarregado du
defeza interior da cidade e o g e n . Z a r a z a da interior ; e o
Supremo Chefe partio para G u a r d a t i n a g a s , somente com o
seu estado-maior.
Aos 21 passou revista ás divisoens dos
generaes Ccdeno e P a e z , deo ordem que continuassem
a sua marcha para o desliiadeiro de R a s t r o , e á noite
voltou para Calabozo.
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Aos 22 o informou o gen. Paez dè que o inimigo linha
avançado até os desfiladeiros de Caiman. S. Ex a . ordenou ás divisoens de infanreria e cavallaria, que estavam
na cidade, que marchassem para Rastro, junctamente
com a brigada de artilheria. Pela tarde o gen. Cedeno reconheceo o inimigo, e o achou ja acampado em
Banco, duas léguas de Rastro. As divisoens, tiveram
ordem de accelerar a sua marcha, porém naõ se lhe
puderam unir antes de ser manhaã, e o inimigo se aproveitou da noite para se retirar, o que fez com tal precipitação, que um corpo de cavallaria, que se mandou de
propósito para incommodar a sua retaguarda, naõ a
pôde alcançar senaõ depois de terem chegado a Ortiz.
O exercito continuou a sua marcha; e, na manhaã
de 26, achou o inimigo postado nas alturas de Ortiz, em
numero de 1.000 infantes. Naõ obstante s e r á sua posição mais vantajosa, por causa da perpendicularidade e
aspereza da subida, foi o inimigo atacado pela nossa infanteria, occupadas todas as suas posiçoens,e posto em fuga.
depois de pelejar desde as 11 da manhaã até quasi á noite.
Os outeiros ficaram cubertos de corpos mortos e teria
este corpo do inimigo sido completamente destruído, se a
nossa cavallaria pudesse fazer um movimento: mas os
impedimentos do terreno, e a chegada da noite favoreceram a sua fugida. No lugar de Ortiz deixou o inimigo
um armazém de biscoito, e quantidade de armas, muniçoens, &c. , e, sem parar nos lugares de Parapara e S.
Joaõ de los Moros, se passou a Villa de Cura.
A pequena vantagem, ganhada em Sêmen, levou o
inimigo a pensar, que nós tínhamos retrocedido por outros
motivos, que naõ eram os verdadeiros, e teve a temeridade
de marchar para as planícies. Com tudo está agora limitado a Valencia, e aos vales de Aragua, depois de ter perdido, nas acçoens de Sêmen c Ortiz, mais de 1.000 lio-
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mens de suas melhores tropas, S. Carlos e todo o Occidente fica descuberto, e atacado pela poderosa divisão do
coronel Rangel, que completou a libertação da capital e
provincia de Varinas. O exercito principal continuará
amanhaã as suas operaçoens, combinado com as forças do
Coronel Rangel, e breve o inimigo, apertado de todos os
lados, será obrigado fechar-se em Puerto Cavello. Na
acçaõ de Ortiz, o valente coronel Vasquez recebeo três
feridas, e morreo aos 27. A perca de tam digno official
foi profundamente sentida por todo o exercito. O coronel
Vasquez desde que se levantou o grito da independência,
foi o primeiro que se levantou em Venezuela, desembainhou a espada,e foi formidável aos Hespanhoes em
muitas batalhas, em que o seu valor, subordinação e constância lõram sempre distinctos.
O capitão Francisco
Medina, dos caçadores de Barlavento, foi também morto :
e tivemos 30 homens mortos e feridos.
(Assignado.)

C. S O U B L E T T E , Chefe do
Estado Maior.

Quartel-General de Ortiz, &c,

CHILI.

Officio do Commandante
em Chefe D. Joseph de
Martin ao Governo de
Buenos-Ayres.

San

Acabo de ganhar um completo triumpho sobre o audaz
Osório, e seus sequazes, nas planícies de Maipo. A batalha dourou desde a uma até as seis da tarde ; batalha, que,
sem risco, posso aventurar-me a dizer, assegurou a liberdade da America. O general de infanteria D. Antonio
Conzales Balcarce; os chefes das divisoens da esquerda e
direita, D. Joaõ Gregorio de Ias Heras, e D. Rudesindo
VOL. XXI. No. 122.
N
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Alvarado, o da reserva D. Hilariaõ de Ia Quintana ; e,
n'uma palavra, os commandantes de todos os corpos se
portaram com inimitável destreza e valor. O inimigo foi
totalmente derrotado ; toda a sua artilheira e bagagem
está em nosso poder. Os prisioneiros, que se tomaram
excedem 1.500, ha entre elles mais de 50 officiaes: neste
numero entram o general Ordonez, e o chefe de seu
estado-maior, Primo de Rivera. Naõ temos ainda podido
calcular os mortos : a nessa valente cavallaria está ainda
perseguindo e cortando os fugitivos. A nossa perda foi
comparativamente pequena, e tudo tem contribuído para
coroar a victoria deste momoravel dia. As circumstancias
particulares desta gloriosa acçaõ seraõ transmiltidas a V.
Exa em efficio meu, logo que tiver cessado a pressa do
momento. Presentemente só posso dar os parabéns a VEx». e por seu meio a todos os habitantes do Estado.—
Deus guarde a V- E . Campo da batalha, nas planícies
de Maipo, em 5 de Abril de 1818 ; 6 horas da tarde.
(Assignado)

J O S E P H DE SAN MARTIN,

Tenho a honra de transmittir a copia acima a V. Ex a .
para sua satisfacçaõ, &c, Santiago de Chili, 5 de
Abril, 1818.
(Assignado)

BERNANDO 0 ' H I G G I N S .

Outro officio do Commandante D. Joseph de San Martin
ao Supremo Governo de Buenos-Ayres.
A variedade de scenas, em que as armas da America
estaõ empenhadas, servem de precussoras á nossa liberdade. V . Exa. estará ja informado de que uma surpreza
inesperada, e naõ o valor do inimigo nem a timidez de nossas tropas offereceo aquelle os meios de ganhar uma vic-
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toria temporária, juncto a Lircay, quando uma parte de
nosso exercito foi disperso pela obscuridade da noite.—
Hoje, porém, triumpharam completamente a honra e
constância dos defensores de sua pátria.
O inimigo, que tinha adquirido confiança, e estava mui
inchado com uma porçaõ de orgulho proporcional á ridícula altivez de seu character, teye a arrogância de se aproximar até ás vizinhanças de S.Thiago, para onde as nossas
tropas se tinham retirado.
Ha três dias que o inimigo cruzou o rio Maipo. Os
seus movimentos suspeitosos indicaram, que procurava a
cuberto da noite repetir as scenas de 19 do mez passado;
porém os nossos valorosos descarregaram sobre elle pela
uma hora da tarde, naõ lhe sendo ja estranhos; e atacaram á bayoneta calada naõ obstante que elle estava
plenamente preparado para resistir, e occupava uma posição superior nas alturas. Foi completamente derrotado ;
estaõ em nosso poder mais de 1.500 prisioneiros, com toda
a sua artilheria e bagagem. Até aqui ainda naõ pudemo s
«alcular o numero dos mortos. A sua dispersão foi completa, e a nossa cavallaria ainda vai em seu seguimento,
entre o numero de officiaes, que fizemos prisioneiros, se
acha o general Ordonez, e o chefe de seu estado-maior?
Primo de Ri vera.
Recommendo a V. E x a . e a toda a America o brilhante comportamento do brigadeiro-general D. Antonio
Gonzales Balcarce, e os chefes das divisoens da direita e
esquerda o coronel D. Joaõ Gregorio de Ias Heras, e
tenente-coronel D. Rudesindo Alvarado, e da reserva
D. Hilariaõ de Ia Quintana, assim como todos os officiaes,
e tropas. Os nossos mortos foram bem poucos. Estes,
Senhor, naõ saõ momentos de entrar em particularidades,
porém prometto de as remetter era breve a V. Ex a .
N

2
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Deus guarde a V . E x a . muitos annos, Campo d e b a talha Planícies de Maipo, juncto a Santiago d e Chili ; 5
Abril de 1818. 6 da t a r d e .
(Assignado')

JOSEPH DE SAN MARTIN.

N a mesma data e por outro expresso acabo d e receber
o seguinte officio;
N a d a resta do exercito do inimigo ; o q u e n a õ foi morto
está prisioneiro. Artilheira, 160 officiaes, todos os seus
generaes, excepto Osório, estaõ e m nosso poder, e este
ultimo espero que m e seja trazido hoje. A accaõ d e 19
tem sido repaga com usura. E m u m a palavra j a n a õ
temos inimigos e m Chili,
D e u s guarde a V- E x a .
muitos annos.
(Asssignado)

JOSEPH D E SAN MARTIN.

Q u a r t e l G e n e r a l , no campo d e M a i p o , Abril de 1818.

Rejlexoens sobre as novidades deste mez.
REYNO UNIDO DE PORTUGAL, B R A Z I L E ALGARVES.

Vinda d' El Rey para

Lisboa.

Promettemos no nosso N°. passado continuar a tractar esta mate.
ria, o que faremos agora; naõ só pelo que ella he de importante
em si; mas também pelo modo e lugar, em que tal questão se
começou a agitar.
He bem sabido, que o Ministro Inglez no Rio-de-Janeiro, Lord
Strangford, fez todos os esforços para que a Familia Real Portugueza voltasse para Lisboa, logo que se concluio a paz geral com
a França. Contou-se entaõ por certo, que estava conseguido o
intento; e apparecêo no Rio-de-Janeiro uma esquadra Ingleza,
commandada por Sir Joaõ Beresford, que ia buscar a Familia
Real para a Europa. Naõ suecedeo isto assim; e todos os Por.
tuguezes se desgotáram de ver uma tentativa, para dictar ao seu
Soberano, o lugar em que havia de ter temporariamente a sua
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residência, como se alguém soubesse melhor que elle o que lhe
convinha a este respeito.
Agora, quando as Quatro Potências Alliadas se tem ingerido na
questão da posse de Monte-Video, e quando a Hespanha falia a
Portugal em tom ameaçador e até insultante, apparece o Investigador recommendando a volta d' El Rey para Lisboa; tanto em
uma memória, porque commeçou o seu N°. 84 ; como nas observaçoens, que os Redactores fizeram a este respeito.
Achamos que he de algum pezo o ser o Investigador o vehiculo
de se introduzirem no publico taes opinioens; porque o character
demi-oftlcial daquelle Jornal pôde dar a entender, que simihantes
noçoens saõ derivadas dos Ministros d' E l Rey. Porém quer isso
assim seja quer naõ, pouco nos importa, para seguir-mos a vereda,
que julgamos mais adaptada aos interesses da Monarchia Portugueza, e mais conforme aos dictaroes da Politica.
Por mais justo que seja o voltar a Corte a estabelecer-se em
Lisboa, em tempo futuro e opportuno, naõ nos propomos agora a
examinar essa questão; mas simplesmente asseveramos, que, no
momento actual, o conselho de voltar El Rey para a Europa, ou
ainda de declarar o que intenta fazer, he o mais pernicioso que se
poderia adoptar.
Uma serie de acontecimentos sinistros, uns em que o Governo éra
culpado, outros que procederam de causas invencíveis, trouxeram
a Corte de Portugal ao estado de ser olhada pelas demais da
Europa, naõ só como de forças mui pequenas, mas até como privada
de todos os recursos nacionaes, medindo-se a sua graduação e
influencia politica, por uma escala mui inferior ao que realmente
tinha direito a Monarchia Portugueza.
Entre mil factos, que
poderíamos allegar para provar esta posição, limitar-nos-hemos a
um, que se contem na seguinte carta, cujo original éra em Francez.
Carta do Enviado
Estrangeiros

Inglez, em Lisboa,

ao Ministro

dos Nego-

de S. M. F.
Lisboa, 2 5 de Janeiro, 1805.

"Senhor.—Se eu naõ respeitasse a Naçaõ Portugueza, tanto
quanto faço, passaria talvez em silencio a publicação indecente,
que se fez no supplemento da Gazeta de Lisboa, d' hoje, do Mani-
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feslo do Principe da Paz, datado de Madrid aos 2 de Dezembro
1804. Porém, Senhor, zeloso da boa opinião de uma nação leal,
que a minha considera e estima, he justo que proteste de maneira
ofncial e ostentiva contra a inserção de um libello tam indigno,
como he o de que fallo, visto que a folha de Lisboa he o único
jornal que circula em Portugal, que he publicada debaixo da sancçaõ, e submettida á censura do Governo, e que por conseqüência
se acha revestida d' um character official, queaccredita no publico
tudo quanto ali se imprime."
" Outra vez repito, Senhor, zeloso da boa opinião desta naçaõ,
naõ posso ser indifferente áo que ella pensa da minha j e que pensará
etlase um Ministro Publico de S M. Britannica, que vê publicar,
debaixo d* um character d' authenticidade, as negras calumnias,
que fervem neste Manifesto, confessasse tacitamentc por seu silencio
a realidade dos abomináveis crimes, de que se accusam os seus
compatriotas ? d Que julgaria ella se um Ministro de S. M- se nao
indignasse de veraccusar os Inglezesi do horrível crime de deixar
morrer de fome os seus prisioneiros de guerra, ou de os forçar a
entrar no serviço de seus batalhoens contra a pátria desses mesmos
prisioneiros; em fim se se naõ indignasse de os ouvir annunciar á
Europa, como outros tantos objectos do ódio universal, debaixo de
epithetos escandalosos, tirados das cloacas revolucionárias modernas, e ao mesmo tempo aviltantes do antigo e valoroso povo Hespanhol (a quem bastava mostrar-lhe um inimigo para excitar o
seu ardor), e ofleiisivas da naçaõ generosa, contra quem se
dirigem?"
"Naõ, Senhor, nós naõ fazemos morrer de fome os prisioneiros,
•uaõ os fopçamos a servir hos nossos ronques.
"Se a Hespanha se acha de Iucto, pelos que tem morrido, desde
que uma medida de precaução prescreveo a uecessidade da detenção de certos navios de guerra desta naçaõ, pelos cruzadores Britannicos, persuadam-se aqui, Senhor, que este lucto he também
"eral e sincero na Inglaterra, e que todos o trazemos no fundo do
coração. Naõ, Senhor, naõ temos as maõs tinctas no sangue
innocente, e todos daríamos do nosyo, para tornar a dar a vida ás
viclimas de um cruel accaso, que naõ cessamos de deplorar.
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"Exaqui, Senhor, os pontos principaes, sobre que revendico a
honra ultrajada de minha naçaõ, esperando que receba as ordens
de S. M. sobre o castigo exemplar, que o creio em direito de pedir
ao Governo Portuguez, dos Edictores ou impressores, que tiveram,
sem que elle o soubesse, sem duvida, dado lugar na dieta Gazeta á
insersaõ deste libello infamatorio da honra de seu augusto
aluado.'
"Tenho a honra de ser com a mais alta consideração, Senhor,
De V. Ex*. sen muito humilde e obrigado criado.—AssignadoRoberto Estevão Fitz-Gerald.—Ao Senhor d'Araujo, Secretario
d'Estado dos Negócios Estrangeiros."

Tal éra o modo porquese olhava para o Governo Portuguez, que
um Ministro Estrangeiro se suppunha com direito de impedir, que
apparccesse na Gazeta de Lisboa, um documento histórico, e
authentico, qual o manifesto de Guerra de uma naçaõ Belligerante
contra a outra ; manifesto, que se publicou também ao mesmo
tempo nas mesmas gazetas lnglezas. Isto basta ; e portanto naõ
recordaremos as scenas, que houveram com o Governo Francez e
Hespanhol, &c.
A situação do Governo em Lisboa he somente quem fazia, que
Portugal naõ pudesse resentir-se de similhantes ataques contra a
sua independência nacional; porque o poder marítimo, bloqueando o
porto de Lisboa, naõ só punha em consternação aquella porçaõ da
Monarchia, chamada Portugal, mas apertava o mesmo Governo, e
até à pessoa do Monarcha, que assim se via privado ate de communicar Com as outras partes da Monarchia; ao mesmo tempo que o
poder de terra, combinando-se a Hespanha com a França, fazia impossível a resistência; (diga o que disser o A. da memória no
Investigador) por mais valorosas que se suppozessein as pequenas
forças, que Portugal lhe quizesse oppôr.
Foi com estas consideraçoens que El Rey se passou ao Brazil, c
o êxito mostrou a justeza daquella decisaõ. Perdeo-se Portugal;
mas por isso que a Monarchia ficou salva, por isso que o Monarcha continuou a existir, como ponto de reunia© de sens vassallos e
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de seus Estados, nem as naçoens estrangeiras podiam olhar a Monarchia como extincta, nem os nacionaes perder a esperança de ver
seu Rey restituidoa seus antigos direitos.
Supponhamos que El Rey, em vez de ir pam o Brazil, ficava
em Lisboa ; ninguém duvida, que a alternativa seria, ou subrnetterse em tudo aos Francezes, ou ir captivo para Paris,,- E seria esta
uma medida, que ninguém aconselhasse entaõ a El Rey ; mesmo na
esperança de que viesse a accontecer, o que ninguém suspeitava,
que Napoleaõ e seu partido fosse por flm destruido?
Dizemos, que assim obram exactamente, os que aconselham a
El Rey, que volte agora para Lisboa.
Supponhamos que El Rey infelizmente adoptava tal conselho, e
que, chegado a Lisboa, as Cortes AHiádas, que lhe mandaram ao
Rio-de-Janeiro aquella Nota sobre Monte-Video, insistiam no que
pediam, e que se El Rey o tiaõ quizesse fazer por bem se determinavam a obrigallo por força. Neste caso, El Rey se veria precisamente no mesmo aperto em que esteve no anno de 1807; com esta
differença para peior; e he, que, pertencendo a Inglaterra a essas
potências alliadas, lhe tolheriam a saída para o Brazil, no caso que
a tentasse outra vez, para snlvar a sua independência. Pois entaõ
como se pode acconselhar o Monarcha, que, n'um período como o
presente, se venha metter e tal difficuldade?
Supponhamos, que se nos diz, que as Potências Alliadas saõ
tam justas, que naõ he para recear, que façam tal violência a
El Rêy, como se devia temer da França revolucionaria.
Nao precisamos duvidar da justiça das Potências Alliadas para
raciocinarmos como raciocinamos. Nos nossos dias vimos um Rev
da Polônia, Itvadó prisioneiro á Rússia, e lá morrer ua prizaõ.—
Naõ he preciso dizer que a Rússia éra injusta, para decidir que o
Rey da Po'onia se devia acrauiellar, se pudesse, contra aquelle
iiccoiitccimento.
Se se piirjrunlar á Rússia, por que assim levou prisioneiro
El Rey de Polônia, dirá a Rússia, que foi porque o tal Rey naô
quiz fazer a justiça que lhe pediam os Russianos, e nós naõ
somos os juizes dessa justiça; mas podemos raciocinar sobre o
expediente.
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Supponhamos que as Potências Alliadas assentavam, que El Rey
de Portugal devia largar Monte-Video, achando El Rey em
Lisboa, e podendo-o ali apertar até lhes fazer essa justiça; por
força o haviam de executar, e reputar-se justos em suas consciências.
Mas quem faria muito mal seria El Rey, se sa viesse pôr em
estado de ver a sua cansa decidida pelos outros, e do naõ poder
resistir a execução da sentença, assentando também em sua consciência, qne tal sentença éra injusta.
Em uma palavra, na hypothese, que figuramos; El Rey, em
Lisboa, quer so suppouha com justiça, quer sem ella, ha de por
força ceder que quizerem as quatro potências alliadas ; porque
he absurdo pretender, que El Rey de Portugal possa ter livre alvedrio para deeidir similhante questão, vendo-se atlacado, por mar
por uma esquadra Ingleza, e por terra por um exercito supprido
pelos quatro potências alliadas, e mais por Hespanha.
Agora,; qual hc face, que oflerece a questaõ estando El Rey no
Brazil?
Uma invasão da Europa no Brazil, e tam efficaz, que encurrale
a El Rey, como lhe podia succctler em Lisboa, he supposiçaõ que
naõ pode entrar na rabeca de nenhum Politico. Reslaria pois no
caso supposto, um attaque marítimo por Inglaterra, nas costas do
Brazil, e o tal exercito aluado por terra contra Portugal.
A Inglaterra teria extremo prejuízo em seu commercio e finanças querendo levar adiante tal guerra marítima no Brazil. Man
supponhamos que o fazia : El Rey, estando livra na sua capital,
podia combinar allianças cornos Estados Unidos (sim, e com os
actuaes Insurgentes Hespanhoes, que em breve seraõ naçoens independentes) e procurar deffender-se; e quando de todo naõ pudesse,
deliberar que sacrifícios lhe convinha fazer para evitar outros
maiores: isto pelo menos pôde fazer, no Brazil: em Lisboa naõ teria
outra alternativa senaõ receber a ley, que se lhe impuzesse com a
ponta de espada.
Dicemos no nosso N° passado, que o A. da memória publicada
no Investigador, a respeito da matéria de que tractamos, laborava
debaixo d'um prejuízo, que julgamos mui natural a um Europeo.
VOL.
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de querer ver seu Rey restabelecido quanto antes na Europa. Com
elfeilo naõ desejamos attribuir o erro daquelle A. a outros
motivos.
Mas, quando vemos a mesma opinião defendida pelo
Investigador assustamo-nos; porque vendo que aquelle jornal se
inslituio para nelle se publicar o que convinha ao Conde de Funchal, e partido dos que governam, ficamos a recear que tal seja a
opiuiaõ dos que tem voto nos Conselhos d'El Rey, e voto mais
perigoso naõ o podemos imaginar.
O A. da memória que deo lugar a estas observaçoens, e o Investigador, parece fazerem grande força de argumento, na maior o
melhor população que tem Portugal, comparada com a do Brazil.—
Igualmente se estribam na falta de recursos do Brazil, provada com
os poucos soccorros, que deo a Portugal durante a guerra passada.
Daqui querem que se conclua, que El Rey deve ter a sua Corte,
em Lisboa c naõ no Brazil.
Posto que naõ nos proponhamos a tractar a questão, em geral,
de qual dos lugares deva ter a preferencia para ser sede do Governo, e só impugnemos a medida, e o erro do conselho no momento actual: com tudo convém examinar aquelles argumentos do
Investigador.
•'Que a população de Portugal lie maior e melhor que a do
Brazil."
A população de Portugal, he segundo a melhor opinião, du
2:900.000 homens. A do Brazil 4:000.000. logo a população do
Brazil he absolutamente faltando maior que a de Portugal. Quanto
á melhoria, diz o Investigador, n'uma nota que isto quer dizer que
parte da população no Brazil he de Negros, índios e Mulatos.—
Porém olhando a população, pelo que respeita á defeza do paiz,
considerando as diversas classes de pessoas, quo se empregam nos
exércitos fora dos combatentes, como carreteiros, sapadores, trabalhadores &c. &c. ninguém duvida, que os negros sejam tam
úteis uestas oecupaçoens da guerra como os paizanos de Portugal;
quanto aos mulatos e índios saõ tam bons soldados como os braucos:
logo a população do Brazil pode apresentar um exercito maior que
o de Potrugal na proporção de 40 para 29.
Porém traz o Investigador o calculo da população, dividida pela
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extençaõ do território, fazendo a conta das pessoas, que pertencera
a cada milha quadrada. Isto naõ faz ao caso, quando se tracta dos
exércitos effectivos; porque, se assim fosse, nenhum Estudo da
Europa seria mais fraco que a Rússia, o que assim naõ he, pois o
exercito Russiano, a pezar da sua população ser tam pequena comparativamente ao território, hc o maior que pôde trazei a campo
potência alguma Europea.
" Que o Br.vzil nau tom recursos ; porque naõ deo soccorros a
Portugal durante a ultima guerra"
Disse um Brazileiro estabelecido em Londres, na carta que publicou no Times,e depois no Investigador.datada de 30 de Maio 1817;
"que a falta de pagamento das tropas pôde com effeito existir em
algumas provincias do Brazil (ainda que eu naõ o sei) mas naõ
pode ser geral; porque naquelle paiz, aonde a administração ainda
uaõ tem um systema regular, cada provincia paga separadamente
as despezas de sua própria guarniçaõ."
Os ministros do Brazil nos faraõ a mercê de considerar, que naõ
he o Correio Braziliense mas sim um decidido campeão do Ministério doBrazil, e no Investigador, quem diz que" naquelle paiz
naõ ha ainda um systema regular, fatiando das finanças do paiz.
Isto se acha no Investigador N° 72, p. 575.
Logo temos que se o Brazil naõ deo soccorros a Portugal, naõ
he porque naõ tenha recursos bastantes, mas porque os Ministros
naõ tem ainda um systema regular. Isto pois he uma falta que
se pode remediar; sempre que haja ministros assas zelosos c intelligentes; e a falta he tam obvia, que o novo Ministério, que
El Rey nomeou, naõ pôde deixar ele olhar por isso.
O A. da memória do Investigador, lembra-se (p. 423) das entradas, que fizeram os Hespanhoes v.o sul do Brazil • por varias
vezes; com isto quer provar a fraqueza daquelle Reyno: mas a
pár desta lembrança se pôde pôr a consideração de que, se o
Brazil éra entaõ fraco, he porque o Governo lhe tolhia Iodos os
meios de ser forte, o que as circumstancias agora lhe tem facultado.
Naquelle tempo prohibiasa toda a raanuíactura no Brazil; naõ se
consentia o augmento da população e da civilização, cora a entrada de estraugeiros; e uma das mais férteis provincias, qual he
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a do Rio-Graude, aonde essas invasoeus tiveram lugar, era cnlaõ
quasi deserta e inculta : hoje uma das mais bem povoadas e ricas.
Nestes termos as forças do Brazil hoje em dia naõ saõ comparáveis
com as daquelle tempo; e o seu augmento pôde continuar progressivamente, se o Governo for também adiante com aquellas medidas
de melhoramentos a que esta differenra he devida.
O A. da memória exclama; "os Ceos tivcsssem permittido, que
na acclamaçaõ do Senhor Rey D. Joaõ IV, o Brazil tivesse restado
por Caslella, ou tivesse sido conquista da Hollanda, ou corrido
outra fortuna."
O Brazil naõ pôde ficar muito agradecido ao A. por estes desejos;
inas que se diria em Portugal,; se alguém aconselhasse tam abertamente ao Brazil que se separasse de Portugal? ,jNaõ seria isto tido
como instigaçaõ, para o Brazil se rebellar contra o resto da
Monarchia?
No entanto, estas doutrinas passam sem reproche;
porque o Jornal, em que apparecem, he do partido ministerial,
posto que naõ do Real.
O Investigador até duvida, que o Brazil faça progressos na sua
população, como tem feito os Estados Unidos; pretende provar isto,
comparando a liberalidade das leys dos Estados Unidos, com as
máximas do Brazil, que lhes saõ conrespondentes. Mas o Investigador engana-se muito, se assenta que o Brazil ainda se está
governando pelos prejuizos dos Portuguezes, que eram causa desse
acobardamento do Brazil. He verdade que no Brazil naõ ha ainda
perfeita tolerância religiosa, como a ha nos Estados Unidos;
porém no Brazil ja naõ ha Inquisição, e ja os Protestantes podem
ter suas capelas, com a mesma liberdade com que os Catholicos
as tem na Inglaterra. E lembre-se o Investigador, qne El Rev,
pôde fazer estes melhoramentos no Brazil, sem encontrar na opiuiaõ
publica os obstáculos, que acharia em Portugal.
O Investigador fazendo o parullelo do Brazil com os EstadosUnidos,esqueceo-se também da differença do clima e do terreno. Os
Estados Unidos tem um clima frigidissimo no inverno e terrivelmente calmos') no veraõ, com que se favorece a calamidade da febre
amarella, flagello daquelle paiz quasi igual a peste; quando o clima
do Brazil he mui saudável, geralmente fallando ; c, no interior, he
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talvez tam bom como o melhor do mundo. O terreno dos Estados
Unidos nem he tam fértil em producçoens, nem as que tem saõ de
natureza tam preciosa como as do Brazil. Logo, quandoas instituiçoens políticas do Brazil favorecerem o augmento da população, he
da natureza das cousas, que ella cresça cm muito maior proporção
que a dos Estados Unidos.
Parece que, desta vez, o Investigador estava determinado a
metter El Rey nas entállas, e compromettêllo na resposta, que
dèr, seja com o povo de Portugal, se disser S. M. que naõ quf r
voltar para a Europa, seja com a Hespanha e outras Potências,
se disser que prefere a dominação na America, seja com o Brazil,
se disser, que pretende tornar a deixallo.
Sc estas impoliticas observaçoens do Investigador saõ authenticas;
isto he, se provém das authoridades que fauthorizam aquelle jornal;
he mui grande o mal que temos de lamentar, considerando que elles
entretem ideas tam oppostas ao pensar d'EI Rey : porquanto S. M.
mui prudentemente naõ quer declarar os seus intentos de virou naõ
vir para a Europa, nem de quando essa vinda ha de ter lugar ; para
que nem as naçoens estrangeiras, nas negociaçoens que estaõ pendentes, nem os Insurgentes das Colônias Hespanholas, nos seus
planos de novos Governos, possam tirar partido do conhecimento
anticipado das intençoens d'El Rey. E os Ministros, que na nossa
hypothese, fauthorizando o Investigador, trabalham por forçar com
aquelles escriptos El Rey a que declare o que intenta obrar a este
respeito, mostram que o desejam obrigar a renunciar ao seu systema
de reserva e segredo, em um ponto de tanta importância, systema
que faz tanto mais honra á politica d' EI Rey, quanto serve de
descredidito aos contrários o querer obrigallo a tal mudança.
Porem he possivel, que aquellas tam impoliticas e iutempestivas
observaçoens do Investigador naõ viessem dos Ministros, e fossem
mesmo contra sua vontade inseridas na quelle Jornal.
Neste caso,; quediráo Mundo, sobre a utilidade, que tira o Governo de pagar pela Embaixada em Londres um Jornal, que se remetln
para os dominios Portuguezes com a capa olHcialda mesma Embaixada; e isto para o tal Jornal seguir, e persuadir opinioens tam
perniciosas a El Rey, c tam nrejudiciaes aos interesses políticos do
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Estado ; e tudo islo fna segunda hypothese) sem o consenti m, ui.i,
antes em opposiçaõ aos Ministros, que pagam, sustentam e íauloiizam o mesmo Jornal ?
Bem empregado dinheiro d'EI Rey! naõ lhe applicamos o conhecido rifaõ Portuguez ; porque a seriedade e importância da
matéria impede o gracejo.
Finalizemos, o que temos a dizer sobre isto, com uma observação sobre a epigraphe da memória inseita no Investigador. "Quo
as conjecturas, que a presenta, naõ ficaiaõ de lodo perdidus, se ao
menos chamarem a atfençaõ para o assumpto."
Se os Hespanhoes escrevessem com taes motivos, desculpa lhes
daríamos; pois elles querem fazer quanta hulha podem, isto ho
chamar a attençaõ publica, para o que S. M. Fidelissima deseja tei
em segredo: mas que um Portuguez deseje assim forçar a attençaõ do publico, para o que El Rey deseja ter em segredo, he o q>'o
mui mal fica a um Jornal Ministerial.
He possivel, que, debaixo do pretexto de nos responder o Investigador continue a debatera questão e trazélla mais a publico. So
assim obTar continuará a servir os Hespanhoes, no- entanto que
contiuúa a ser sustentado pelo Governo Portuguez. Assim vai
o mundo.

Discussão com a

Hespanha.

Tornou-se a fallar mui publicamente, e de facto em todos os
Jornaes Inglezes, sobre o plano de mediação oflòrecido d Hespanha
de que uma força neutral tomasse posse de Monte-Video até a
conolusaõ do negocio das Colônias. Em uma das Gazetas Irglceas (Chr. 13. July) ee publicou o resumo da resposta de Hespanha
nos seguintes termos.
" Que S. M. Catholica naõ aceitava a proposição de ser MonfeVideo oecupado por uma força neutial; porque éra um remédio
parcial e inerficaz ao mal de que se queixava. Que a Hespanha
seriamente desejava adoptar um caminho, que naõ só fizesse desnecessário este expediente, mas que removesse de uma vez, com
c^tt mal, todos os outros, que aífligcin os seus dominios no Conli-
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ncnte da America Meredional. Que, sentindo o haverem falhado
todos os seus esforços, para tonar a chamar os seus subditos á sua
homenagem, e sensível ao mesmo tempo da inutilidade de prolongar o presente estado de guerra, estava resolvido a pôr termo, de
qualquer modo que fosse, á effusaõ de sangue, naquelles paizes; e
com estas vistas propunha um plano geral de pacificação, executada debaixo da garantia da Inglaterra, como a Potência mais
efficaz para este fim."
" A exposição do plano naõ difftfe essencialmente do que se
propoz em períodos antecedentes, para as colônias emancipadas.
Segundo este plano S. M. Catholica dú aos seus vassallos Americanos iguaes direitos aos dos vassallos Europeos: concede-lhes
commercio livre; promelte-lhes amnestia geral."
A gazetas de Londres do partido Hespanhol publicaram o seguinte artigo :—
"Cartas de Monte-Video de 11 e 12 de Abril, dizem, que o
Governo de Buenos-Ayres marchara uma divisão de 2.000 homens,
debaixo do Commando de Balearei, para atacar e destruir a força,
que Artigas commandava em Baxada de Sancta-Fé, e que a expedição foi completamente derrotada e destruída pela força de Artigas. Balearei tendo deixado ficar atraz de si a sua artilheira o
bagagem, retirou-se, com 700 homens somente, para S. Nicolas,
cousa de 30 léguas distante da capital.
A esta noticia se ajuncta
(pico povo de Santa-Fé se declarou contra os do Buenos-Ayres que as tropas de Belgrano, tendo-se revoltado, tomaram Gueme.%
que estava oecupado por um corpo de patriotas, aonde se diz
que fora tomado Belgraho; e que esta força, havendo-se unido a
Artigas, se linha preparado p i r a se oppor ao Governo de Buenos-Ayres. Estas noticias oceasionáram a maior tristeza em alguns
e maior consternação em outros. Tal he estado de anarchia nas
provincias revoltadas da America Hespanhola, ainda que os partidistas da desordem e da insurreição continuam a asseverar,
queaindep3ndencia esta firmemente estabelecida."
Naõ temos a menor divida da exaggeraçaõ destas noticias: porém concedendo, que tudo isto assim he, preguntames aoy partidistas dos Hespanhoes se lie tic:les tennoc, e durante esta in-
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íluencia de Artigas que S. M. Fidelissima deve abandonar Monto
Video, para tornar a ser preza daquelles revolucionários e
onarchistas?
Perguntamos também aos que insistem na propriedade davolta
da Família Reai para Lisboa^- se he nestas circumstancias, que o
Monarcha deve pôr-se ao longe das scenas de operaçoens de
guerra, e insurreiçoens, que estaõ suecedendo juncto a suas fronteiras, e hostilidades dentro dellas?
Os corsários de Artigas, ou outros com o seu nome, tem tomado
vários ílavios como foi a Nova Aurora, que vinha da Bahia para
o Porto, a Serpente que ia para o Rio-Graude, &c. Agora Íquestão he, se o Gabinete do Rio-de-Janeiro deve soffrer sen
resistência estas hostilidades, c dar a Artigas mais os portos dr
Monte-Video o Maldonado, para que melhor abrigue seus corsários,
ou se a Hespanha se propõem a vedar estas hostilidades dos que
chama seus subditos, e se obriga a pagar os damnos que elles tem
causado, e dá fiança idônea de que pagará os que para o futuro
se fizerem.
Tudo quanto for menos que isto naõ pôde satisfazer o Gabinete
do Brazil; porque El Rey, he obrigado entaõ a usar dos meios
de força, que a Providencia tem posto á sua disposição, para pro.
teger os seus si.bditos, contra estes damnos, sejam quem forem
seus authores; e seja qual for a authoridade com que se obram.

Creaçaõ de novas

villas.

Entre os progressos de população, que vai fazendo o Brazil,
temos notado o augmento de villas e ouvidorias ; e supposto, que
naõ sejamos de opinião, que a multiplicação dos juizes de vara hranca seja útil ao povo, nem benéfica ao Estado, com tudo da continuada erecçaõ de novas villas coucluimos, que existe o progressivo
augmento de população. Alem do Alvará, que publicamos a p. 9,
para a divisão da commarca do Ceará Grande ; foi creada a villa do
Nordeste, em S. Miguel; as vilías des Taubalé Guaratinguita,
S. Sebastião, na capitania d e S . Paulo ; ea villa de S. Luiz da
Leal Bragança, em Missoens, na Capitania do Rio Grande. Est*
villa, que se desaunexou da jurisdicçaõ da villa do Rio Pardo, era
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um dos povos dentro do território chamado Missoens (por ser aonde
os Jesuítas tinham começado os seus estabelecimentos de domesticar os índios) e território que a Hespanha disputa ao Brazil Assim
a creaçaõ desta villa nos dá a entender, quaes saõ as intençoens da
Corte do Rio-de-Janeiro, quanto á linha de limites do Brazil naquella parte.
Notamos esta circunstancia, porque he possivel, que os Ministros
d* E l R e y na Europa assignem agora convençoens nella seja
decisivas, seja provisórias, sobre aquella linha delimites, e convém
que saibam destas disposiçoens da Corte, e soas intençoens, para
obrarem nessa conformidadeE para que nos naõ digam(como j a tem dicto em outras occasiocns) que nós nos arrojamos a ensinar o Padrc-nosso ao Vigário,
lembraremos, que, quando D. Francisco Innocencio (por alcunha o
Roevides) assignou o tractado de Madrid, em que se determinavam
os limites do Brazil, nestas mesmas fronteiras, estava aquelle n e gociador tain ignorante da topographia do paiz, que fez passar a
linha de limites por cima de poVoaçoens, que viriam assim a ficar
metade para o Brazil e metade para a Hespanha : a muitos rios
naõ deo os nomes vulgares, porque os conhecem os naturaes do
paiz. Assim, por exemplo.quando os Commissarios da demarcação
quizéram marcar a linha do rio Piratini, que desemboca em S. Gonçalo, uàü puderam averiguar qual dos muitos rios, que ali ha, éra
o que estipulava o tractado: assim depois de muitos annos de despezas e trabalhos de ambos os Governos, nunca se pode bem fixar
a linha de limites, em conseqüência da crassa ignorância do Negociador, a respeito do pai/, cuja linha de limites tinha de descrever
no tractado.
Fique isto aqui lembrado, como um á parte do theatro, em resposta á observação sobre o Jornalista, que se attreve a q u e r e r
ensinar ao Estadista, ou o freguez ensinar o Padre-nosso a o
Vigário.

Tractado

de

Escravatura.

Publicamos no principio deste N ° . a ratificação do tractado
entre S . M . Fidelissima e S M .
VOL

: X X I . N o . 122.

Britannica, sobre o
r-

Coinmercio
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de Escravatura, assim como o Artigo Addicional, que copiamos
por inteiro, por ser este original Authentico, do que havíamos dado de mera traducçaõ nossa.

Finanças

de

Portugal.

Tivemos, no nosso N°. passado occasiaõ para fallar, sobre as
finanças de Portugal, e estado do credito publico. Abaixo verá
o Leitor no artigo Dinamarca, que naõ he só a Portugal a quem
falta o eredito, mas que falta também á Dinamarca ; (e a outros
Estados, que seguem a mesma linha de política e faltará sempre
quando o Governo, naõ cumprindo suas promessas, arruinar a sua
reputação.
No artigo Rússia achará o Leiter um resultado contrario; o
he que devido, segundo o que expressamente diz o Relatório doConselho de Credito, a ter o Governo cumprido fielmente o que promettera, e publicarem-se annualmente as contas daquelles estabelicimentos públicos.

Dividas

de França

a

Portuguezes.

Publicou-se uma portaria em Lisboa, em 30 de Junho, para
que os credores da França apresentem ao Governo os seus documentos. Ja naõ temos lugar de publicar neste N. a portaria; o
que faremos no seguinte; demora esta que tanto menos importa, quanto j á está decidido pelo Duque de Wellington a somma
que a França tem de pagar a Portugal : como sei se pôde ver no
nosso N passado p . 628.

COLÔNIAS

HESPANHOLAS.

Depois da declaração da independência de Venezuela, de
Buenos-Ayres, e de Chili; talvez seja mal appropriado o termo
de Colônias Hespanholas a estas secçoens da America Meridional. No entanto este nome antigo poderá continuar a usar se
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com propriedade, em quanto a authoridade dos novos Governos
he disputada pelas armas de Hespanha, e nao reconhecida por
alguma Potência Estrangeira.
Findamos neste No. o manifeto de Chili, que havíamos começado
no N°. passado, e damos também a p. 35 o manifesto de BueuosAyres. Naõ se podem ler estes documenos sem grande espanto,
ainda mesmo das pessoas bem informadas do comportamento dos
Hespanhoes para com suas colônias. Fica evidente que os Hespanhoes, na Europa, invadidos por uma força estrangeira, reduzidos á anarchia, pela prisaõ de seu Soberano em França, desconcertados entre si sobre a escolha de um Governo, naõ olharam
paTa a America senaõ pela face de uma obediência cega, mesmo
a ordens corttradictorias, que lhe iam de Hespanha, emanadas
de authoridades differentes, rivaes, e até inimigas.
Supporem
os Hespanhoes que nessas suas tristes circumstancias podiam
continuar o seu mando absoluto na America, sem dar o menor
passo para conciliar a boa vontade de seus habitantes, he absurdo
que nao podia deixar do produzir os resultados, que tam bem
explicados se acham nos documentos a que alludimos, e a cujo
exame referimos o Leitor.
A ignorância, que rey na naquelles paizes da America, sobre
matérias de Governo, he o único motivo de se ter prolongado
a contenda por tanto tempo; porém os auxílios, que tem proeuando aquelles Americanos, de algum tempo a esta parte, tanto no
civil como no militar, indica uma mudança rápida em seu favor,
a que a Hespanha n a õ poderá obstar.
As theorias políticas, que alguns dos Americanos Hespanhoes
tem lá podido estudar (a pezar da rigorosa prohibiçaõ de ler
livros de instrucçaõ nestes ramos^) tem servido mais para os
desencaminhar do que para lhes ser de beneficio : assim vemos
que, ouvindo de dizer, ou lendo, que era interessante a publicação das rendas e despezas publicas, o Governo de Chili tem feito
isto mensalmente. Isto he o que acontece a quem falta a devida instrucçaõ, que lie, livrando-se de um mal, cair no extremo opposto.
Damos aqui para exemplo uma destas contas mensaes, publicadas eniChilí: posto que uma conta mensal naõ possa dar a menor
P 2
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idea, nem ao Governo nem ao publico, do rendimento .e despeza
da Naçaõ em qualquer período razoável, como hc o annual.
Receita.
Balanço do mez passado
Direitos da alfândega
Direito sobre o tabaco .
Quinto do ouro e pi ata
Bens seqüestrados
Doaçoens voluntárias .
Coutríbuiçaõ aos Europeos
Do*
sobre a farinha
Do.
de Cuembro, em Maipu
Outros items pequenos

dollars 1 2 3 . 3 2 6 - 7 3 et.
4.387—50
13 704—00
2 164—37 Í
1S.G52—7õ
12.000—00
41.177—00
1.875—00
1.000—00
352—371
Total

217.539—75

Despeza.
Soldos do Exercito dos Andes
Do. Exercito do Sul
Hospital Militar
Compras para o Exercito de Mcndonç
Lista Civil
Juros do Fundo Consolidado
Soldo do Exercito do Chili
Despezas extraordinárias de guerra
Tribunal das Minas
Obras de Maipu .
.
.
•
Restituição de confiscos
Pequenas despezas
.
Total

30 000—Of)
30.500—Ü0
4.000—00
1.116-75
2.95S—12 i
1.494—50
30.517—69*
27.566—59
1.380—62 í
2.000—00
J. 500—00
I 158—00
134.892—12?
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Pelas noticias chegadas a Londres pela via de Trinidade, sabemos quaes saõ as forças navaes dos Insurgentes de Venezuela,
e dos Hespanhoes nos mares adjacentes, que he o seguinte: —
Forças dos Insurgentes.
Victoria de
Gen. S. Martin
índio Livre
Americano Livre,
Oronoko
Congresso Mexicano
Victoria Júnior
Guerreire
Creolo

24
18
8
8
10
10
8
C
8

peças, e

120 homens
110
60 e 1 peça longa de 18
90 e do.
80
do.
120
do.
30
du.
50
do.
do.
80

Forças Hespanholas.
2 navios um de 26 peças de 18 ; outro armado em chalupa. 2
brigues grandes, duas escunas pezadas. Todos mal esquipados
de gente.
Cartas de Laguira fazem mençaõ da morte do General Morillo,
em conseqüência das feridas, que recebeo na batalha de Ortez ; e
que lhe succederá no commando o General Morales.
As noticias
de Madrid dizem, que se esperava todos os dias em Cadiz o Gene.
ral Morillo; voltava da America, para dar conta ao Governo da
impossibilidade de manter o paiz com as forças, que tinha para se
oppôr aos insurgentes, cujo numero crescia diariamente.
Pelo que respeita a estabilidade do Governo de Buenos-Ayres
naõ sabemos queduvida possa nisso entrar, havendo-se ali estabek cido o Congresso da Provincia de La-Plata, e naõ tendo um só soldado Hespanhol, que lhe seja opposto. As principaes forças de
Buenos-Ayres estaõ em Salta, tendo ainda em frente um corpo
de tropas Realistas, cujo quartel-general se acha em Jujui.
Outro corpo esta como auxiliar no Chili. Tem demais outra
divisão, que obra contra Artigas: esta Divisão he commandada
pelo coronel Erenu, o qual aos 8 de Feveriro tomou posse da
baixa do Paraná, fazendo prisioneira a guarniçaõ,que ali se aeha\a
por Artigas.
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Publicamos a p. 97 os officios em que se refeiem por maior as
mais importantes operaçoens do Chili, que se concluiram com à
derrota completa dos Hespanhoes, segundo estas contas. Ainda
que nellas supponhamos exaggeraçaõ, a. menos que sejam para
invenção e falsidade, os Insurgentes áo Chili estaõ completamente senhores do paiz; e pelo que pedentos colher de todas as
noticias a cousa passou assim.
Saio de Lima uma expedição Hespanhola de 8 000 homens,
commandados pelo general Osório, genro do Vice Rey do Peru j
e porque es Hespanhoes, desejando atacar o Chili nao tinham
em toda a costa mais que a fortaleza de Tateahuan, situada em
uma peniusula, juncto a cidade de Cónception; ali desembarcaram.
O Governo Insurgente de Chili tinha previsto este ponto do
desembarque; e para atrahir os Hespanhoes para o interior, orde
uou, que fugissem para o campo os habitantes da cidade, e que
o exercito se retirasse. A pezar de ser isto no ficado por um
bando publico; os Hespanhoes naõ entenderam a cantella, e saindo
em seguimento do exercito Insurgente, que se retirava pela estrada
que vai a Santigo, commandado pelo general San Martin, alcançaram a retaguarda em Quechergas aos 15 de Março, tiveram um
combate, e depois surprendêravuo campo dos Insurgentes em Concharayada, ou Lircay, aos 19 do mesmo mez.
Os Hespanhoes dizem que entaõ derrotaram completamente
os Insurgentes, tomando-Ihe 28 peças, d' artilheria, mais de 600
cargas de munição, caixa militar, mantimentos, &c. No officio
de San Martin a p. 97 vera o Leitor como elle tracta esta acçaõ.
Depois vieram outra vez os exércitos encontrar-se nas planícies juncto ao rio Maipo, quando suecedeo a derrota dos Hespanhoes, como refere San Martin.
Se a conta da batalha contém exaggeraçoens, mas com tudo os
Insurgentes tiveram uma decisiva victoria, o mais que podemos
suppôr a favor dos Hespanhoes he, que o seu general Osório se
pôde retirar com parte do seu exercito, retrocedendo pelo caminho
que tinha andado, até se acolher outravez em Talcahuam; pois
naõ" tem outro lugar de refugio. E como de Lima naõ podia
trazer cavallaria por mar; este era o motivo porque os Insurgen-
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tes e attrahiram para o interior, aonde necessariamente lhe haviam ser superiores em cavallaria; e por essa mesma razão mais
capazes de o vexar em sua retirada.
O maior inimigo, que tem os Insurgenres, he como dicemos.
o pouco conhecimento, que ha entre elles de matérias políticas.—
Desejam a liberdade, mas a sua educação foi no seio da escravidaõs
lem estabelecido Governos temporários, que se assimelhain a republicas ; mas todas as suas instituiçoens,e até os custumes dos povos,
só saõ congenies com a realera; faliam na governança só pela ley;na
praclica he a vontade do governante quem decide. Assim vemos
nas gazetas officiaes de Buenos-Ayres, que fullanos e fullanos foram
exterminados; porque o Supremo Director assim julgou conveniente ao Estado: nas gazelas de Chili lemos que fullanos e fullanos,
prezos por serem desafectos á causa daPatria,foram mandados soltar,
por terem feito presentes ao Governo, com o que desmentiram as
suspeitas que delles havia ; &c. &c.
Estas naõ saõ as máximas, porque se podem estebelecer nas
Américas H espanholas, Governos regulares, e consistentes comas
ideas das naçoens, ou para melhor diver daquelles povos, que ainda
naõ formam naçoens.
He verdade, quo algumas das principaes pessoas, naquelles paizes.
conhecem a sua falta de co hccimentos; isto he ja um grande
principio de melhoramento: assim tem convidado de varias partes
do mundo, pessoas, que suppoem hábeis ja na carreira militar, ja
na civil, para os ajudarem ; c dahi se tem visto resultados úteis. A
maioridade ainda se naõ desengana; porque he difficil provar ao
ignorante a sua necedade.
Sobretudo as ideas da administração da justiça estaõ summamenle atrazadas: faliam de despotismo e de liberdade, sem que
fixem ideas exactasa nenhum destes termos, e ajuizando pelos papeis, que naquelles paizes se publicam, naõ pode ficar duvida do
que avançamos.
Neste sentido, dicemos ja e o repetimos aqui, a continuação da
guerra com a Hespanha deve ser mui útil aos Insurgentes, porque
no entanto vam adquirindo conhecimentos que naõ tinham, uns viajando por fora, outros lidando com os estrangeiros que Ia vam ter,
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outros leudo cs livros eobras que até lhes éra prohibido ter; outros
em fim com a própria experiência nos empregos públicos, em qne
se vam oecupando.

DINAMARCA.

Notic-ias de Copenhagen de 11 de Abril, dizem
asvsim.
" Hontem se publicou aqui um decreto Real, relativo ao estabelicimento de um Banco Nacional. Esta tuedida se adoptou com o
tim de restabelecer o credito do papel-moeda, que circula neste
Reyno, mas os primeiros effeitos foram inteiramente contrariou
á esperança do Governo, pois immediatamente depois da sua publicação, abaixou 20 por cento, o valor do papel. Parece qne a verdadeira causa disto he lerem-se frustrado as es|>eranças do publico,
o qual se lisongeava de que o novo Banco ficaria independente
da intervenção e influencia do Governo, único modo de dar credito
a um Banco, e de o fazer vantajoso aos particulares, e mesmo ao
Estado, o qual nunca pôde tirar solido frueto do que redunda em
prejuízo do publico, directa ou indirectamente : em taes casos cumpre evitar sempre as causas dos justos receios, com medidas previas, que consolidem a confiança publica, he o credito em que ella
procura constantemente fundar-se.
S. M. Dinamarqueza expedio uma ordenança, conlra a publicação de artigos offensivos dos Governos, que estaõ em amizade
com Dinamarca. O espirito desta ordenança he, declarar, que
as expressoens injuriosas a Estados Estrangeiros naõ seraõ per*
doaveis, so pelo fundamento de terem sido copiadas ou extrahidas
de outras obras ou papeis.

ESTADOS

Disputa

UNIDOS.

com a

Hespanha1

Publicamos a p. 12 a mensagem do Presidente ao Congresso,
sobre a posse das Floridas,; e este documento se faz summamerrte
interessante, porque põem no mesmo ponto de vista as relaçoens
dos Estados Unidos com Hespanha, em que se acha para com esta
mesma Potência o Brazil.
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Esta similhança de interesses se acha mui claramente explicada,
pelo que respeita o Brazil, na carta, que publicamos no N°. 119
p. 394 do Vol. XX. Sendo mui notável, que o escriptor daquella
carta, na Europa, raciocinasse precisamente como fez o Presidente
dos Estados Unidos, e urgisse o mesmo argumento.
Esta, que, melhor do que nenhuma outra publicação a este respeito, resumio todos os argumentos da questão, estriba-se justamente nos mesmos fundamentos, que exprimio o Presidente dos
Estados Unidos, na mensagem referida, copiada a p. 12.
Com effeito, cessando a authoridade de ser capaz de conter os
seus subditos, em qualquer parte de seus dominios, as naçoens
estrangeiras naõ ficam mais obrigadas a recorrer aquelle Governo,
para remédio das aggressoens, que taes subditos comêttam; he por
tanto justo, pelo direito da própria defensa, que as naçoens, que
assim se julgam offendidas, remedeem taes raaies com suas próprias forças.
Recebêram-se noticias officiaes de que o Governo dos Estados
Unidos tem tomado posse das Floridas.
A capital daquella provincina, que he Pensacola, foi tomada
por assalto pelas forças dos Estados Unidos aos 25 de Junho.—
Como o Governo Americano ainda naõ publico-a os seus officios
a este respeito, naõ sabemos os motivos da tomada daquella cidade, visto que a irrupção da provincia só éra contra os Jndios Seminoles. Na Inglaterra naõ falta quem diga, que este acto dos
Estados Unidos he em directa hostilidade da Hespanha, e que
por conseqüência trará com sigo a declaração da guerra entre
aquellas duas potências. Nos porem julgamos impossível, que a
Hespanha se aventure a entrar em guerra cem os Estados Unidos, nas circumstancias deploráveis em que se acha, tanto cm
commercio como em credito e tropas.
A entrada das tropas dos Estados Unidos nas Floridas, para
rebater as hostilidades dos índios Seminoles, tem dado occasiaõ
a uma circumstancia em que se implica a Inglaterra. Acharam-se
entre os índios dous Inglezes (Arbuthnot, e Ambruster) que os
ajudavam na guerra; e sendo tomados prisioneiros, o General
dos Estados Unidos os processou em um Conselho de Guerra e
VOL,
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fez arcabuzear. Com que direito isso se fez, ainda naõ apparece
posto que sem especificação do crime por que se deo o castigo, se
tenham ja feito grandes arrazoados tanto na Inglaterra como na
America.

FRANÇA.

Posto que as gazetas Francezas quasi nada tenham dicto sobre a
existência de uma conspiração naquelle paiz, as repetidas cartas
particulares tem posto fora de toda a duvida que havia ideas de
fazer mudança do Governo. Os rumores saõ de que a intenção
dos conspiradores éra depor El Rey, fazendo o abdicar a coroa a
favor de seu irmaõ, Monsieur. Deveria isto exccutar-se prendendo os Ministros, enforcando uns, e desterrando outros.
O mais extraordinário destes rumores lie a qualidade das pessoas que saõ accusadas de entrar na conspiração. Ja naõ saõ os
Jacobinos ; também naõ saõ os Bonapartistas : os Realistas,ou como
Ia lhe chamam os Ultra-Realistas, saõ os que se indicam por authores destes projectos de insurreição contra El Rey ; e a razaõ que se
allega he, que El Rey naõ he tam realista como elles; nem como
deve ser; pois emprega no Governo e no Exercito, pessoas que
entraram nos governos passados da França.
A p, 14 publicamos o decreto de S. M. Christianissima, pelo
qual adopla as medidas necessárias para a extincçaõ do commercio de
escravatura, que poderiam fazer seus subditos.
O producto dos direitos de alfândega, em França, tem crescido
durante os primeiros cinco mezes deste anno, a 6:000.000 de francos mais do que a sua importância, durante o mesmo período, em
1817; anticipa-se confiadamente um augmento de 12:000 000
pelo menos, no fim do anno, neste ramo das rendas pablicas.

HESPANHA.

Os nossos Leitores estarão lembrados, que o Governo de Hespanha declarou francos para o commercio, quatro dos seus portos,
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e que depois dos negociantes estrangeiros se haverem aproveitado
desta concessão, levando para ali as suas fazendas, se revogou a
ordem Regia, ou ao menos se modificou de maneria, que se tomou
inútil. Agora tornam a noticiar de Madrid, que El Rpy ordenara
a abertura dos portos francos desde o dia 15 de Julho em diante;
c que as fazendas apresentadas naquellas praças gozem as vantagens do decreto. Ora quem ha de agora acreditar nas promessas
do Governo Hespanhol depois de tal vacilaçaõ!
Consulado de Hespanha, em Londres.
O abaixo assignado, Cônsul Geral de Hespanha, notifica, que
S. M. Catholica foi servido expedir, aos 25 de Junho passado,
por meio do Ministério da Fazenda, o seguinte decreto Real :—
" El Rey, N. S. foi servido ordenar, que os portos de deposito,
que, na conformidade do Real Decreto de 30 de Março passado,
devem ser, pelo presente, Santander, Coruna, Cadiz c Alicante,
sejam abertos aos 15 de Julho próximo. He também sua Soberana
vontade, que as fazendas estrangeiras, que em conseqüência do
dicto Real Decreto possam ter chegado aos sobredictos portos,
gozem immediatamente desde agora do beneficio do deposito.
BLAZ

DE

MENDIZABAL,

Londres 21 de Julho, 1818.

Por noticias de Amsterdam, sabemos, que os Hollandezes tem
«m vaõ pedido ao Governo Hespanhol, o pagamento de fres milhoens esterlinos, contractados em 1807, ao juro do 5 porcento
O Ministério de S. M. Catholica allega, que naõ está obrigado
a pagar as dividas, antecedentes á sua administração, e contrahidas
no tempo do conrompido governo de Godoy. O Governo dos
Paizes Baixos tomou a questão em ponto de vista nacional, e fez
representaçoens, por via de seu Ministro em Madrid.
Os Hespanhoes propuzéram entaõ pagar esta divida no mesmo pé dos Vales
Reales, isto he com o desconto de 75 por cento; e ainda assim
sem dar segurança. Esta proposta naõ foi aceita.
Q2

Miscellanea.

124

Ha quem diga que o Governo dos Paizes Baixos se dispõem
já a fazer-se justiça por suas maõs; para o que esta aparelhando
um armamento naval, o qual, debaixo do pretexto de cruzar contra
o commercio da escravatura, cuidará em fazer que a Hespanha
pague esta divida, como os Inglezes se pagaram antes da ultima
guerra, tomando as fragatas Hespanholas, que traziam a prata da
America, até se tem asseverado em publico, que os Paizes Baixos
olham para a sua indemnizaçaõ na colônia de Porto Rico.
Noticias de Madrid, de 25 de Junho, diziam, que estavam constantemente á vista de Cadiz duas galeotasdos Insurgentes Americanos, que abordavam todos os navios sem distineçaõ, c tomavam
tudo quanto éra Hespanhol.

INGLATERRA.
Conta das rendas e despezas da Gram Bretanha (exclusivos
os direitos de guerra) nos annos, que acabaram aos 5 de Julho
1817, and 5 de Julho 1818; e mostrando o augmento ou diminuição em cada artigo.
1817,
Alfândega

8:268.501

Excisa
Sello

Augmento

1818.

10:000.379 i:731.878

20:716.621 21:179.114
6:030.997
6:443.768

.

Correio

1:360.000

1:333.000

Taxas (assessed)

5:933.664

6:169.009

Taxas nas terras

1:187.413

1:163.621

262.704

517.669
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Dimin.

462.502
412.771
27.000

235.345
23.792
254.965

43:759.891 46:806.560 3:097.461 50.729
Deduzindo a diminuição
Augmento em 1818

50.729
=046 .6963
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O casamento de S. A. R. o Duque de Clarance, com S. A. S.
a Princeza Adelaide de Saxonia Meiningen ; e o segundo casamento (havendo-seja casado no Continente) de SS. AA. RR. o
Duque e üuqueza de Kent, foram celebrados no Palácio de Kew,
sabaldo 11 de Julho; na presença de S. M. a Raynha, de S. A.
R. o Principe Regente, da maior parte da Familia Real, Officiaes
da Casa e Estado, e outras distinctas personagens.

POTÊNCIAS

ALLIADAS.

Publicamos a p. 15. um documento extraindo do Jornal de PVankfort, que he a circular aos Ministros, das quatro Cortes Alliadas
accreditados nas Cortes Estrangeiras, annunciando a exclusão de
Ministros de todas as potências, excepto os das mesmas quatro
Cortes, no ajunctamento que vaõ ter, no próximo Outubro, os dictos
quatro Seberanos, e que se diz será em Aiz-la-Chapelle aos 25 de
Septembro. O motivo desta exclusão se diz ser, o objecto desse
ajunctamento: os Alliados, diz a nota circular, vam ali decidir sobre a continuação, ou retirada do exercito de Occupaçaõ, da
França: esta decisaõ ficou commettida só ás quatro Potências,
pelo tractado de 20 de Novembro de 1815, e portanto nenhuma
outra Potência se deve admittir nessas deliberaçoens.
Os Alliados porém deixam livre ás outras Potências, o continuar
e decidir as negociaçoens, que se tractam em Paris, Londres e
Frankfort, sobre outras matérias
Dizem que esta declaração
fora motivada pelas representaçoens de outras Potências, que desejavam ter parte naqnellas deliberaçoens; por isso que tem parte no
Exercito de occupaçaõ; e por isso que a cilas também importa o
socego interno da França, em quanto elle pode influir no socego
geral da Europa: e foi esta consideração quem motivou, e quem
justificou a medida de conservar, em tempo de paz, um Exercito de
occupaçaõ em França.
Daqui concluímos, que a questão entre Portugal e Hespanha, se
naõ ha de decidir nesse ajunctamento dos quatro Soberanos Alliados, posto que elles nella se intrometteramdirectamente; mas será
decidida em Paris, por negociaçoens em que entrem os Ministros
de S. M. Fidelissima.
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E comtudo um Jornal Alemaõ (Algemeine Zeilung, 21 de
Junho) trás algumas observaçoens, que mostram a extençaõ que
pode ler a communicaçaõ dos Soberanos Alliados, sobre vários
pontos. Diz aquelle artigo, q ue, naõ obstante ser o único objecto
do ajunctamento dos Soberanos, meramente a questão da retirada
do Exercito de Occupaçaõ na França, com tudo, sem fazer tractados nem decidir outros pontos, podem aquelles soberanos communicar mutuamente as suas ideas e vistas,e fazer arranjamentos,
que sirvam de baze a futuras negociaçoens, e futuros tractados;
quando ali se faça tam somente uma intelligencia preliminar.—
Com efièito o systema de Allianças e a Confederação Germânica ;
os interesses dos governos constitucionaes, que se fortalecem de
dia em dia; o melhoramento do estado social da Europa; a abolição das restriçoens do commercio; a franqueza da navegação dos
rios a liberdade da imprensa, e segurança dos direitos civis, a tolerância religiosa—saõ tudo objectos para que na Europa se olha
comanxiosos desejos; saõ vantagens,que os sábios de todas as naçoens assentam que podemos, e devemos possuir; e portanto saõ
pontos altamente dignos da attençaõ dos Soberanos em suas conferências, posto que naõ formem o objecto itnmediato da decisaõ,
que se propõem a dar, e que he o fira de seu ajunctamento. Se
consideramos as fallasdo Imperador deRussianaDieladePolonia,
veremos que dali resplandesse uma luz brilhante, que devo necessariamente illuminar as questoens a que alludimos. A Europa
com efièito espera isto; as ideas do século o exigem imperiosamente: naõ haverá socego permanente, em quanto se naõattender a objectos de tam prodigiosa extençaõ e importância, que
saõ tam sabidos por todos os homens de instrucçaõ, quanto os presentes desarranjos, a esses respeitos, se fazem sensíveis ainda ás
pessoas de medíocre capacidade.

ROMA.

Naõ foi com pouca admiração, que vimos nas gazetas, em noticias de Roma, a narrativa da entrada publica de Luciano

Miscellanea.

127

Bonaparte, naquella capital, por haver sido nomeado Senador
Romano. Esta entrada que se descreve ser feita com a maior
ostentação publica, foi em forma de procissão, acompanhamento
das authoridades,guardas de cavallaria e infanteria, e tudo o mais
que podia dar explendorá funeçaõ. Depois de chegar ao Palácio Quirino aonde Sua Sanctidade deo a Lueiano Bonaparte as ininsignias de Senador; foi a procissão ter ao Capitólio aonde se lhe
deo a posse, e á noite houve illuminaçaõ, e fogos d'artirlcio.
Será tudo isto uma salyra?

RÚSSIA.

Publicamos a p 16 e resumo do Rslaforio do Consellro dos
Estabelicimentos do Credito Publico ao Imperador. Dividese o
Relatório em 3 secçoens. A primeira contém os items da Commissaõ Imperial: para a amortização da divida publica. A segunda os do Banco Imperial dos Assignados. A terceira os do
Banco Imperial de Imprestimo.
S. M. Imperial expedi» um ukasse, cujo objecto hc a protecçaõ dos camponezes, contra as oppressoens, que sobre elles exerciam os senhores das terras. O ukasse refere os soffrimentos, que
padeceo esta infeliz classe dos vassallos de S. M. no anno de
1817, parte em consequencia de e<cacez de vi veros, e parte
pela inhumanidade e injustiça de réus proprietários.
Estabelece
entaõ os regulamentos, porque íe haõ de obviar, on ao menos
aleviar estes males para o futuro.

SARDENHA.

O Cônsul Geral de Sardenha, em Londres, fez publicar o extracto de um decreto, expedido pelo Real Conselho do Almirantado em Gênova, datado de 23 de Janeiro 1818; pelo qual se
prohibe o commeicio de escravatura : o documento lie o seguinte:
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<(

He também por este ordenado que nenhum de nossos subdi
tos. de qualquer classe ou condição que seja , tome parte, directa
ou indirectamente, no commercio da escravatura, sob pena de
severo castigo, e perda de toda a protecçaõ de nosso Governo.—
l i e outro sim ordenado que qualquer navio, que navegar debaixo
da nossa bandeira, e que entrar no sobredicto abominável trafico, fique sugeito á captura, se for encontrado por qnalquer de
nossos navios de guerra, e a immediata tomadia e confiscaçaõ, entrando em qualquer porto dos nossos dominios. Em execução da
sobredicta ordem temos expedido as nossas instrucçoens aos noj
sos cônsules, residentes nos paizes estrangeiros,"
(Assignado)

3. B . H E A T H .

Cônsul

Geral de Sardenha,
Londres 6 de Julho 1818

SUÉCIA.

Na assemblea do Odelsthing, na Norwega, aos 9 de Junho
produzio o Conde Wedel Jarlsburg, uma proposição d' El Rey
para que se prohibissem na Norwega.os escriptos contra a Suécia,
assim como nesta a publicação de alguma cousa contra aquella,
quer seja a respeito da naçaõ, quer da administração das lejs,
classes de cidadãos,ou instituiçoens geraes- A inimizade daquellas
duas naçoens mostrava-se ainda por esta espécie de hostilidade,
que El Rey desejou prevenir, para ligar melhor os laços da amizade entre os dous povos, que constituem agora um so Estado.
Pelos documentos officiaes, que se publicaram durante a sessaõ da Dieta, apparece, que o papel moeda do Reyno chega á
somma de 30:000.000 de dollars de Banco, e está amplamente
seguro, parte por um fundo de amortização de 750.000 dollars
de Banco, parte pela propriedado de terras hypothecada por
pe«xoas particulares; havendo além dislo um fundo de 5:000.000
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de dollars de Banco era prata. A fim de evitar as conseqüência», que podiam ser injuriosas a qualquer classe de cidadãos, resolveo a Dieta o diminuir a realização do papel
moeda, ulé a Dieta próxima futura, que terá a sua sessaõ daqui a cinco annos; e para tomar as medidas previas necessárias
pfira a preparar: entre estas he a concessão de 1:000-000 de
dollars annualmente, parte para sustentar o corrente do cambio, e p irte para augmentar a fundo de prata, cuja applicaçaõ
se deixa a S. M. A massa do papel mo da nem se angmentará
nem diminuirá durante este tempo, porém o que entrar será outra vez expedido em impreslinos, para auxiliar a agricultura e
os proprietários de minas; e por uma troca de todas os notas
<MI circulação, se achará exactamente, que parte do numero registrado nos livros se tem absolutamente perdido, cora o uso ou
por nccidenles. O regulamento dos Bancos de desconto se deixa
também ao Banco do Reyno. Isto, e a addiçaõ de um quarto de
indiiaõ, pura o subsidio extraordinário (que até aqui éra de dous
milhoens e meio) para as necessidades do estado saõ as principaes
resoluçoens, que se tomaram, com o que se concluirá em breve a
sessaõ da Dieta: que tem durado por sette mezes.
Algumas noticias de Stockholmo dizem, que a Diela appro*
vara uma proposição d' F.l Re}- para vender a Ilha de S, Bariholomeu, nas índias Occidentaes, applicando o producto da
venda para a liquidação da divida do Norwega.
A Raynha viuva de Suécia naõ sobrevive o El Rey seu marido
mais do que quatro mezes e meio. morreo no Palácio Real de
Stockholmo aos 20 de Junho, depois de uma longa moléstia.
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CONRESPONDENCIA:

Cinta ao Redactor, contra as suas observaçoens â cerca da sentença dos criminosos de Lesa Majestade em Lisboa.
Lisboa 18 de Maio de 1818.
Senhor Redactor do Correio Braziliense.
Senhor—Há mui poucos dias que pude alcançar os N"5. do seu Jornal,
pertencentes aos mezes de Novembro, e Dezembro, e nelles achei uma
Analyse a cerca da Sentença proferida cm quinze de Outubro contra certos
indivíduos, que a mesma Sentença julgou reos d' alia trairão.
Por aquella analyse se vê, que vm". entrou no louvável, bem que
impossivel empenho de provar, que os sobredictos reos nao conspiraram
contra a Naçaõ, nem contra o seu I^çitimo Soberano, mas só contra a
pessoa, e vida do Marechal General Marquez de Campo maior.
Se vm". Senhor Redactor, emprehendesse unicamente provar u illegalidade, e o mal lançado daquella fatal Sentença, que taõ pouca honra
faz aos seus authores, todos os Portuguezes, (menos o Governo, seus
diynos Secretários, e os Dezembargadores que foram juizes), applaudiriam
o seu trabalho : mas pretender justificar, pelo menos diminuir de uma
maneira verdadeiramente singular, a culpa da quelles reos, á custa da
decidida honra, probidade, reputação, e mérito do Marechal General
Marquez de Campo maior, he uma verdadeira injustiça, que muito escandalizou os bons Portuguezes, todo o Exercito, e particularmente a um
Official Militar, que se preza de ter senso commum, de ser fiel ao Seu
Soberano, e de amar a sua Pátria, pela qual mais de uma vez derramou
seu sangue, debaixo das Ordens de um taõ valorozo, e taõ digno Chefe,
he uma injustiça, que o Senhor Redactor comrnetteo, talvez por naõ ler
com vagar; e madura reflexão aquella Sentença, por falia de tempo, que
nunca pode sobejar a um Redactor, que, como vm". ,dezeja encher o seu
Jornal de cousas úteis, e que tem de apparecer a publico, em períodos certos
e determinados.
Permitta-me pois, Senhor Redactor, que eu faça algumas observaçoens
sobre a sua analyse aquella Sentença, e espero da sua honra, e imparcialidade, que se publique, deixando aos leitores do seu Jornal, que naõ
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saõ poucos, (a pezar da theologica prohibiçaõ de D. M. P. F.), o decidirem
se vm". tem razaõ em dizer, que a conspiração, de que se tracta, se dirigia
somente contra a pessoa, e vida do Marechal General Marquez de Campo
maior, ou se eu a tenho em sustentar, que ella tinha por objecto, e
fim o transtorno geral da Ordem Politica em Portugal, e consequentemente uma revolução. Entremo em matéria.
O processo dos reos naõ se fez publico, talvez porque nelle se
envolviam personagens de maior representação, do que aquellas, que
appareceram em Scena, quem sabe Senhor Redactor ? Naõ apparecendo
o processo, he ciaro que naõ temos outro modo de ajuizar doi/actos senaõ
pelo que te refere na Sentença.
Hc principio estabelecido por vm*"
e cm que mui voluntariamente concordo.
A Sentença naõ refere somente contra cada um dos accusados os
seus mesmos depoimentos, como vm". altirraa, refere, alem das próprias
conflssoens, os depoimentos dos Cúmplices: ora isso he alguma cousa
mais do que a simples confissão do próprio reo, E sendo um principio estabelecido, que o gráo de confiança, que merece uma testemunha
diminue, quando esta testemunha he membro de uma Sociedade particular, que se procura perseguir, e castigar, porque he natural, que esse
homem procure defender a Sociedade de que he membro ; no caso prezente o depoimento de todos os cumplicces, que compunham uma Sociedade privada, e criminosa, deve merecer tanto maior credito, quanto
maior era o interesse, que cada um delles, e todos junetos tinham em
negar a existência daquella Sociedade, seus projectos, e seus fins.
Demais,o depoimento d' um réo qualquer contra si mesmo naõ deve
ser prova em Direito, quando essa confissão lhe he extorquida á força
de tormentos, como se practicava nesses tempos de barbaridade, em que
a tortura interrogava e u dor cruel respondia. Mas v m " sabe, que a
Tortura está abolida em Portugal, ha muitos annos; e deve também
saber pelos seus mesmos Correspondentes, que aqui tem, que nenhuns
tratos, nenhum tormento, ou violência se fizeram aos Reos, de que se
tracta : que mui voluntariamente confessaram seus crimes, logo que o
Alferes, Pinto, que deo um tiro ero si mesmo quando vinha prezo para
Lisboa, confessou plenamente tudo, porque julgou chegada a sua
ultima hora. Este Official naõ morreo do tiro, e depois de restabelecido
confirmou tudo o que d' antes tinha confessado. Porque razaõ se naõ
havia de acreditar a sua voluntária confissão, e a dos seus cúmplices ?
Jaurigny, e Balthazar Gerard assassinos do Piincipe d'Orange, e Jaques
Clemente, Chatel, e Ravaillac, assassinos do Grande, e bom Henrique IV.
confessarão de prompto seus nefandos crimes: porque naõ haviam der ser
acreditados, quando mesmo naõ houvesse testemunhas contra elles ? De
que serve™, Senhor Redactor, as testemunhas, senaõ para descubrir a
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verdade, que o réo, geralmente faltando, tem interesse de occviltar . E de
que servem testemunhas quando o réo voluntariamente confessa seu crime,
ou porque os remorsos o levam a essa confissão, ou porque elle esta
persuadido, que, longe de ter commettido um Crime, fez uma acçaõ benemérita, ou heróica, ou porque confessando seu crime, pelo qual sabe que
merece pena capital, quer que os presentes, e vindouros admitem seu valor,
e o desprezo que tem pela morte ? Ha homens para tudo.
O Senhor Redactor naô he exacto, quando diz, que a Sentença naõ
declara facto algum provado, que induza a evidencia do crime, senaõ
uma proclamaçaõ: a Sentença falia mais positivamonte de Credenciaes,
de Instrucçoens, de Mappas & \ dadoa aos Commissarios expedidos para
as Provincias.
Também naõ he exacto o que vm ce - diz a respeito de Antonio Cabral,
he verdade que este reo foi desmentido por alguns dos seus Cúmplices,
mas em que foi elle desmentido ? Naõ em confessar a existência da Sociedade conspiradora, nesse ponto, que he o de que se tracta, todos concordam
Paschoal Joze de Mello diz uma verdade, quando estabelece, que o fim
das perguntas aos réos naõ he para os opprimir, mas sim para illucidar
a verdade, e que por tanto se deve evitar todo o dolo, artificio, suggestaõ, promessa, ou concussao: mas por onde lhe Consta, Senhor
Redactor, que se practicasse para com os reos de que se tracta o contrario do que o Illustre Jurisconsulto Portuguez recommenda? E se lh e
naõ consta, como lhe naõ pode constar com verdade, a que vem a authoridade de Paschoal Joze de Mello ?
Mas eu naõ pertendo desculpar os Desembargadores, (classe a mais
prostituída, que existe em Portugal, e talvez a mais ignorante) o meu fim
he provar, por meio da mesma Sentença, que o projecto dos conspiradores era a mudança do Governo, e de toda a Ordem politica de Portu •
gal, e naõ a morte do Marechal General Marquez de Campo maior
comovm". affirma Passemos á Sentença.
O primeiro reo, Joze Joaquim Pinto da Silva, naõ diz só o que vm",
escreveo a pag. 649 do seu Jornal de Novembro, assevera também e
declara debaixo de juramento, a existência da Sociedade Conspiradora :
declara mais, que Manoel de Jezus Monteiro offerecêra a sua vida â
Sociedade para o estabelecimento de Rey Constitucional, e naõ Republica.
Lo"-o o flm desta Sociedade Conspiradora, naõ era o assassinato do
Marechal General Marquez de Campo maior, contra o qual este Reo
nem palavra diz.
Declara mais, que elle reo vira mais de cem proclamaçoens
para

eiplotaõ.

Declara mais, que foram três os Commissarios, Antonio Cabral

Calheiros para
Rêeiro

impressas

serem remettidos para as Provincias, e se espalharem na occasiaõ da
Santarém,

Pinto para o

outro para

Porto.

a Provincia.

da Dora, e Joze
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Ora em nome da razaõ, e do bom senso, pergunto, se os Conspiadores tinham só em vista assassinar o Marechal General Marquez de
Campo-maior. para que se mandaram Commissarios para as Provincias
com proclamaçoens, munidos de Credenciaes, instrucçoens, mappas S(c.
Acazo tem o Marechal General Marquez do Campo-maior a propriedade
de existir, a um mesmo tempo, em toda a parte ? Acazo naõ se contentavam os O inspiradores de o assassinar pessoalmente em Lisboa, e
queriam também assassinai Io em estatua nas Província?.
O Reo Joze Campêllo de Miranda naS depôs somente o que vm'*.
diz a pag. 549 e 550—diz também que o fim da Sociedade era a mudança
do Governo, surprehendendo com tropa o dioto Marechal General, os
Governadores do Reyno, e Authoridades
Constituídas.
Logo os Conspiradores naõ se propunham somente assassinar o Marechal General; era
seu projecto principal prender com força armada os Membros da Regência,
que o Soberano creára, depor todas as Authoridades Constituídas, e
consequentemente estabelecer uma nova Ordem politica de cousas em
Portugal. E que nome se deve dar a isto, e aos indivíduos que isto
tentavam ? De-lhe, Senhor Redactor, o nome que quizer, mas confesse
que o fim dos Conspiradores naõ era o assassinato do Marechal General
Marquez de Campo-maior; dezejavam he verdade a sua morte; mas he
porque o Marechal General, fiel a El Rey Nosso Senhor, fiel á Naçaõ
Portugueza, e amado do Exercito, era o maior obstáculo, que os Conspiradores achavam aos seus nefandos projectos.
He por isso que elles
procuraram primeiramente intrigallo com a Naçaõ, e com o Exercito,
espalhando por toda Lisboa pasquins infames, que nenhum effeito sortiram, inventando factos que nunca existiram, ou que inteiramente desfiguravam. E o que he mui notável, Senhor Redactor, he que a Policia,
e o Governo se naõ embaraçaram com taes pasquins, e naõ consta que
a semelhante respeito se fizesse a mais ligeira indagação . parece que
a Policia, e o Governo gostavam ! E v m " . que mui bem conhece este
e aquella, facilmente explicará uma tal conducta.
Note-se, que o reo Joze Campêllo de Miranda naõ diz uma só palavra contra o Marechal General, refere as declamaçoens do Coronel
Monteiro, a que o reo chama absurdas.
O reo Joze Ribeiro Pinto diz mais do que vm". aflirma a pag. 550porque sendo interrogado disse; que suspeitava ser a cauza da sua
prizaõ a Sociedade de Maçon, em que entrara, e a outra da sublevaçaõ.
Declara mais nas suas respostas ás segundas perguntas; que tivera
duas intervistas com o Tenente General Gomes Freire, sendo aprezenudo a primeira vez pelo Coronel Monteiro, que na Segunda
se fallou sobre o objecto, e fim da Sociedade, lendo-se entaõ a Pr o-
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clamarão, que depois veio a imprimir-se com alguma alteração;
e
depois da sua leitura, o mesmo Tenente
General confirmou a todos,
que somente no cazo de grande partido formado,
e de o irem buscar
a sua Caia, elle figuraria á frente da Sociedade, de cuja existência
ja estava anteriormente
instruído pelo Coronel Monteiro, e se deo a
todos por sabedor naquelle Momento.
E pensa vm". Senhor Redactor, que Gomes Freire, militar, de
certo, mui valorozo, seria taõ infame, e taõ cobarde, que se quizesse
pôr á frente de um vilissimo bando de assassinos, que somente se
tivessem associado para matar o Marechal General, que forte, e muito
forte com o testemunho da sua consciência, e mui certo do amor, e
gratidão que o Exercito, e os bons Portuguezes lhe consagram, passeia de
dia, e de noite por toda Lisboa, faz digressoens para Cintra, e outras partes,
apenas acompanhado de uma única Ordenança ? Ah! naõ ultraje, Senhor
Redactor, a memória do infeliz Gomes Freire; lamentemos o seu erro, detestemos o seu crime, mas respeitemos por outra parte o seu nome. O
homem pode ser capaz de grandes crimes, sem ser cobarde, e sem ser
vil assassino.
Gomes Freire naõ era capaz de tanta vileza, e tanto menos o era
quanto he um facto, que mais de uma vez lhe ouvimos dizer — que ora
obrigado ao Marechal General Marquez de Campo maior, e que os seus
mates vinham de sangue seu.
Se o único fim dos Conspiradores fosse a morte do Marechal Ge-.eral
para que eram precizos mais de desesete homens, que ja estavam associados ?
Porque razaõ Gomes Freire, segundo o depoimento do Reo Joze Ribeiro
Pinto, confirmon que somente no cazo de grande partido formado, e de
o irem buscar a sua (.'aza elle figuraria a frente da Sociedade/
Porque
razaõ o mesmo reo declara—que naõ havia dia assignado para affixar
as Proclamrçoens, nem o podia ser taõ cedo, porque faltava numero
bastante de Sócios para a explozaõ da Conspiração ?
Para que eraft
necessárias proclamaçoens, que se tam espalhar por todo o Reyno, se
o Marechal General estava em Lisboa? Que Iam fazer ás Provinolas os
Emissários munidos de Credenciacs, de Instrucçoens, de Mappas &o.
se unicamente se tractava de assassinar o Marechal General ?
Note-se, que em todo o depoimento desle reo naõ há unia só palavra
contra o Marechal.
Também o reo Manoel Monteiro de Carvallo declarou mais do que
vm". diz a pag. 550 Ouçâmo-lo — Elle depoz, que a Sociedade principiara no fim de Fevereiro deste anno (1817), e que o dicto Ribeiro
Pinto fora o que lhe pintara o plano em conversação para a mudançic
do Governo.
Logo o author do Plano teve em vista a mudança do
Governo, e naõ a morte do Marechal General,
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Declara mais — que também foraõ associados Antônio Cabral Calheiros
e outro, expedidos em Commissaõ, o primeiro para Santarém, aonde o,
Marechal General naõ estava, e o segundo para a Provincia da Beirai
(onde o Marechal General naõ existia) aos quaes se entregaram na Livraria de Francisco Antonio de Souza, Jrchitecto, em duas differentes
noites as suas Credenciaes, Instrucçoens, Mappas, e mais papeis.—Logo
o fim a que os Conspiradores se propunham naõ era a morte do Marechal
General Marquez de Campo maior.
Declara mais—que o Plano era surprehenàer os Governadores do Reyno,
e o Marechal General, e na manhai seguinte parte da tropa etpalliada
e parte reunida pediria General, a qual nomearia um Governo Provitorio, cujo Governo cuidaria na Administração,
em quanto se naõ convocassem Cortes, nas quaes se nomearia um Rey
Constitucional.
Logo o flm dos Conspiradores naõ era o assassinato do Marechal
General, era a depoziçaõ da Regência, que El Rey creára, era a convocação extraordinária, e illegal de Cortes para se nomear um Rey Constitucional. E em que Principe, ou em que individuo havia de recahir
a nomeação de Rey Constitucional ? Naõ se sabe, mas sabe-se, que uma
tal nomeação se naõ verificaria no Legitimo e actual Rey de Portugal,
Brazil, e Algarve, se tal quizessem, outra, e mui outra seria a sua linguagem.
Declarou mais—que era verdade ter elle reo communicado ao Tenente
General Gomes Freire o Plano da mudança do Governo c a Sociedade,
ao que elle respondera ser necessária prudência, e madureza nisto. Logo
outra vez concluo, que o fim da Sociedade Conspiradora naõ era matar
o Marechal General Marquez de Campo maior, dezejavam a sua morte,
porque elles sabiam, que em quanto o Marechal General estivesse á frente
da força armada, os reos naõ poderiaõ levar a effeito a mudança do Governo, a depoziçaõ das Authoridades Constituídas, a Convocação das
Cortes, e a nomeação de um Rey Constitucional.
Eu lamento a desgraça do Coronel Monteiro, e de seus cúmplices
porque saõ homens, e homens Portuguezes; mas causa nojo, e indignação
a desculpa que este reo dá em seu depoimento de ter entrado na quel]«
Sociedade Conspiradora—A desesperaçaõ, diz elle, em que se via, por
falta de meios de subsistência, como Official reformado pelo despotismo
do MarecluU General, devendo-se-lhe trinta mezes de Soldo, e onerado com
familia de mulher e filhos menores, the dera forças para conceber projectos contra o Author de tantos males,
O reo, como esquecido do que tinha dicto antes, e que deixo fielmente notado com letras itálicas, parece pretender agora desculpar-se
e dar a entender, que só conspirara contra o Marechal, como Author
da sua reforma, e de se lhe estarem devendo trinta mezes de .Soldo
Falça e mizeravel desculpa?
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O Marechal General naõ foi author da reforma de Manoel Monteiro
de Carvalho.—Na Ordem do dia de 24 de Septembro de 1809 declarase reformado na forma da Ley o Major Manoel Monteiro de Carvalho
do Regimento de Infantaria N° 4o.—Sabe-se que o Marechal General
tomou o commando do nosso Exercito em Março de 1809, com a patente de Marechal do Exercito—Sabe-se consequentemente que elle naõ
podia ter um conhecimento perfeito, e exacto, de todos os Officiaes
Portuguezes; e que naõ era possivel que em taõ curto espaço de
tempo, qual o que decorreo de Março a Septembro, o Marechal
tivesse alguma prevenção contra este, ou aquelle Official: nessa epocha
ainda mais do que em nenhuma outra, era do interesse, e honra do
Marechal bemquistar-se com a Naçaõ, e com o Exercito Portuguez :—
Sabe-se que a flor da Officialdade Portugueza tinha ido para França por
força ou por vontade: e também se sabe, que uma boa parte dos
Officiaes, que ficaram, era, geralmente falando, incapaz; on pela sua natural indolência : porque o que havia de melhor, em todo o sentido, tinha
sido escolhido pelos Tenentes Generaes Marquez d'Aloma, e Gomes
Freire, para marchar para França, como effectivamente marchou. Se
pois o Major Manoel Monteiro de Carvalho foi reformado com o sotdo
da sua Patente, de certo o foi em conseqüência da informação, e
proposta do chefe do seu Regimento: esta tem sido inalteravelmenfe
a marcha do Marechal General, desde que commanda o Exercito
Portuguez: apello para todo o Exercito. Logo a reforma do Major
Manoel Monteiro de Carvalho naõ foi acto de despotismo do Marechal
General Commandante do Exercito : podia ser enganado, porque he hohotnem, mas que neste caso o naõ foi prova-se.
I o . Porque todos os Officiaes do Exercito, que desde aquelle tempo conheceram aquelle Official se lembram, e podem com verdade depor, que
Manoel Monteiro de Carvalho era de uma gordura desmarcada, e incapaz
de exercer com a presteza, e actividade preciza as obrigaçoens de Major de
um regimento de linha, principalmente em tempo de campanha tam
violenta, e tam activa, como a que Portugal sustentou com gloria desde
1809 até 1814.
2 o . Porque tendo este Official naquelle tempo 56 ou 58 annos de idade,
e tendo a constituiçaõphisica de que »a tallei ,elle naõ só era incapaz naquella
época para o serviço activo de campanha; mas nao era possivel cor.ceber
a menor esperança de que o viria a ser para o futuro
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POLÍTICA.
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Alvará em que se impòem as penas aos que fizerem o
trafico illicito em escravos.

E,

ÍU El Rey faço saber aos que esle Alvará cora força
de ley virem; que, ttendendo a que a prohibiçaõ do
commercio de escravos em todos os portos da Costa
d'Africa ao Norte do Equador, estabelecida pela ratificação
do Tractado de 22 de Janeiro de 1815, e da Convenção
Addicional de 28 de Julho de 1817, exige novas providencias, que, prescrevendo as justas e proporcionadas penas,
que haõ de ser impostas aos transgressores, sirvam de
regra certa de julgar, e decidir nos casos occurrentes
sobre este objecto, aos Juizes e mais pessoas encarregadas
da sua execução; hei por bem ordenar o seguinte: —
VOL XXI. No. 123.
s
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1. Todas as pessoas de qualquer qualidade e condição
que sejam, que fizerem armar e preparar navios, para o
resgate c compra de escravos, em qualquer dos portos da
Costa d'África situados ao Norte do Equador, incorrerão
na perda de perdimento dos escravos, os quaes immediamente ficarão libertr-s, para terem o destino abaixo
declarado: e lhe seraõ confiscados os navios empregados
neste trafico, com todos os seus aparelhos e pertences, e
junctamente a carga, qualquer que seja, que a seu bordo
estiver por conta dos donos e fretadores dos mesmos navios
ou dos carregadores de escravos. E os officiaes dos
navios; a saber, capitão ou mestre, piloto, e sobre carga
seraõ degradados por cinco annos para Moçambique; e
cada um pagará uma multa equivalente á soldada, e mais
interesses, que haveria de vencer na viagem. Naõ se
poderão fazer seguros sobre taes navios, ou sua carregação ; e fazendo-se seraõ nullos ; e os seguradores, que
scientemente os fizerem, seraõ condemnados no tresdobro
do prêmio estipulado para o caso de sinistro.
2. Na mesma pena de perdimento dos escravos, para
ficarem libertos, e terem o destino abaixo declarado,
incorrerão todas as pessoas de qualquer qualidade, e
condição, que os conduzirem a qualquer dos portos do
Brazil, em navios, que naõ seja com bandeira Portugueza
3. Todos os sobredictos seraõ objecto de denuncia.—
E no caso de ter havido confisco de navio e de sua carga,
a metade de todo o preço, que se realizar em arremataçaõ
publica, bem como ametade das outras penas pecuniárias,
será para os denunciantes, e a outra metade para a
minha Real Fazenda, á qual pertencerá tudo, quando naõ
houver denunciante. No caso porém de ter havido preza
de navio, feita por embarcação de guerra, a respeito
delle e sua carga se observará o que he prescripto
pelo artigo 7™°. do regulamento para as Commissoens
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M i x t a s ; addicionado em N ° . 3 o . á sobredicta convenção
de 28 de J u l h o , 1817. P o r é m só poderão ser demandados
dentro de três annos, contados, no caso de preza ou confisco
do navio, do dia da entrada do navio no porto da descarga,
e findo este espaço ficarão prescriplas e extinetas as
acçoens.
4. As denuncias e todos os autos do processo até a
sentença final e sua execução, seraõ feitos perante os
Juizes dos Contrabandos e Descaminhos do lugar ou destricto aonde os escravos forem conduzidos, ou perante
qualquer outro magistrado ou j u i z , que essa jurisdicçaõ
exercitar, aos quaes hei por bem c o m m e t l e r esta jurisdicçaõ, bem como a necessária para executarem as sentenças
proferidas pelas Commissoens mixtas, nos casos do seu
conhecimento, e para j u l g a r e conhecer dos outros casos
que oceurrerem, e suas dependências, dando os competentes recursos, na forma da Ordenação. Q u a l q u e r das
partes, porém, poderá recorrer á Commissaõ mixta, para
que j u l g u e se h e , ou naõ, caso de prohibiçaõ; e neste
caso se lhe r e m e t t e r a õ os autos no estado em que estiver e m : e o que por ella for decidido se executará.
5 . Os escravos consignados á minha R e a l Fazenda,
pelo modo prescripto no sobredicto 7a10. artigo do R e g u lamento para as Commissoens mixtas e todos os mais
libertos pela maneira acima d e c r e t a d a , por naõ ser justo
que fiquem abandonados seraõ entregues no Juizo da
Ouvidoria da C o m m a r c a ; e aonde o naõ h o u v e r , naquelle
que estiver encarregado da conservatória dos índios, que
hei por bem ampliar, unindo-lhe esta jurisdicçaõ, para ahi
serem destinados a servir como libertos, por tempo de 14
annos; ou em algum serviço publico dt> mar, fortalezas,
agricultura, e de officios, como melhor convier, sendo
para isso alistados, nas respectivas estaçoens ; ou alugados
em praça a particulares, de estabelicimento e probidade
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conhecida, assignando estes t e r m o de os alimentar, \ e s t i r ,
doutrinar, e ensinar-lhe o officio ou trabalho, que se convencionar, e pelo tempo que for estipulado ; renovando-se
os termos e condiçoens as vezes q u e for necessário, até
p r e e n c h e r o sobredicto tempo de 14 annos. Este tempo
porém poderá ser diminuído por dous ou mris annos,
aquelles libertos, que por seu prestimo e bons custumes
se fizerem dignos de gozar antes delle do pleno direito da
sua liberdade. E no caso de serem destinados a serviço
publico na maneira sobredicta, quem tiver authoridade na
respectiva estação nomeará uma pessoa capaz para assignar o sobredicto termo, e para ficar responsável pela
educação e ensino dos mesmos libertos.
Teraõ um
curador, pessoa de conhecida probidade, que será proposto
todos os triennios pelo J u i z , e approvado pela Meza do
D e s e m b a r g o do Paço desta Corte, ou pelo Governador e
Capitão G e n e r a l da respectiva Provincia, e ao seu officio
p e r t e n c e r á r e q u e r e r tudo que for a bem dos libertos, e
fiscalizar os abuzos, procurar que no tempo competente se
l h e dê resalva do serviço; e promover geralmente em
s e u beneficio a observância d o que se acha prescriplo
pela ley a favor dos orfaõs, no que lhes puder ser applicado, para o que será s e m p r e ouvido em tudo, o que á
cerca delles se ordenar pelo sobredicto juizo.
6 . Nos portos ao Sul do Equador, em que he permittido o commercio de escravos, se observará o que está
ordenado pelo Alvará de 24 de Novembro, 1813, com as
modificacoens e declaraçoens seguintes; a saber, ficará
abolida a distineçaõ entre toneladas, que excederem o
n u m e r o d e 2 0 1 , e que naõ excederom este n u m e r o ; e
sem effeito o que á cerca destas ultimas he ordenado no
dicto Alvará, para ser regulada a carga de escravos á
r a z a õ d e cinco por cada uma das toneladas do porte de
qualquer navio medida pelo antigo padraõ. Da proliibi-

Politica.

141

ç a õ d a s marcas feitas com ferro no corpo dos escravos seraõ
exceptuadas e permittidas as marcas impressas com c a rimbos de prata. S e r á licito aos donos ou fretadores dos
navios e m p r e g a r no serviço destes caldeiras de ferro ou de
cobre indistinctamente, com tanto que estas sejam todas as
viagens estanhadas de novo, o que se fiscalizará nas
vizitas, que se haõ de fazer a bordo dos mesmos navios.—
E quando a bordo destes naõ possam andar cirurgioens
para curar os escravos, pelos naõ haver, ou por outra
razaõ equivalente, seraõ os donos ou fretadores obrigados
a trazer a bordo dos dictos navios pretos sangradores,
intelligentes e experimentados no tractamento das moléstias, de que ordinariamente saõ infectados os dictos escravos, e no conhecimento dos remédios próprios e a d e q u a dos, de que elles usam em seus curativos; porque em
todos estes objectos t e m mostrado a experiência ser n e cessário declarar as providencias dadas naquelle Alvará,
que se observará (com as sobredictas explicaçoens) em
tudo o mais, que nelie he disposto.
7 . Attendendo a que a mudança e alteração s u p e r veniente ao commercio dos escravos, pelas restricçoens
ajustadas no sobredicto Tractado e Convenção Addicional,
exige que em g r a n d e parte se alterem e modifiquem as
disposiçoens das antigas leys a este respeito, feitas sem
attençaõ aquella posterior mudança, pela qual muitas até
ficarão sem ter applicaçaõ; H e i por bem ordenar que em
todos os portos do Brazil seja licito importar escravos
trazidos dos portos em que for licito este commercio ; e
que os fretes fiquem à disposição e convenção das partes,
E este se cumprirá como nelle se c o n t e m ; pelo q u e ,
mando á M e z a do D e s e m b a r g o do Paço, e da Consciência
e Ordens ; P r e s i d e n t e do m e u Real E r á r i o , Conselho da
minha Real F a z e n d a , R e g e d o r da Casa da Supplicaçaõ do
Brazil, Governador da R e l a ç ã o d a Bahia, Governadores e
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Capitaens G e n e r a e s e mais Governadores do Brazil e
dos m e u s Dominios Ultramarinos, e a todos os Ministros
de Justiça e mais pessoas, a q u e m p e r t e n c e r o conhecimento deste Alvará, o c u m p r a m e g u a r d e m , naõ obstante
qualquer decisaõ em contrario, que h e y por dcrogada
para este effeito s o m e n t e ; e valerá como carta passada
pela Chancellaria posto que por ella naõ ha de passar, e
q u e o effeito haja de d u r a r mais de u m a n n o , sein e m b a r go da ley em contrario. D a d o no Palácio do R i o - d e J a n e i r o , em 2 6 de J a n e i r o , 1 8 1 8 .
REY.

T h o m a z Antonio d e Villanova P o r t u g a l .

Aloaráde

creaçaõ da Commarca

do Rio-grandc

do Norte

E u E l R e y faço saber aos que este Alvará virem ; q u e ,
tomando em consideração os graves prejuizos, que ao meu
R e a l serviço, ao interesse e segurança publica, e á boa
administração da justiça necessariamente resultam de se
achar a capitania do R i o - g r a n d e do N o r t e a n n e x a á com a r c a da P a r a í b a ; por n a õ ser praclicavel que um so
ministio, a q u e m hc s u m m a m e n t e custoso corrigir bem a
comarca d a P a r a í b a , pela sua grande extençaõ, tenha
j u n e t â m e n t e a seu cargo aquella capitania, que também
a b r a n g e u m vasto e dilatado território, e possa fazer nella,
nos competentes t e m p o s , e na forma devida, as correiçoens
necessárias para se m a n t e r , pela influencia saudável da
authoridade e abrigo das l e y s , a segura fruição dos direitos
pessoaes e r e a e s dos povos ; e querendo dar as providencias próprias para q u e possam os habitantes da mesma
capitania gozar dos vantajosos proveitos de uma vigilante
policia e exacta administração da justiça, evitando-se as
d e s o r d e n s , e perigosas conseqüências da impunidade dos
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crimes, tam freqüente em lugares administrados por juizes
leigos, quando naõ saõ advertidos nas annuaes correiçoens:
hey por bem d e t e r m i n a r o s e g u i n t e : —
1. A capitania do R i o - G r a n d e do N o r t e ficará d e s m e m b r a d a da comarca da P a r a í b a , c formará uma Comarca separada, que sou servido crear, com a d e n o m i n a ção da comarca do R i o - G r a n d e do N o r t e , tendo por cabeça
a cidade do N a l a l , e os limites que se acham assignados
para a mesma Capitania.
2 . O ouvidor, q u e eu houver por bem n o m e a r , t e r á a
mesma jurisdicçaõ, q u e o da comarca da Paraíba, e o b servará o mesmo R e g i m e n t o n o seu districto, guardando
todas as mais leys, ordens, e regimentos, que saõ dadoa
aos ouvidores deste r e y n o do Brazil.
3 . V e n c e r á o m e s m o ordenado, propinas e emolumentos, q u e vence o ouvidor da P a r a í b a ; e na sua comarca
lhe pertencerão os cargos e jurisdicçoens, que lhe costum a m ser a n u e x o s , na forma das minhas R e a e s ordens.
4 . P a r a satisfazer p l e n a m e n t e á s suas obrigaçoens, sou
servido crear, para esta ouvidoria, os officios de escrivão e
meirmlio, e as pessoas, q u e forem nelles providas, os s e r virão na forma das leys e regimentos, q u e a este fim se
acham estabelecidos, e verteeraõ os salários, caminhos e
raza, que p e r c e b e m os da comarca da P a r a í b a .
E este «e cumprirá como nelle se contém. P e l o que
mando á Meza do D e s e m b a r g o do P a ç o e da Consciência
o O r d e n s , Presidente do m e u R e a l E r á r i o , Conselho da
minha R e a l F a z e n d a , R e g e d o r da Casa d a Supplicaçaõ,
Governadores e Capitaens G e n e r a e s ,
Governadores,
Ministros e mais Pessoas a q u e m p e r t e n c e r o conhecimento deste Alvará, o c u m p r a m e g u a r d e m , naõ obstante
qualquer decisaõ em contrario, que hei por derogada para
este effeito s o m e n t e .
E valerá como carta passada pela
Chancellaria, posto q u e por ella naõ ha de passar, e que o
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seu effeito haja de durar mais de um anno, sem embargo
da ley em contrario. Dado no Palácio da Real Fazenda
de Sancta Cruz, em 18 de Março de 1818.
REY,

Thomaz Antonio de Villanova Portugal.

Alvará, porque se prohibem as sociedades

secretas.

Eu El Rey faço saber aos que este Alvará com força
de ley virem, que tendo-se verificado pelos acontecimentos
que saõ bem notórios, o excesso de abuso, a que tem
chegado as sociedades secretas, que com diversos nomes
de ordens ou associaçoens, se tem convertido em conventiculos e conspiraçoens contra o Estado ; naõ sendo bastantes os meios correccionaes, com que se tem até agora
procedido, segundo as leys do Reyno, que prohibem qualquer sociedade, congregação ou associação de pessoas, com
alguns estatutos, sem que sejam primeiramente por mim
authorizadas, e os seus estatutos approvados; e exigindo
por isso a tranquillidade dos povos, e a segurança que
lhes devo procurar e manter, que se evite a occasiaõ e a
causa de se precipitarem muitos vassallos, que antes
podiam ser úteis a si e ao Estado, se forem separados
delles, e castigados os perversos, como as suas culpas
merecem; e tendo sobre esta matéria ouvido o parecer
de muitas pessoas doutas e zelosas do bem do Estado, e
da felicidade dos seus concidadãos; e de outras do meu
Conselho, e constituídos em grandes empregos, tanto
civis como militares, com as quaes me conformei; sou
servido declarar por criminosas e prohibidas todas e quaes
quer sociedades secretas, de qualquer denominação que
ttlas sejam; ou com os nomes e formas ja conhecidas,
ou debaixo de qualquer nome ou fôrma, que de novo se
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disponha ou imagine ; pois que todas e quaesquer deverão ser consideradas, de agora em adiante, como feitas
para conselho e confederação contra o Rey, e contra o
Estado.
Peio que ordeno, que todos aquelles, que forem comprehcndidos em assistir cm loges, clubs, committés, ou
qualquer outro ajunctamento de sociedade; aquelles
que para as dietas loges, ou clubs, ou ajunetamentos convocarem a outros; e aquelles que assistirem á entrada
ou recepção de algum sócio, ou ella seja com juramento
ousem elle, fiquem incursos nas penas da Ordenação,
Livro V, Tit. VI-, §§ 5 o . e 9 o . ; as quaes penas lhes
seraõ impostas pelos juizes, e pelas formas e processo
estabelecidos nas leys, para punir os réos de Lesa Majestade.
Nas mesmas penas incorrerão os que forem chefes ou
membros das mesmas sociedades, qualquer que seja a
denominação que tiverem, em se provando que fizeram
qualquer acto, persuasão ou convite de palavra ou por
escripto, para estabelecer de novo, ou para renovar, ou
para fazer permanecer qualquer das dietas sociedades,
lojas, clubs, ou committés, dentro dos meus Reynos e
seus dominios; ou para a conrespondencia com outras
fora delles; ainda que sejam factos practicados individualmente, e naõ em associação de lojas, clubs, ou oommittes.
Nos outros casos seraõ as penas moderadas a arbítrio
dos juizes, na forma adiante declarada. As casas em que
se congregarem seraõ confiscadas, salvo provando seus
proprietários, que naõ souberam, nem podiam saber, que
a este fim se destinavam. As medalhas, sêilos, symbolos, estampas, livros, catechismos ou instrucçoens,impressos ou manuscriptos, naõ poderão mais publicar-se
nem fazer-se delles uso algum, despacharem-ae nas alfan\ OL. XXI. N o . 123.
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degas, venderem-se, darem-se, emprestarem-se, ou de
qualquer maneira passarem de uma a outra pessoa, naõ
sendo para immediata entrega ao magistrado; debaixo
da pena de degredo para um presidio, de quatro até dez
annos de tempo, conforme a gravidade da culpa e circumstancias delia.
Ordeno outrosim, que neste crime, como excepto, naõ
se admitta privilegio, i>ençaõ, ou concessão alguma, ou
seja de foro ou de pessoa, ainda que sejam dos privilégios
incorporados em direito, ou os réos sejam nacionaes ou estrangeiros, habitantes no meu Reyno e dominios, e que
assim abusarem da hospitalidade que recebem: nem possa
haver seguro, fiança, homenagem, ou fieis carcereiros, sem
minha especial authoridade. E os ouvidores, corregedores, e justiças ordinárias todos os annos devassarão deste
crime na devassa geral, e constando-Ihe que se fez loja,
se convidam ou congregam taes sociedades, procederão
logo á devassa especial; e á apprehensaõ e confisco, remettendo os que forem réos e a culpa á Relação do Districto,
ou ao Tribunal competente, e a copia dos autos será
também remettida á minha Real Presença.
E este se cumprirá tam inteiramente como nelle se
contém, sem embargo de quaesquer leys ou ordens em
contrario, que para este effeito hey por derogadas, como
se dellas se fizesse expressa mençaõ. E mando á Meza
do Desembargo do Paço, Presidente do meu Real Erário,
Regedor das Justiças, Conselho da Fazenda, Tribunaes,
Governadores, Justiças, e mais pessoas; a quem o conhecimento deste pertencer, o cumpram e guardem como
nelle se contém, e façam muito inteiramente cumprir e
guardar sem duvida ou embargo algum. E aos Doutores
Manuel Nicolao Esteves Negraõ, Chanceller Mor dos
Reynos de Portugal e Algarves, e Pedro Machado de
Miranda Malheiros, Chanceller Mor do Reyno do Brazil,
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mando qne o façam publicar e passar pela Chancellaria,
e enviem os exemplares debaixo do meu sêllo e seu
signal a todas as estaçoens, aonde se cuslumam remetter
similhantes Alvarás ; registando-se na forma do estylo, e
mandando-se o original para o meu Real Archivo da
Torre do Tombo.
Dado no Palácio da Real Fazenda de Sancta Cruz, em
30 de Marco, 1818.
REY.

Thomas Antonio de Villanova Portugal.

Portaria dos Governadores de Portugal, para averiguação das dividas da França a Portuguezes.
Havendo-se estipulado no Tractado de Paris de 20 de
Novembro de 1815, e Convenção annexa, entre os Soberanos Alliados, e Sua Majestade Christianissima, que,
em execução do outro Tractado de Paz de 30 de Maio de
1814—, este ultimo Soberano faria liquidar, e pagar as
dividas contrahidas em Paizes Estrangeiros por Militares
e Agentes Francezes, que se achassem por satisfazer
aos Vassallos das Potências Contractantes, sendo as mesmas dividas procedidas de empréstimos, fornecimentos
ou adiantamentos de subsistencias com promessa de pagamento, e produzindo-se perante a Commissaõ de liquidação, para este fim estabelecida em Paris, os Recibos ou
Vales originaes assignados pelos próprios militares ou
agentes Francezes, assim como, quanto aos fornecimentos
de gêneros, as certidões autenticas dos preços correntes
da terra ao tempo das prestaçoens, e sendo a dieta obrigação da França transcendente a beneficio dos Credores
Portuguezes, por haver S. M. intervindo nos referidos
Actos Diplomáticos : H e o Mesmo Senhor servido manT2
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dar fazer publica nestes R e y n o s a mencionada cslipulaçaõ,
a fim de que as pessoas, c â m a r a s , e corporaçoens particulares credoras por similhantes títulos, que se acharem
munidas dos documentos competentes, e naõ tiverem dirigido j á as suas reclamaçoens assim legalizadas á Secretaria
d' E s t a d o dos \ e g o c i o s Estrangeiros e da G u e r r a , em
virtude da Portaria de 2 3 de N o v e m b r o de 1815, possam
entregallas ainda, ou remettellas á mesma Secretaria
d' Estado por todo o mez de J u l h o próximo, para haver e m de ser enviadas a P a r i s , e apresentadas na Commissaõ
d e n t r o do prazo para este effeito ajustado, o qual ha de
expirar em 2 8 de Agosto seguinte ; devendo os signaes
das certidoens das Authoridades ou Funccionarios Públicos
ser reconhecidos e m ultimo lugar pelo Cônsul Geral de
F r a n ç a nesta C i d a d e : — E ordena o dicto Senhor, que a
presente P o r t a r i a seja impressa, e affixada nos Lugares
do costume para geral noticia, e conhecimento das pessoas
e Corporaçoens a q u e importar. Palácio do Governo,
e m 3 0 d e J u n h o de 1818.
Com três Rubricas

dos Senhores

Governadores

do

Reyno.

RÚSSIA.

Ukase do Imperador
ao Senado Director sobre as
nanças e Credito publico da Naçaõ.

Fi-

O empréstimo, que abrio o Committé de Remissão, em
virtude d a ordenança de 10 de Maio, 1817, t e m levantado
sommas tam consideráveis, que tem servido para diminuir
a massa dos Assignados
que estavam em circulação. O
Ministro de Finanças nos apresenlou um projecto, para
renovar esta subscripçaõ, debaixo de condiçoens adaptadas
ás presentes circumstancias. As sommas que accrescerem
por meio deste empréstimo, seraõ igualmente applicadas
para diminuir a massa dos assignados
em circulação,
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j u n c t a m e n t e com os trinta milhoens, que o thezouro dá
para o mesmo objecto das rendas dos bens da Coroa.
Tendo confirmado o projecto, ordenamos ao Senado Director, que execute a sua publicação.
T z a r k o e - Z e l o , 16 de J u n h o , 1 8 1 8 .
(Assignado)

ALEXANDRE.

Subscripçaõ q u e se ha de abrir pelo Committé de Remissão.
I o * O Committé d e remissão receberá, desde o I o . de
Julho,alé os 31 d e D e z e m b r o deste a n n o , todas as subscripçoens voluntárias, assim dos vassailos Russianos, como
dos estrangeiros.
2. Os fundos subscriptos poderão ser ou em assignados
do Banco Imperial, ou em notas do Banco Commercial, ou
em moeda d e ouro e prata d a Rússia.
3 . P o r cada acçaõ de quatro quartos de cem rublos,
em ouro, prata ou assignados, se inscreverão no G r a n d e
Livro, cem rublos, na mesma moeda em q u e se fez o
deposito.
4.
Estas inscripçoens n o G r a n d e Livro segurarão o
j u r o de u m a renda p e r p e t u a , com todas as prerogativas e
direitos concedidos pelo regulamento do Committé para as
dividas amortizadas desta n a t u r e z a .
5. E n t r e g a r - s e - h a õ extractos do G r a n d e Livro d e
inscripçoens, na forma estabelecida.
6. P a r a facilitara circulação dos nossos fundos entre os
estrangeiros se faraõ os seguintes arranjamentos :
I o . A s inscripçoens na forma prescripta seraõ acompanhadas de u m a traducçaõ em lingua F r a n c e z a , ao q u e
se ajunctarão as secçoens d e 2 2 até 27 dos Regulamentos
d a e o m m i s s a õ : 2 o . Os credores do G r a n d e Livro,residentes
em paizes estrangeiros, teraõ além dissso permissão para
transferir a sua inscripçaõ, n a presença dos Cônsules
Russianos, até mesmo s e m indicar o n o m e do comprador, e
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meramente assignando a formula de cessaõ da inscripçaõ
abaixo da traducçaõ : mas o Comprador naõ pôde receber
os juros, em quanto a passagem para o seu nome uaõ
estiver effectuada no Grande Livro.
7. O pagamento dos juros, calculado a 6 por cento por
anno, sobre todo o capital inscripto, será feito na mesma
moeda, com que se tenha feito a entrada ; seja aqui, seja
em qualquer outra cidade do Imperio,e neste caso sem que o
credor incorra despeza alguma; e nas epochas do anno
fixas pelo regulamento da Commissaõ.
8. Até o I o . termo do pagamento, seraõ os juros calculados desde o I o . do mez, em que se tiver entrado com
os fundos; ainda que os fundos tenham entrado no meiado
ou no fim do mez.
9. As sommas necessárias para o pagamento dos juros,
assim cômodos 2 porcento, destinados a remir o capital,
comprando as inscripçoens, que os seus proprietários desejam vender, seraõ tiradas annualmente dos 30:000.000 de
rendimentos da coroa, destinados para a remissão dos
assignados.
10. Os fundos, assim collocados no Committé de Remissão, naõ teraõ outro destino mais do que diminuir a
massa dos assignados em circulação ; á expiração do termo
da subscripçaõ, todas as sommas com que se tiver entrado,
e tiverem sido convertidas em Assignados do Bancox
seraõ queimadas publicamente.

L
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UKYXO

Alçará

U M D O DE

para

PORTUGAL,

o regulamento

BRAZIL, E

dos direitos de

ALGARVES.

alfândega.

E u E l R e y faço saber aos q u e este Alvará com força de
ley v i r e m ; q u e , t e n d o - m e sido presente por muitas consultas e representaçoens, a necessidade que havia de
destinar fundos para os precisos melhoramentos, que exigia
o estado do R e y n o , e reparar os estragos, e satisfazer as
despezas causadas pela g u e r r a : a precisão de a u g m e n t a r
as rendas do Estado, q u e pela reducçaõ dos direitos das
alfândegas tinham diminuído, os quaes, principalmente no
Brazil, desceram de 4 8 a 24 e l ó por c e n t o ; e quanto
convinha regular com igualdade esses mesmos direitos,
para que contribuindo todos viessem assim a ficar favorecidas as classes mais industriosas, e poderem e m p r e g a r 6e nos trabalhos úteis, e receberem todas do Estado a
protecçaõ e o favor, que o m e u paternal cuidado deseja
distribujr-lhes; q u e r e n d o portanto occurrer c o m a s providencias mais necessárias, e que mais exigem as referidas
causas, conformando-me com o parecer das mesmas consultas, com o dos Governadores do meu R e y n o de P o r tugal, e de outras pessoas do meo Conselho, a quem fui
servido m a n d a r ouvir sobre esta matéria, hey por bem
determinar o seguinte :—
1. N a s alfândegas do R e y n o Unido de Portugal
Brazil e Algarves, e nas mais dos meus Dominios, se
cobrem os direitos competentes actualmente estabelecidos
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ou que para o diante se estabelecerem, de todos os
gêneros e effeitos, que nellas entrarem ou sairem, cessando
inteiramente por tempo de 20 annos quaesquer liberdades ou isençoens, sem excepçaõ de pessoa, e ainda mesmo
daquelles gêneros, encomendas ou effeitos, que vierem
para a minha Real Casa ou Familia, ou sejam para o
serviço publico, do exercito ou da marinha, ficando nesta
parte suspensas quaesquer doaçoens, privilégios ou foraes,
como se de cada um delles se fizesse expressa mençaõ.—
Exceptuo aquelles gêneros, que se daõ livres por ley, para
algum estabelicimento de industria ou cultura, e aquelles
que se permittem aos Minissros das Cortes Estrangeiras,
a respeito dos quaes se continuará a practicar o mesmo,
que até agora se tem feito, em quanto eu naõ tomar com
a devida reciprocidade sobre esta matéria ulterior determinação.
2. Naõ sendo útil que nos portos do Brazil se observe
a prohibiçaõ absoluta da entrada dos vinhos e águas ardentes estrangeiras, estabelecida no Alvará de 20 de Septembro de 1710, porém sendo justo que a faculdade da
introducçaõ naõ prejudique o commercio dos vinhos Portuguezes, que devem ter a preferencia, naõ somente por
serem nacionaes, mas também pela sua melhor qualidade;
ordeno que os vinhos, águas ardentes, licores e azeite de
producçaõ estrangeira, paguem de entrada nas alfândegas
do Brazil, e Dominios Ultramarinos, os direitos, que vam
estabelecidos, na tabeliã, que baixa com este Alvará, a
qual será renovada de 5 em 5 annos, segundo as circumstancias o exigirem, naõ podendo porém descer a tarifa
de serem direitos dobrados dos que actualmente se cobram.
3. Declaro, que os vinhos de Feitoria ou de embarque,
produzidos na demarcação do Alto Douro em Portugal,
podem str despachados e transportados para qualquer
porto do Reyno de Portugal, devendo porém pedir-se a
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licença de estylo para o despacho, e para constar a q u a n tidade transportada. O s vinhos de P o r t u g a l , do Algarve
ou Ilhas podem ser transportados e deverão ser admittidos
em todos os portos do Brazil e Dominios do U l t r a m a r ,
pagando os direitos estabelecidos, e agora notados na
mesma tabeliã acima declarada, com a diminuição, que as
circumstancias exigirem, quando se renovar a m e s m a
tarifa.
4 . E porque nas circumstancias actuaes he necessário
t a m b é m , q u e se a u g m e n t e m os direitos, que pagam os
escravos, o r d e n o ; q u e cada u m escravo novo, que vier aos
portos do Brazil, de 3 annos para cima de idade, se cobrem
9.600 reis, além dos direitos, que j a p a g a m nas diversas
alfândegas. Desta disposição seraõ applicados seis centos
reis para as despezas da Policia, os quaes no fim de cada
m e z se lhe e n t r e g a r ã o pelos thesoureiros das alfândegas,
levando-se-lhes e m conta os conhecimentos de recibo ; e
os 9.000 reis seraõ e n t r e g u e s com os mais rendimentos
no E r á r i o R e g i o , ou nas Junctas respectivas da F a z e n d a .
Como porém he conveniente providenciar a nova despeza,
que ha de causar a m a n u t e n ç ã o de novas povoaçoens d e
colonos brancos, estabeleço, que m e t a d e desta imposição
se faça e n t r a r no Banco do Brazil, constituindo acçoens,
para que do seu rendimento se hajam de poder fazer p e r m a n e n t e m e n t e as mesmas despezas.
5 . H e y outro sim por bem d e t e r m i n a r , que a carne
sêcca de C h a r q u e , que se extrahir de qualquer dos portos
do Brazil para portos estrangeiros por exportação, r e - e x portaçaõ ou baldeaçaõ, pague de direitos por cada uma
arroba 600 reis: e sendo exportada em navios de construcçaõ P o r t u g u e z a e equipagem P o r t u g u e z a , pague d e
direitos 200 reis. O ouro em barra ou em obra, a prata,
diamantes lap dados, pedras preciosas, e a moeda estrangeira, paguem de direito de saida 2 por cento.
VOL.

X X I . No. 122.
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6. Todos os outros gêneros do Brazil, a que naõ está
imposto determinado subsidio, ou direito por saida, deverão
pagar de direito 2 por cento, como um equivalente dos
direitos de consulado de saida, pois que tenho permittido
a navegação directa (no que estes gêneros ficam izentos
nos maiores direitos de consulado, que pagavam nas
alfândegas de Portugal) devem para igualdade do commercio pagar algum direito nestas alfândegas, para lhes
ser diminuído naquellas. Por isso ordeno que os gêneros
do Brazil, que d'agora por diante ficam pagando de direitos de saida 2 por cento, naõ paguem nenhum direito de
consulado de saida, nas alfândegas de Portugal ou do Algarve, quando se reexportarem. Os gêneros de producçaõ
ou manufactura estrangeira,que se exportarem de Portugal,
ou do Algarve para o Brazil, vindos em navios de construcçaõ Portugueza, com capitão e equipagem Porlugueza, naõ paguem também direitos de consulado de saida; e
o direito chamado das fragatas de guerra lhe eêja reduzido
a 2 por cento.
7. Aquelles gêneros, porém, que j a pagam no Brazil
algum subsidio ou direito por saída, continuarão a pagállo,
sem que se entenda que estes 2 por cento sejam um direito
addicional, pois só no caso que o subsidio estabelecido seja
menor he que deverá pagar a differença que houver, para
inteirar o sobredicto imposto.
8. Mercadorias de producçaõ, pescaria, manufactura ou
industria de Portugal e Algarve, que naõ estaõ nas circumstancias de gozar da izençaõ concedida aos gênero»
das fabricas nacionaes, gozarão no Brazil de um abatimento de 5 por cento nos direitos, como prêmio, quando
vierem em navios de construcçaõ Portugueza, com equipagem e capitão Portuguez. As que saõ estampadas pintadas, tinetas, ou bordadas nas fabricas nacionaes, a favor
das quaes tinha concedido pelo § 36 do Alvará de 4 de
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Fevereiro de 1811 a restituição dos meios direitos, quando
voltassem ao sèllo, o qual favor se naõ tem podido vereficar pelo embaraço de qualificar a identidade dessas fazendas, teraõ em lugar desse favor, que hey por bem fique
suspenso, o de pagarem somente no Consulado de saida
1 por cento para as fragatas da guerra ; havendo assim
por declarado o § 40 do mesmo Alvará. As fazendas da
Azia, que no consulado da saida em Portugal pagavam
até agora 8 por cento, hey por bem que fiquem pagando de
agora em diante somente 2 por cento de consuladode saidaj
e 1 por cento de fragata de guerra, sendo exportados em
navios de construcçaõ e equipagem Portugueza.
9. As mercadorias Portuguezas em geral, a quem
estava imposta a tarifa de pagarem 16 por cento de entrada,
ficarão pagando 15 por cento. Os gêneros de producçaõ
manufactura, industria, ou invenção de outra naçaõ, deverão pagar os direitos que se acham estabelecidos, vindo em
navios da sua respectiva naçaõ. Porém se de algum porto
preferirem aos seus próprios navios o remetterem os seus
gêneros em navios de construcçaõ e equipagemPortugueza,
poderão requerer nos direitos estabelecidos de 24 por
cento um abatimento de 5 por cento em prêmio, o qual
se lhes concederá nas alfândegas do Brazil. Outro sim
ordeno, que nos direitos do sal, em que estavam estabelecidos direitos diversos para os nacionaes e estrangeiros,
fiquem de agora em diante igualados, e se paguem tanto
por uns como por outros o direito de 800 reis por moio de
sal nas alfândegas de Portugal e Ilhas adjacentes.
Nos sobredictos direitos de entrada se ficará entendendo
que 4 por cento he direito de consulado de entrada, e tem
a natureza destes direitos. Determino porém que por
effeito desta declaração se naõ haja de alterar a escripturaçaõ actual, mas bastará que nas certidoens mensaes e
encerramento de livros se faça distincçaõ do quanto fica
pertencendo a um e a oulro direito.
u 2
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10. Quando se importarem para a alfândega do Riode-Janeiro quaesquer gêneros ja despachados em outra
alfândega, aos quaes tenho permiltido o levarem-se em
conta os direitos ja pagos, naõ obstante a disposição do
Alvará de 18 de Março 1565, a respeito da alfândega de
Lisboa, determino, que, abonando-se-lhe a quantia, que ja
tiverem pago, sempre devem pagar a differença, que pela
pauta desta alfândega da capital deveriam satisfazer.
11. Em todas as alfândegas do Reyno-Unido deverão
pagar os navios estrangeiros, que entrarem do I o de Novembro do corrente anno em diante, os mesmos direitos
de tonelada, faroes, anchoragem de porto, ou outro qualquer, que nos respectivos portos d' onde saírem, saõ ou
forem obrigados a pagar os navios Portuguezes: para o
que seraõ remettidas as tarifas respectivas ás competentes
estaçoens, as quaes se augmentaraõ ou diminuirão, conforme nos portos estrangeiros se diminuírem ou augmentarem as contribuiçoens dos navios Portuguezes. E ordeno
á Real Juncta do Commercio, que faça apromptar os
faroes, que quero que de novo mais se estabeleçam, e lhe
ficará competindo o cuidado e administração delles, e o
rendimento da respectiva contribuição, que mando seja
appliçado a esta despeza.
12. Na re-exportaçaõ ou baldeaçaõ das fazendas do
commercio dos escravos se observará o que determinei
por decreto de 11 de Novembro de 1817, naõ se lhes
permittindo a saida, sem terem primeiramente pago os
direitos de consumo. E ordeno que o mesmo se observe
a respeito de quaesquer fazendas, quando se destinarem
para os portos aonde naõ houver alfândegas.
13 No despacho das mercadorias, que se importarem
pelos vassallos de quaesquer naçoens amigas ou alliadas,
se practique quanto fôr applicavel com as mercadorias importadas pela naçaõ Britannica, exigindo-se os Cocketes,
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e attestados dos Cônsules, ou nas mais os despachos e
facturas. Os Cocketes ou despachos seraõ logo traduzidos, pelo official encarregado dessas traducçoens, o entregues na Meza da Alfândega, para ahi se fazer a conferência precisa para o despacho, ficando prohibidas certidoens
avulsas, signaes, ou interpretaçoens vocaes. Igualmente
prohibo as avaliaçocus da carga de qualquer embarcação,
pois se devem fazer os despachos pelos conhecimentos, e
mais papeis, que deve trazer o navio, ou barco, que conduz as mercadorias.
14. Nas alfândegas, aonde naõ houver capatazias com
coiopanhia* de homens destinados aos diversos serviços da
descarga, arrumação, guarda nos differentes armazena,
abertura e saida dos gêneros para fora da porta da alfândega, sou servido creállas, e mandar, que se estabeleçam,
ficando-lhes privativo daquelle serviço, que lhes pertencer
e recebendo por elle os salários, que se arbitrarem pelo
Conselho da Fazenda, com a obrigação de satisfazerem
qualquer falta, roubo ou damno, que nas mercadorias
acontecer. O Conselho da Fazenda porá em praça estas
capatazias, para as arrematar por certo numero de annos,
a quem offerecer melhores fianças, e preços mais commodos em beneficio do publico. Entretanto que se naõ
estabelecem convenientemente aquelles officiaes, a quem
competir a vigia, guarda ou conducçaõ dos gêneros, as
pessoas que mandarem fazer por seus escravos estes trabalhos, ou receberem o jornal que elles ganham, seraõ
responsáveis pelos damnos ou faltas, que se acharem.
Os tractados ora existentes ou que para o futuro possam
existir com alguma naçaõ amiga, naõ se entenderão alterados por esta ley ; porem deverão observar-se como excepçaõ, nos casos nelles expressamente declarados, ficando sempre em regra a observância do que fica determinado.
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Este se cumprirá como nelle se contem. Pele que
mando á Meza do Desembargo do Paço e da Consciência
e Ordens; Presidente do meu Real Erário ; Conselho da
minha Real Fazenda : Real Juncta de Commercio, e mais
Tribunaes, do Reyno Unido; Governadores do Brazil e
dos meus Dominios Ultramurimos, e a todos os Ministros
de Justiça, e mais pessoas a quem pertencer o conhecimento e execução deste Alvará, que o cumpram e guardem e façam inteiramente cumprir e guardar, como nelle
se contém, naõ obstante quaesquer leys, alvarás, regimentos, decretos ou ordens em contrario ; porque todas e todos
hey por derogados para este effeito somente, como se
delles fizesse expressa e individual mençaõ, ficando alias
sempre em seu rigor. E este 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
da Ordenação em contrario.
Dado no Palácio do Rio-de-Janeiro, aos 22 de Abril, 1818,
REY.

Thomas Antonio de Villanova Portugal.

Tabeliã dos direitos, que Sua Majestade ha por bem se
cobrem dos vinhos, licores, azeites c vinagres, assim
nacionaes oomo estrangeiros, nas Alfândegas do
Reyno do Brazil, na conformidade do § 11 do Atoara de 25 de Abril de 1818.
Vinhos e Licores Portuguezes.
Vinho do Porto de feitoria, por pipa de 180 medidas
medida do Rio-de-Janeiro, e segundo e6ta proporção nas
outras alfândegas ; 12.000 reis, por todos os direitos das
diversas denominaçoens, que até agora pagava.
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Vinho do Porto de Ramo; 10.000 reis na forma acima
dieta. Deverá vir acompanhado de uma attestaçaõ, que
designe a dieta qualidade.
Vinho da Madeira por pipa, na forma dieta 12.000 reis.
Todo o outro vinho de Portugal, Algarve e ilhas 9.600 reis.
Aguardente por pipa ; 20.000 reis.
Licores Portuguezes vindos em garafns,por dúzia 800 reis.
Azeite e Vinagrede Portugal ; os mesmos direitos que
actualmente pagam.
Vinhos, Licores, Azeites e Vinagres estrangeiros.
Todo o vinho estrangeiro, por pipa de 180 medidas, na
sobredicta forma ; 36.000 reis.
Vinho estrangeiro vindo em garrafas por dúzia, 1.600.
Aguardente por pipa 50 000.
Licores, regulaudo-se por garrafas por dúzia de garrafas, 2.400.
Azeite e vinagre, por pipa o dobro doque actualmente paga.
(Nos sobredictos direitos naõ se comprehcndem os
direitos, que se custumam pagar das garrafas, que continuam a pagar o mesmo que pagavam.)
Os sobredictos gêneros estrangeiros, o vinho, aguardente, azeite, vindos em navios de construcçaõ e equipagem Portuguezes, teraõ o favor da quarta parte dos
direitos desta tarifa, por naõ serem incluídos na disposição
do § 9, do Alvará a que esta se refere.
THOMAZ ANTÔNIO VILLANOVA P O R T U G A L .

Palácio do Rio-de-Janeiro,
25 de Abril, 1818.
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LISBOA

16 de Julho.

0 Conselho da Fazenda mandou ajfixar por Edital
seguinte Portaria do Governo.

a

Sendo presentes a El Rey nosso Senhor, em consulta
do Conselho da fazendade doze de Junho próximo passado,
os graves prejuizos, que se seguem da concessão das prorogaçõens de Franquia estabelecida pelo Alvará de 13 de
Novembro de 1806, requiridas debaixo de falsos pretextos, e as consideraçoens, que faz o Conselhopara se acautelarem os abusos, que se commctf em aestcrespeito,comruina
do commercio, e dos interesses da Real Fazenda, sem com
tudo offcnder o direito da hospitalidade, que as naçoens
devem prcstar-se mutualmente; Sua Maje8<ade,aUendendo
á dieta consulta, manda que se observe interinamente o seguinte para melhor execução do dicto Alvará.
I. "Que o navio logo que ancorar na estação própria
da Franquia,deve declarar se a pede para especulação de
commercio ou se he para reparos, de que precise : que
no primeiro caso naõ he permittido a pessoa alguma, á
excepçaõ do Capitão, ou mestre, entrar ou sahir do navio
durante os dez dias concedidos pelo Alvará ; devendo os
guardas ser substituídos por outros, c em horas desencontradas, para naõ haver certeza de guardas: no caso
porém de ser requerida a fianquia para reparos, deve
logodesembarçar-se toda a fazenda da carga no navio»
para os Armazéns do Porto Franco, onde se guardará; e
findo que seja o reparo, será embarcada, pagando guarda
e armazém, e o Navio sahirá immediatamente do Porto.
2. u Q u e o navio cm Franquia nunca deve sahir do
sitio destinado para os que gozam desta graça, naõ se
conservando alli mais do que os dias da Ley : qnando o
navio pertenda requerer franquia somente para parte da
carga, deve logo dalli mesmo dar entrada da Fazenda
que pertende descarregar, c sahir immediatamente com o
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resto, naõ se consentido, que suba do sitio designado, cora
o pretexto de descarga de parte da carregação, a
fim de naõ se demorar, nem obter os fins de largar
o que naõ podia, ou naõ queria manifestar; valendo-se
do pretexto de tomar mercadorias em lugar das que
largou.
3. " Q u e se observem os Capítulos 15 e 16 do Foral,
apresentando os navios, quandodam entrada na Alfândega
das mercadorias que formam a sua cai\»;i, o manifesto
extraindo dos Livros da carga, ou Portaló, legalisado
pelos Cônsules Portuguezes residentes nos portos donde
saem, como se pratica com os navios da Grã Bretanha,
apresentado igualmente a sua carta de fretamento. O
Conselho da Fazenda o tenha assim entendido, e faça executar. Palácio do Governo em o primeiro de Julho de
mil oitocentos e dezoito. Com as Rubricas dos Governadores do Reyno
E para que assim haja de consfar, se manda fazer p u .
blico por esta forma. Lisboa 7 de Julho de 1818.
D.

M I G U E L ANTÔNIO DE M E L L O .
JOAQUIM J O Z E D E SOUSA.

ESTADOS UNIDOS.

Documento official interpretando as leys de navegação.
Repartição do Thesouro, em Washington, 25 de Junho
1818.
Senhor!—Tenho considerado attentamente a pergunta,
que se contém nos documentos inclusos, que por ordem
vossa me fôram apresentados poucos dias ha. I o . Se um
navio das Bermudas terá permissão de trazer de Bermuda
para os Estados Unidos, productos das índias Ocidentaes,
que tenham sido para ali importados de outras possessoens
de S. M. Britannica nas mesmas índias Ocidentaes.—
V O L . XXI. No. 122.
x
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2o. Se na conformidade do Acto de Navegação dos Estados
Unidos, que deve ler effeito no I o . de Outubro seguinte,
um navio, que seja propriedade da Bermuda terá permissão de entrar nos Estados Unidos, e descarregar a sua
carga, que tiver tomado a bordo nas índias Ocidentaes,
trazido para Bermuda, descarregado ali, e tornado a metter a bordo.
Pelo que respeilaa primeira pergunta, tenho de observar, que os portos de S. George e Hamilton, na ilha de
Bermuda saõ considerados como abertos aos vasos dos E s tados Unidos, segundo as leys ordinárias da navegação e
commercio. Portanto um vaso Britannico, que dali se
despachar, cuja carga for actualmente carregada, e cuja
viagem começar em qualquer dos dictos portos de S.
George ou Hamilton, poderá entrar e descarregar a su^
carga em um porto dos Estados Unidos ; porém com ésla
expressa intelligencia, de que nenhuma parte da carga
haja sido trazida para Bermuda, no dicto navio, de outras
possessoens de S. M. Britannica, aonde se naÕ admitiam
os navios dos Estados Unidos. E alem disso, que tal
navio naõ seja empregado no transporle de mercadoiias
para aquella ilha de portos coloniacs Britannicos, aonde se
naõ admittem os navios de propriedade dos EstadosUnidos.
Quanto â segunda pergunta; tenho de observar, que,
segundo as providencias do Acto, um navio Britannico,
que der á vela de qualquer porto aonde naõ se permitte a
entrada dos navios Americanos, e entrar em outro aonde
ella se permitia, descarregando ali, e tomando depois
a bordo a mesma ou outra carga, e despachando-se para
os Estados Unidos, naõ pôde ser admittido á entrada.—
Portanto este gênero de commercio, até aqui considerado
lucrativo, está declarado pelo acto ser commercio directo
do porto excluído, e he prohibido em termos expressos.
Sou Senhor &c.
(Assignado.)
J. ANDERSON.
Ao Senhor A. St. John Baker.
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RÚSSIA.

Ukase sobre vários direitos de

Alfândega.

O nosso Ukase ao Senado, datado de 10 de Maio, ordena, que os direitos de transito, sobre os pannos Prussianos, sejam cobrados na proporção de 15 copiqucs por
arsheim, assignsndo o proprietário uma obrigação de
entregar na repartição do Commercio Externo, dentro do
tempo prescripto, uma certidão das alfândegas Asiáticas,
pela qual consto que os dictos pannos actualmente passaram além das fronteiras; e que, no caso de se naõ apresentar a tal certidão dentro do termo prescripto, o prepríetario se obrigue a pagar, pelo que naõ tiver sido exportado e por conseqüência estiver ainda no Império, os
direitos por interio, segundo a tarifa de 1816 ; sendo exclusivamente de 15 copiques em prata ja pagos, 1 rublo
10 copiques de prata por arsheim, segundo o cambio
annualmente fixado, para a cobrança dos direitos em notas
do Banco. Como segurança para o dicto pagamento, será
obrigado a dar á alfândega a fiança de uma casa estabelecida na Rmuia, e que mereça a confiança do Governo.—
Em ordem a alienar este ramo de commercio, ordenamos
agora.
I o . Que era vez dos direitos de 15 copiques em prata
por arsheim, paguem os pannos Prussianos 12 copiques
de prata, em notas do Banco, segundo o cambio fixado.
2 o . Em vez de 1 rublo 10 copiques de prata, fixado
por cada arsheim, no caso da naõ exportação dentro do
termo prescripto, e certificada a respeito da saída dos
dictos pannos para Ásia, os seus proprietários tenham de
obrigar-se ao pagamento de 28 copiques de prata por
arsheim, segundo o cambio fixo annualmente.
3 o . Em segurança dos dictos pagamentos senaõ exigirá outra fiança.
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4°. Os outros paragraphos do dicto Ukase de 10 de
Maio, continuam em vi°-or.
O Senado he encarregado da execução deste Ukase.
Bandee, 15 de Maio ( E . A.) 1818.
(Assignado)
ALEXANDRE.
Contra8signado pelo Ministro de Fazenda
D. GuiRiErr.
O Director e Senador
OBRESCOFF.
HAMBURGO.

Resumo da Importação, dos Reynos Unidos de Portugal.
Brasil, e Algarve, no porto d'Hamburgo, no anno
de\8l7.
Açúcar 19.269 Cx as . 128 Barris, do Brazil 1.875 Cx as .
Algodão 197 Fardos, 127 Sacos.
do
26 Fardos
a!
Amêndoas 598 do. 446 Barris, 66 Cx ,
Anil
318 Caixas
Archiote
8 Barris
Arroz
11 do. 148 Sacos
Azougue 360 Frascos
Baga de louro 14 Sacos
Balsamo
129 Barris
Barbas de baleia 127 Fardos Bengalas 1 partida
Borracha
11 Barris 6 do. 51 Sacos
Cacau
4.054 Sacos
Cachaça, ou Aguardente de cana: do Brazil 13 Pipas
Café 2.262 do. 50 Fardos, do Brazil 192 Barris 4.802 Sacos
Canella 78 Caixas
Casca de laranja 107 Sacos
Castanhas 10 Barris
Cebollas 1.085 Cabos
Cestos 1 Fardo
Chá
3.166 Caixas
Chocolate 10 do.
Cocos 280.700 e duas partidas
Cortiça
211 Quintaes
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Couros 22.920
do Brazil 3.311
Doces
2 Caixas, e algumas bocetas
Drogaria 7 Barris, 22 Fardos, 47 Volumes
Fazendas da índia
2 Caixas, 61 Fardos
Figos passados 4.902 Ceiras, e 400 ar.
Folha de louro 1.274 Sacos
Fruta 5.121 Caixas, 12 Jarros
Ganga 154 do.
Gingibre 357 Sacas
Gommas 40 do. 15 Barris
La rangi nh a 14 Sacas
Páo amarello: doBrazil 2.605Trancas,801ar e uma partida
Pimenta 183 Fardos, 600 Sacas
Pedra pomes 12 Barris
Pontas de boi 233.889 do Brazil 33.190
Pontinhas do. 14.213, 60 Barris, e uma partida
Quinquilharia 46 Barris, 46 Fardos, 12 Cx a s . 12 S.
[1 Cesto do Brazil 15 Barris
Rolhas 10 Fardos
Sal 740 Moios, e 1 Carga
Salsa parrilha 27 Fardos
Sumagre 59 Sacos
Sumo de limaõ 1 Pipa, 6 Barris
Tabaco em folha 50 Barris, 225 Fardos.
Do.
rolos 139 do Brazil 320
Do. fabricado 1 Caixa
Tapioca 27 Barris, 943 Sacos
Tartaro 6 do.
Tartaruga 1 Caixa
Vinhos 974 Pipas, 417 Barris, 44 Caixas
580
e 291
do Faial
394
74

126
40

320

86

da Madeira
e 44 Cxas. de Portugal
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Preços Correntes

dos principaes

Productos

do

L O N D R E S , 21 de Agosto, de

Brazil.
1818.

Quanti- Preço de
Direitos.
dade.
fKedondo . . n 2 hb. ÜÕS. Op Ú5s. Op.
Assucar . ••( Batido . . .
I8s. Op. Ms. Op. Livre de direil_Mascavddo
I1s. Op, 46s. Op. t o s por exporArroz . . . .Brazil . . .
Ws. Op. Sls. Op. tação.
Caffe
Rio
I50s. Op. I6JS. Op.
GSs. Op 67s. Op.
Cxcao . . . .Pará . . . .
Ccbo
Rio da Prata
3s2pporll2lK
"Pernambuco . libra
2s. t j p 2s. 2p..
Ceará....
1 8s. 7p. por lb.
ls. l l p . 2s. Op. | 100 em navio
Bahia . . . .
ls. l l p . 2s. Op.
Alf»da5 . .-{ Maranhão .
ls. 1 U P 2s. OJp V.Portuguez oa
I Pará . . . .
ls. l l | p ls. l l $ p Inglez.
I Minas novas
l_Capitania .
Annil
Rio . . . .
J 4Jp. por 11».
Iperacuanha . Brazil. . .
I2s. Op. 13s. Op
3.6Jp.
Salsa Parrilha Pará . . .
ls. 2 i p .
•ls. 3 p . 4s. 6 P
Óleo de cupaiba
3s. Op. 3s. 3|>
ls. 1H|>.
Tapioca
Brazil . .
ls. Op. ls. IP
. 4POurocu
3s. 6p. 3s 9p direitos pagos
pelo comprador
rm rolo
.. LivredediretTabaco
em folha
; tos por ex po r
A
tacaõ.
Rio da Prata, pilha^ B

Gêneros.

Qualidade.

r

I)
5 ^ Rio

lc

íl

G rande

Pernambuco, salgados
_Rio Grande, de cavallo Couro
Chifres. . . .Rio Grande
123
Páo Brazil . .Pernambuco . Tonelad
Páo amarello Brazil

1501.
71.

}
}

9Jp. por couro
>-em navio Portuguez ou Inglez.

91.

5s. 6§p. por 100.
I direitos pagos
$ pelocom[irado

Espécie.
£0
0
4
0

Ouro em barra
Peças de 6400 reis
Oobroens Hespanhoes
Pezos . . dictos
Prata em barra

0 0 -\
0 0 1
0 0 ) . por onça.
0 0 í

o o o )

Câmbios.
Rio de Janeiro
Lisboa .
Porto

Paris

68
5S§
584
24
11

.

Acisterdam

.

5.'
8

Hamburgo
Cadiz
Gibraltar .
Gênova
Malta

Prêmios de Seguros
Brazil Ilida
Lisboa . .
Porto
. .
Madeira . .
Açore» . .
Rio da Prata
I<ecjf»U .

35s.
20s.
25s.
SOs.
S5a.
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LITERATURA E SCIENCIAS.

NOVAS PUBLICAÇOENS

EM

INGLATERRA.

"ALMER^S
Traveis
in America.
8«>. preço 12s.
Jornal das viagens nos Estados Unidos da America S e p tentrional, e Baixo Canada, feitas no anno de 1817, por
Joaõ P a l m e r , contendo particularidades sobre o preço das
terras e m a n t i m e n t o s ; observaçoens sobre a gente e paiz,
aneedotas interessantes, descripçaõ do trafico, commercio,
e actual estado de W a s h i n g t o n , Nova Y o r k , Philadelphia
Boston, Baltimore, A l b a n y , Cincinali, Pittsburg, L e x i n g ton, Q u e b e c , M o n t r e a l , & c . A o q u e se ajuncta u m a
descripçaõ dos Estados d e Obio, Indiana, Illinois, e T e r r i tório de Missouri, e outras informaçoens varias com novo
mappa illuminado; delineando todos os Estados e T e r r i tórios.
BosqueVs
on New Systems.
8 v o preço lOs. 6d.—
Série d e Ensaios sobre alguns dos mais importantes s y s t e mas novos e invençoens, particularmente interessantes ao
m u n d o marítimo e m e r c a n t i l ; construetores de navios,
seguradores, &c. P o r A b r a h a m Bosquet, E s c .

Keid on Tetanus.
8 v o . preço 7 s . 6d. Sobre a n a tureza e tractamento do T e t a n u s e Hydrophobia, com
«lgumas observaçoens sobre a Classificação natural das
moléstias em geral. Author R o b e r t o Keid, M . D .
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Jardine
on Philosophical
Education.
S W) . preço
12s. Esboços de u m a educação philosophica, illustrados
pelo methodo d e ensinar Lógica, ou primeira classe de
Philosophia, na Universidade òe Glasgow. P o r G e o r g e
J a r d i n e , A. M . F . R . S. E . & c .

AbeVs Journey in China.
4 t o . preço 3 l. 3s. N a r r a tiva de uma jornada pelo interior da China, e viagem de
ida e vinda naquelle paiz, nos annos de 1816 e 18J7,
contendo a relação das mais interessantes transacçoens
da E m b a i x a d a de Lord A m h e r s t á Corte de P e k i n , e
observaçoens sobre os paizes que visitou.
P o r Clarke
Abel, F . L . S. M e m b r o da Sociedade Geológica, e principal official Medico e Naturalista da Embaixada.

Bonnycastlc'*
Spanish
America.
2 vol. 8 v o . preço
I /. l s . America Hespanhola, ou noticia descriptiva
histórica, c geographica dos dominios de H e s p a n h a , no
hemispherio ocidental, continental e insular, illuslradu
cem um mappa da America Septentrional Hespanhola, v.
Ilhas das índias Ocidentaes, um mappa da America M e redional Hespanhola, e uma estampa, representando a
altura comparativa dos montes naquellas regioens. P o r
R . H . Bonnycastle, Capitão do líeal Corpo de E n g e nheiros.

Mcllish's
Traveis,
8 v o . preço 18s.
Viagens pelos
Estados Unidos da America, nos annos de 18U6, 1807,
1809, 1810, 1 8 1 1 ; incluindo a noticia das passagens entre
a America e Inglaterra, e viagens por varias partes du
G r a m B r e t a n h a , Irlanda, e Canada, com correcçoens e
e m e n d a s até 1815. P o r Joaõ Melish.
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LighVs Traveis.
4 t o . preço 2 /. 5s. Viagens no
Egyplo, Nubia, Terra-sancta, Monte Libano, e Cypre,
no anno de 1814 ; Por Henrique Light, Capitão da
Artilheria Real.

PORTUGAL.

Saio á luz : o 6 o . Tomo da Traducçaõ da Bíblia Sagradas pelo P. Antônio Pereira de Figueiredo, com o
texto latino á margem ; preço 3.000 reis.

Descripçaõ Histórica sobre a vida, reynndo e acçoens
de Paulo I, Imperador de Todas as Russins 1 Vol. 8 v o .
Traduzida do Italiano por Luiz José Ribeiro; preço
480 reis.
Tractado Histórico, Encyclopcdico, Crítico, Prnctico
sobre todos os direitos relativos a casas, quanto as maternas civis e criminaes, por Manuel de Almeida c Sousa ;
de Lobaõ•
Relação completa da campanha da Rússia cm 1812.

FRANÇA.

As Tabellas do Jornal Geral da Lirraria (que sáe
todo os Sabbados, e cujas Tabellas se formam no fim de
cada anno) relativos ao anno de 1817, concluirani-sc ha
poucos dias. Este quadro biographico das Obras de toda
a espécie, que se publicaram cm França durante o nnno
passado, apresenta os seguintes resultados: imprimiram-se
neste espaço de tempo 3:256 obras, entre novas e rein>VOL. XXI, No. 123.
v
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pressas, a saber : Theologia. Bíblias, 27 ; Liturgias, 65 ;
Catcquistas, Sermonarios, 7 1 ; Theologia Dogmática,
Apologistas, Mysticos, Heterodoxos, etc. 167.—Sciencias e Artes. Philosophia, Moral, 39; Educação, 138 ; Politica, Administração, etc. 227; Finanças, 165 ; Commercio, etc. 5 7 ; Physica, Qaimica, Farmácia, 58 ; Historia
Natural, 9 ; Agricultura, Botânica, 3 5 ; Economia rural
domestica e Veterinária, 38 ; Medicina e Cirurgia, 152;
Mathematicas 2 5 ; Astronomia e Marinha, 2 5 ; Arte
Militar, 64; Sciencias occultas, II ; Gymnastica, Jogos,
26 ; Bellas Artes, 67.—Bellas Letras. Introducçaõ ao
estudo das Bellas Letras; Línguas, 85 ; Rhetorica e Eloqüência 29 ; Poética e Poesia, 242 ; Theatro, 192 ; Romances e Contos, 125; Milhologia, Fábulas 23 ; Phylologia,
Criticas, Miscellaneas, 149 ; Polígraphos, 46 : Epistolares
20.|Geographia. Gcographia, 3 0 ; Viagens, 27 ; Chronologia e Genealogia, 4 ; Historia universal, antiga e moderna, 8 ,-Historia sagrada e ecelesiastica, 13 ; Historia
Grega e Romana, 16; Historia moderna dos differentes
povos, 26 ; Historia de França, 163; Antigüidades, 15 -,
Sociedades de Doutos, 29; Sociedades secretas e particulares, 37 ; Historia literária Bibliographa, e Jornaes, 67 ;
Extractos de Biographia, 141. Total, 3:256.
As Taboas do Jornal da Livaria terminam com a necrologia de 153 authores mortos no decurso dos annos 18J4,
15, 1G, e 17, entre os 153 se contam cinco mulheres.
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ECONOMIA P O L Í T I C A DE M R . SIMONDE.
CAPITULO

V.

(Continuada do Vol. XXI. p. 73,)

Dos impostos que alteram os preços das mercadorias,
que saõ pagos pelos consumidores.

e

O ingenhoso author de uma Momoria, que foi coroada
pelo Instituto Nacional de França, Mr. Canard, a quem
jatemos citado varias vezes, propros-se nos seos Principios de Economia Politica, (Cap. VIII.) destruir adistincçaõ, que sempre foi admittida entre os impostos lançados sobre o consumo, e sobre os bens de raiz; querendo
nos persuadir, que nem uns nem outros eram pagos
exclusivamente por aquelles que pareciam ser os taxados,
rnas que se repartiam igualmente por todos os cidadãos.
Quando se parte de principios differentes naõ he maravilha disputar-se muito tempo sem a gente se entender >
mas quando se parte dos mesmos princípios, e estes expostos em linguagem mathematica, como no-los apresenta
mui habilmente Mr. Canard, que parecem despidos de
todo o equivoco, he bem notável que se possam tirar conclusoens diametralmente oppostas.
Mr. Canard, no seo Cap. III, intitulado da determinaçao dos preços das cousas, expõem a maneira por que a
concurrencia entre os vendedores e os compradores decide
da carestia ou da barateza do Mercado. O seu principio
fundamental, que he também o nosso, he que os preço 8
se fixam pelo resultado de uma lucta, em que as forças
dos compradores saõ o numero e a necessidade dos vendores, e as forças dos vendedores o numero e a necessidade
dos compradores. Posto que elle foi o primeiro que
expôs de uma maneira tam clara este principio ingenhoso
todavia parece que naõ se applicou tanto a pezar as causas
T2
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que podem influir, assim no numero como nas necessi»
dades dos contract antes; Mr. Canard sempre suppôs este
numero e estas necessidades em certo modo invariáveis*
e d'ahi vem tirar elle a conclusão tam nova como extraordinária, que um imposto se reparte sempre em porçoens
iguaes entre todos os vendedores e todos os compradores.
Desde que se tira um fructo da terra até que chega ao
seo ultimo consumidor, ou seja em bruto, ou alterado pelo
trabalho do homem, passa muitas vezes por dez ou vinte
contractadores differentes. Entre estes, he preciso notar,
que ha dous, cujas necessidades podem ser, ou vir a ser
absolutas, e cujo numero pode ser invariável, ou ao menos
independente da lucta que se forma entre elles,e estes saõ
os primeiros e os últimos, que saõ os proprietários da terra
e os consumidores ; em quanto os intermediários, isto he,
os que naõ compram nem cultivam senaõ para vender,
naõ tem uma necessidade absoluta de o fazer, mas tam somente uma necessidade relativa, em quanto lhe acham
proveito, e um proveito igual ao que elles poderiam obter
era todo outro emprego do seo capital. Desta sua liberdade resulta que o seo numero e as suas necessidades naõ
dependem senaõ da sua própria escolha. Portanto, segundo a formula de Mr. Canard, sendo as forças d'ellcs
na razaõ inversa do seo numero e das suas necessidades,
«ao senhores de as augmentar quanto quizerem; e de
facto augmentá-las-haõ por maneira,que os motivo* que os
determinarem a cultivar sejam sempre da mesma importância. Por conseguinte nunca poderão ser obrigados a suppôr"
tar alguma parte do imposto,pois se este pezasse sobre elles deminuiria os motivos que os determinavam a produzir.
Acabamos de ver no capitulo precedente como o numero dos proprietários de terra he limitado; que naõ
podem augmentar nem deminuir a extençaõ das terras
cultivaveis que existem n'um paiz. Também vimos
que a sua necessidade de fazer valer as terras he abso-
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luta, em quanto lhes acham algum lucro, qualquer que
elle seja; e que esta necessidade naõ depende da grandeza do lucro mas somente de ter algum ou de naõ ter
nenhum. Temos visto de outra banda, que o numero e
a necessidade dos rendeiros depende unicamente do
valor dos lucros que elles podem obter, e que, segundo
os vem crescrer ou diminuir, também elles logo augmentam ou diminuem tis suas forças. Eis aqui o caso
de applicar a formula de Mr. Canard, e de concluir ás
avessas d'elle, que todo imposto sobre a agricultura,
que diminuir o valor dos lucros, que deviam repartir-so
entre estas duas partes contractantes, será unicamente
pago pelos proprietários.
Resta-nos provar neste capitulo, que todas as vezes
que os consumidores ou os productores poderem diminuir
o seo numero, seraÕ sempre os consumidores osque haõ de
pagar o accidente; porque ha um termo além do qual
naõ poderão diminuir nem o seo numero nem as suas
necessidades, uma vez que a mercadoria naõ seja inteiramente supérflua, e a sua producçaõ naõ decaia absolutamente.
Ao confrario do proprietário de terras, todo outro
produetor he um proprietário de capital, que naõ tem uma
necessidade absoluta de produzir, mas tem uma necessidade relativa, a qual naõ existe senaõ em quanto lhe elle
acha proveito, e este igual ao que elle acharia em outra
qualquer cousa.
Assim que este proveito diminue em um ramo de commercio, logo elle retira o seo capital para empregar em
outros : se diminuir em todos os ramos de commercio de
um paiz, he igualmente senhor de o retirar de todos elies
e de o empregar em paizes estrangeiros. E isto acontecerá todas as vezes que um imposto, ou uma medida violenta, alterar a proporção, que se estabelece naturalmente
entre os ganhos de dentro do paiz e os de 16ra.
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O r a nos temos visto que os capitães saÕ de duas naturezas ; uns circulantes e outros fixos : os primeiros podem
retirar-se de um ramo de commercio, no mesmo momento
em que elle se torna desvantajoso; os segundos naõ podem
rtirar-se senaõ de vagar e de um modo ruinoso para o
p a i z : se ha a l g u m a p e r d a que soffer, os segundos he
q u e asoffrem sós: porque, como muitas vezes succede que o
praprietario do capital fixo naõ he o mesmo proprietário
do capital circulante; forma-se e n t r e elles ambos um
contracto, s e m p r e segundo o principio das forças inversas
do n u m e r o . Os empresários saõ s e m p r e senhores das
suas torças ; porque podem diminuir como quizerem o seo
n u m e r o e as suas necessidades. As forças dos proprietatarios d e engenhos, e de ferramentas, e as de pessoas de
u m a instrucçaõ superior e dispendiosa cm a l g u m a arte»
saõ quasi s e m p r e invariáveis: devem portanto elles sós
soffrer toda a perda que causar o imposto, até que elle
c h e g u e a diminuir o seo numero e as suas necessidades,
e entaõ seraõ os consumidores os que teraõ de a
soffrer.
O Capital fixo, como vimos no Livro 1 Cap. I I , torna
a sair g r a d u a l m e n t e dos objectos ern que fora fixado, de
sorte que he necessário renovallo continuamente para o
conservar, fixando em seo logar novos capitães. Ora
se estes j a naõ produzirem uma renda proporcionada à
que produziriam em qualquer outro emprego, naõ se m a n terão mais capitães fixos: as ferramentas em breve estarão
gastas,e naõ se faraõ m a i s : dos obreiros instruidos,uns morr e r ã o e os outros aprenderão outros officios; e finalmente,
em quanto aos edifícios construidos para o uso da m a n u factura, naõ se esperará que caiam de velhos para os
e m p r e g a r em outros misteres. Será portanto necessário
que os consumidores diminuam bem de pressa, para que
os capitães fixos naõ diminuam primeiro, e os proprietários destes sejam obrigados a soffrer o prejuízo do accidente.
(Continuar-8e-há.)
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MISCELLANEA.

Das

transmigrações

com vista particular

no

Brazil.

U m dos principaes movimentos, pelo qual o gênero h u mano se adiantou, e pouco a pouco sometteu a T e r r a , saõ
sem duvida as emigrações, que d e r a m origem ás colônias.
J a nos tempos antiquissimos deixaram homens a sua pátria,
exclamando como aquelle T e u c r o desterrado de S a iam i na.
Q u o nos cunque feret melior fortuna p a r e n t e
Ibimus, o socii comitesque !
Nil desperandum T e u c r o duce et auspice T e u c r o .
Certus enim promisit Apollo
A m b i g u a m tellure nova Salamina futuram.
Hor. 1, 7.

Assim como este Attico transplantou os seus patrícios na
viçosa C h y p r e , aonde fundou segunda Salamina, taes oS
Phenicios, sob Cadmo filho do R e y A g e n o r * , e m b a r c a r a m
em numerosas turbas de T y r o e Sidonia para a silvestre
Beócia fundando ali T h e b e s ; outrosPhenicios fundaram no
sitio presentemente de T u n e s , a depois tam potente C a r thago, e, além das columnas de H e r c u I e s , G a d e s , a p r e s e n te Cadiz. Colonos Gregos povoaram a Itália meridional,
assim que a costa occidental da Ásia m e n o r ; e foi nestas
mesmas colônias que o espirito G r e g o se desenvolveu o

Da irmaã delle, Europa, recebeu a nossa parte do Mundo o seu nome,
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mais felizmente. Em Athenas especialmente era muito
usual que mostrando-se em qualquer parte um excesso de
povoaçaõ, um grande numero de famílias pobres, mas industriosas, se transplantavam logo para paragens mais ou
menos remotas. A Historia louva particularmente em
Pericles a sabedoria com que soube dirigir similhantes
emigrações. Assim Marselhas foi também uma colônia
dos Phenicios, conforme Justino o relata. Trajano, o mais
sábio dos Imperadores Romanos, mandou gram numero
de cidadãos Romanos para a presente Ungria.
Este sábio systema de translocaçaõ pereceu com a cultura Phenicia, Grega, e Romana. Os Bárbaros dos séculos do meio vieram devastar a Europa e África; nem sequer deixando aos profugos habitantes os meios d'emigrarem d'um modo proveitoso. Os Norraandos e Árabes,
infestando os mares, faziam delles um theatro de roubos,
e nem o sacro regaço de Neptuno offerecia um asylo
contra os horrores da Barbaria.
Aquelle desejo innato do homem de conhecer a sua
Madre Terra em toda a extensão, se despertou principalmente desde que a invenção d'agulha offerecêra uma guia
pelos desertos equoreos.
Fizeram-se grandes descobertas ; transferiram-se exércitos aos paizes novos para os
conquistar dos naturaes, ou dos descobridores; franqueavase a passagem a muitos vagabundos e aventureiros ; mas
raras vezes se cuidava no estabelicimento de colônias
regulares. Â única Inglaterra deu alguns bons exemplos
na America Septentrional: Lord Baltimore, outro Teucro
Britannico, fundou a cidade de Baltimore, hoje tam llorecente; a Raynha Isabel ordenou uma bem regulada
colônia para a regiaõ por ella denominada Virgínia; o
sábio Penn, outro Orpheu ou Cadmo moderno, sorribou a
Peosylvania, e dedicou ao amor fraterno a cidade de
Philadelphia. As sementes, que plantaram estes e outros
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varões prudentes, produziram uma colheita abençoada
para os Estados Unidos, que presentemente ílorecem soberbas, formando já um Império, que em força interna naõ
cede a qualquer dos Europeos. E porque agora 6er-noshia impossível d' effeituar o que esses homens briosos cumpriram, confiados n'ajudaDivina, e nas suas próprias forças?
Muitas regiões de Europa soffrem de um excesso de
povoaçaõ: dahi nasce uma variedade de males, que nenhum governo tem o poder de affastar, e que leva apôs si
um séquito horroroso de crimes e attentados contra a natureza. A Historia he a mais sabia das mestras ; aquillo que
um Pericles, um Trajano acharam acertado, também nos
tempos presentes assim provará. Mas sem direcçaõ, sem
ordem, sem leys naõ pode haver acerto nas em prezas humanas, e as emigraçôes,que presentemente se fazem,carecem de todos esses requisitos; faltam aos infelizes desgostados da sua pátria um Cadmo, uma Dido, um Baltimore,
um Penn. Elles correm esparsos, ou com as suas famílias, em tropas desordenadas, da Pátria para a beiramar,
cahem às vezes nas maõs de alistadores, e perecem na
miséria. Sem reflexão, sem providencia,só procuram um
melhor solo que o da Pátria; e os vagabundos, que se vaõ
associando aos bons e honrados, corrompem por fi m toda a
turba transmigrante. Naõ se deveria conceder livre
sahida aos vàdíos e criminosos; estes só merecem degredo.
Somente o sujeito industrioso, practico em algum officio
ou n'agricultura, só quem he saõ e valente, seja escolhido
para Colono. Quem na pátria naõ prestava, ainda menos
costuma prestar fora delia. Nem se mande o Colono
prestadio para esse ou aquelle paiz indistinctamente, pois o
achar elle ali por si mesmo o necessário sustento, he
cousa que ás vezes encontra difficuldades insuperáveis.—
Escolha-se, ao exemplo dos Pericles e Trajanos, o paiz
para onde se transportem Colonos, e naõ os deixem partir
sem primeiro haver-se ajustado com aquelle Governo uma
VOL. XXI. No. 123.
z
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convenção segura, relativa ao modo de prover ao e m p r e g 0
e adiantamento da Colônia.
E n t r e todos os paizes do Mundo actual, n e n h u m talvez
careça mais de habitantes como o viçoso Brazil. A salubridade e brandura do clima, a fertilidade extraordinária
do solo, o tornam u m Paraíso terrestre, e assim mesmo
n e m a sua costa he Ioda povoada. O Soberano do Brazil
he u m Principe sábio, que faz um justo apreço d'um a u g mento de povoaçaõ, por tanto que este se componha de
sujeitos capazes e diligentes.
Se pois um homem de
valor, energia, e conhecida probidade, que sendo practico n' Agricultura possuísse o dom de ganhar o affecto
do povo, e inspirar-lhe confiança, se um tal, digo, tivesse
a fortuna de mover algum dos A g e n t e s diplomáticos de
S. M . F . na Europa, a que o deputasse para o R i o - d e Janeiro munido das necessárias recommendaçoens, ali
deveria expor ao Soberano o seu plano philantropico.—
Se este merecesse a approbaçaõ de S. M . aquelle hom e m devera entaõ viajar por todo o Brazil a fim d ^ s colher Regiaõ conveniente para u m a g r a n d e Colônia
A l e m ã a . Depois voltaria para a Pátria, fretaria aqui
navios por conta do Governo P o r t u g u e z , e munindo estes
com os mantimentos necessários para a viagem, nelles
embarcaria certo numero escolhidode famílias industriosas.
N a õ receberiam estas daquelle Governo mais que a franqueza da passagem, e o gasto dos utensílios da lavoura,
que tivessem de comprar na E u r o p a . Ellas ficariam
debaixo da direcçaõ daquelle Guia da Colônia, o qual
governaria a sua grey pelas leys estabelecidas. N o seu
desembarque no Brazil transporlar-se-hiam logo para o
sitio que se lhes destinara depois de circumscripto por
Ingenheiros do paiz. A estação se escolheria de modo
q u e p o d e s s e m campear algum tempo em tendas, até haver e m - s e construído umas choupanas ligeiras. A p a n h a r - s e
hia, p a r a seu uso, uma porçaõ do numeroso gado que
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vaga por aquelles sertoens
Com este se cultivariam as
terras, e talvez em breve espaço ostentassem uma nova
Colônia Germânica
florecente.
Para lá se poderiam
depois mandar os muitos Alemães dispostos a emigrarem,
cujas habilidades ali achariam facilmente emprego, e r e muneração. H e natural que se lhes deveria conceder o
livre exercício dos seus respectivos Cultos religiosos ; pois
sem esta tolerância naõ pôde ter successo a colonização.
Similhante concessão muito bem se pode esperar da
mente esclarecida dei Rey de Portugal.
N'uma das cidades marítimas d'Alemanha se poderia
entaõ estabelecer uma meza para o augmento dessa
Colônia; mas naõ se acceitariam senaõ successivamente
algumas pessoas e famílias, que se podessem legitimar
como membros úteis para uma Colônia. O habitante da
Suabia,Saxonia,Silesia,Wetsphalia, das margens do Rheno,
do Hanovre, que a pezar da sua industria e habilidade,
naõ achasse na Pátria a sua subsistência, poderia entaõ
lançar os olhos da esperança para aquella instituição
ultramarina. Elle já naõ teria que recear de ser vendido
por escravo branco na America Septentrional. O Governo Portuguez poderia adquirir este proveitoso augmento de vassallos industriosos, mediante uma despeza
proporcionalmente módica: esta excederia a penas a meio
Milhaõ de Patacas, e este cabedal talvez já nos primeiros
annos ganharia bons juros.
Todo aquelle que conhece os males que nascem d' um
excesso de povoaçaõ, que sabe apreciar a grande vantagem d' estabelecimentos coloniaes, e que por experiência
sabe quanto o Alemaõ se aclimatiza bem em qualquer
zona, naõ achará quimerico este projecto, e nesta esperança he que o Autor se attreve de o entregar aoTribunal
da Publicidade, no Correio Braziliense.
JOAÕ CHRISTIANO E H L E R S ,

Preceítor n' Aula de S l . lago
z2

em Hamburgo.
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dos Brilhantes
suecessos de
Pernambuco,
escripta por um curioso estrangeiro,
que
se achava, e que, por ria de boas amizasaber do que aqui se transcreve.

Depois dos desgraçados acontecimentos suecedidos em
P e r n a m b u c o no fatal dia seis de Março de 1817, apparecêo
naquella capital a brilhante A u r o r a d o dia 20 de Maio do
dicto a n n o , em que os seus nobres habitantes poderam felizmente d e s b a r a t a r a oppressaõ dos malévolos, e restiluirem a páz. d e que entaõ estavam privados
Foi na tarde deste dia vinte de Maio, que o Excellentissimo chefe do bloqueio, Rodrigo Jozé Ferreira Lobo,
saltando em t e r r a , e recebido por um grande concurso
de P o v o , entre vivas, e a maior satisfacçaõ, tomou inteiram e n t e posse do Governo de P e r n a m b u c o , e logo entre as
providencias que dêo, foi uma dellas a instauração do Senado da Câmara do Recife, lançando fora os Membros feitos pelos Insurgentes.
Organizada a nova Câmara do Recife, composta do
primeiro Vereador Caetano Francisco Lumachi de Mello,
Illustre pelo seu nascimento, e conducta, e em quem na
forma da L e y recahio entaõ a Vara de Juiz d e Fora do
Civel, Crime, e Orfaõs ; do segundo Vereador Joaquim
Estanislao da Silva G u s m a õ ; do Terceiro Vereador P e d i o
Affonso Regueira ; do Procurador do Senado Antonio da
Silva e Companhia, e do seu Escrivão Antonio de A l b u querque e Mello, passou a Câmara na manhaã do dia 25
do referido mez de Maio, a ir fazer o seu devido comprimento aquelle Excellentissimo Chefe, e no mesmo dia á
tarde a conduzillo para a Igreja Matriz, do Sacramento,
aonde se cantou o Te deum laudamus
em acçaõ de G r a ças, pela venluroza restauração de P e r n a m b u c o , illuminando-se toda a Cidade por três dias.
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Immediatamente a Câmara passou a enviar ao Throno
por uma erudita carta, os protestos de amor, de fidelidade,
e de gratidão pelos promptos socorros, que se haviam recebido, tanto do Rio-de-Janeiro, como da Bahia, seguindo
sempre a mesma Câmara uma regra inalterável de conducta, e governo cheio de docilidade, e justiça.
Depois disto os Pernambucanos passaram a têr uma nova
alegria com achegada do Invicto General o Excellentissimo Luiz do Rego Barreto, que parece, que os Ceos o
guardaram para que fosse o que enxugasse as lagrimas de
um Povo amável, fiel, e dócil, tal como he o de Pernambuco: que em fim fosse governado por um General como
este, sempre digno de louvor, ainda maior que o seu
nome, maior que todos os seus illustres feitos.
Logo a Câmara do Recife no dia 30 de Junho do sobrecitado anno, passou a ir fazer o seu devido cortejo aquelle
Excellentissimo Governador, e Capitão General, e o Primeiro Membro da Câmara Caetano Francisco Lumachi de
Mello, rompeo na seguinte falia. " Nós temos a ventura de aqui nos apresentar, congratulando a Vossa E x cellencia por vir governar este Paiz, de donde á pouco
sahimos penetrados de dor para á elevação da alegria,
com a qual estamos persuadidos de que Vossa Excellencia
terá sempre a satisfacçaõ de governar estes povos, com
particular amor, e valimento". Sua Excellencia ternamente respondeo em substancia; que agradecia o mais
possivel o cumprimento do Senado, e que havia de procurar desempenhar a Regia Commissaõ; porque á excepçaõ de meia dúzia de cabeças esquentadas, elle
estava bem capacitado da fidelidade dos honrados Pernambucanos.
No dia primeiro de Julho pelas três horas da tarde a
mesma Câmara com o seu estandarte Real foi ao Quartel
General, e alli recebendo debaixo do pállio ao ado-
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ravel General dos Pernambucanos, entre állas de luzidas
tropr.s, ; um numeroso concurso de nobreza, e povo ; de
repetidos vivas o !;\ a r a m a dieta Igreja Matriz do Sacramento, aonde lhe deó a posse do Governo, recitando entaõ
neste solemne acto, o Reverendo Padre Ignacio de Soviza
Prata, uma enérgica oraçaõ, tomando por assumpto o
seguinte thema da sagrada escriptura:—íccipite jucunditatem gloricevestra?, gratias agentes Deo.
Cuja oraçaõ já corre impressa, e acabando-se este acto com um
agradecimento, que o mesmo illustrissimo, e excellentissimo Governador, e Capitão General enviou á Câmara
pelo Desembargador Jozé Gonsalvez Marquez.
A Câmara do Recife lacrimossa de ver muitos dos seus
habitantes infelices, enviou as suas suppiicas até o Throno
unidas com as do Excellentissimo General Rego, c no dia
16 de Julho de 1817, a Câmara formada se dirigo ao
Quartel General, e aquelle primeiro membro, extremoso
pela sua pátria, rompeo na seguinte falia.—" Os membros
do Senado da Câmara do Recife, e do povo, que representam, que presentes estaõ ante vossa Excellencia, tem cada
um de per si concebido em seu coração uma idea taõ
perfeita da benignidade de vossa excellencia, que por isso
nos animamos a aqui virmos snpplicar um doce termo ás
desgraças de Pernambuco; c que Vossa Excellencia acceitando compassvio a supplica que fazemos, a envie á
Augusta presença de Sua Majestade,EI Rey nosso senhor
para que como pay amoroso dos seus fieis vassallos,
eternize seu Augusto nome, com operdaõ que hoje supplicamos, a bem destes povos. Quanto he bello, Excellentissimo Senhor, para um coração humano, como o de
Vossa Excellencia, empenhar-se para um tam justo fim;
e que ventura naõ he ao mesmo tempo a nossa, em
termos a Vossa Excellencia por nosso amável General!"
Sua Excellencia benigno respondeo em substancia,—
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que passava já a enviar a Sua Majestade os rogos do
Senado, e que nisto tinha uma grande -atisfacçaõ."
No meio de tudo isto era de dever enviar a dieta
Câmara uma deputaçaõ para assistir á solemne acclamaçaõ de Sua Majestade Fidelissima e para este fim se nomeou ao Terceiro Vereador Pedro Affonso Rigueira,que
conjunetamente com o cidadão Manoel Zeferino dosSanclos
assistissem naquella Corte do Rio-de-Janeiro a Iam
sublime acto, enviando-se a seguinte carta.
Senhor,
" Os grandes benefícios, que os Augustos Progenitores
de Vossa Majestade fizeram ao Brazil, todos ficara a
perder de vista com os que Vossa Majestade acaba de
fazer, de maneira que bem se pode dizer, que tudo quanto
o Brazil era credor a Portugal da sua grandeza, e opulencia, estava reservado para Vossa Majestade remunerar
com excesso, e vantagem, e com liberalidade sem igual".
" A liberdade geral do Commercio, a franqueza dos
portos á todas as Naçoens Estrangeiras, e a elevação
do Brazil a Reyno, em uniaõ com o de Portugal, e dos
Algarves, tudo excede á expectaçaõ, e desejo dos Brazileiros, emulos da gloria de seos irmaõs Portuguezes, igualmente vassallos de Vossa Majestade, e foi um rasgo do
poder, e magnificência propriamente Real dos grandes
Príncipes, e de que se gloriaram os Constantinos,
Alexandres, e Antiocos na transladação desuas cortes".
" Porém, Senhor, a solemne acclamaçaõ, e coroaçaõ de
Vossa Majestade no estado do Brazil, esta escolha, e
selecçaõ, que nos anuuncia estar plantada entre nós a
Cezárea semente dos Reys, e a frondoza arvore da soberania de Bragança, já hé um rasgo superior á tudo, e
somente devido áo amor de Vossa Majestade, e á complacência, que tem de habitar em fim entre nos; obra
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estupenda, e de que só o Rey dos Reys, e Senhor
dos Senhores, a quem Vossa Majestade reprezenta nn
terra, deo unicamente o exemplo em testimunho perenne
do seo amor para com os homens, deixando-se ficar constantemente com elles, quando tinha de partir para seo
Pay Omnipotente".
" Estes os sentimentos, Senhor, e o Hymno de prazer
e de gratidão, que o Leal povo Pernambucano, particularmente o da Villa do Recife pelo Senado da Câmara,
que o reprezenta, e este pelo orgaõ de seos dous enviados
o Vereador Pedro Affonso Regueira, e o Cidadão Manoel Zeferino dos Santos, vera prostrado, e submisso
offerecer á Vossa Majestade em tam plauzivel dia ; dia
memorável nos fastos da historia ; dia, que será indelével
nos coraçoens da quelle fiel povo, e de toda a posteridade,
e tam duradouro, como o nosso Diamante Brazileiro".
" Digne-se por tanto Vossa Majestade de aceitar os
puros holocaustos de um povo que mais de uma vez tem
dado provas de sua fidelidade em circunstancias apertadas
para com seos Soberanos ; ja debellando e exterminando
daquelles cantoens o forte, e astuto Belga; ja sobresahindo illezo á catástrofe do dia 6 de Março deste anno,
com o que mais realçou o seo amor, e lealdade, que
sempre consagrou illibada, e ha de consagrar constante a
Vossa Majestade, e a toda a Familia Real.
" A fidelidade, Senhor, naõ se apregoa, experimentase: a fidelidade Pernambucana foi acometida, porém
naõ vencida ; e por isso tem a sto favor na experiência o
testemunho mais egrégio da sua constante firmeza, e
perpetuidade, e assim como sem combate naõ se pode
distinguir o valorozo, e sem perseguição naõ pôde brilhar
a virtude, assim lambem a rebelliaõ d'alguns indivíduos
de mixtura com outros de outras partes, em véz de manchar, e denegrir a todos, antes deo a conhecer a fidelidade
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e valor dos que lhe resistiram constantes, e souberam
vencer. Os máos ja foram, e saõ justiçados, tudo mais
hé bom, e fiel, e tem dado provas disto mesmo."
"Cumpre agora, Senhor, que em dia de tantas graças,
e mercês, como este, e o mais plausível, e brilhante do
Brazil, se digne Vossa Majestade lançar a sua Paternal Bençaõ por todo aquelle povo, para ser mais puro,
que a neve ; fique em total esquecimento aquella negra catástrofe, e todos os seus effeitos; haja um perdaõ
geral para socego e tranqüilidade publica; reyno Vossa
Majestade nos coraçoens de seus fieis vassallos, que
todos seraõ felices; experimentem elles a clemência, e
piedade iuexaurivel do Regio, e Magnânimo
Coração
de Vossa Majestade, que seraõ sempre fieis, valoroso 8
e constantes, e cantarão sem cessar, Viva El Rey
Nosso Senhor D. Joaõ 6 a . o mais pio, e mais justo, c
o mais amável de todos os soberanos. Recife de P e r nambuco, em Câmara de três de Septembro de 1817.—
E eu Antonio de Albuquerque e Mello, Escrivão da
Câmara, a fiz escrever."
C A E T A N O FRANCISCO L U M A C H I DE M E L L O
JOAQUIM ESTANISLAO DA SILVA GUSMAÕ.
ANTÔNIO DA SILVA E COMPANHIA.

Eis a grande Resposta do Magnânimo Soberano.
" Juiz de Fora, Vereadores, e Procurador da Câmara
da Villa do Recife: Eu El Rey, vos envio muito saudar.
Sendo-me prezente pelas respeitozas expressoens dos
Procuradores, que enviustes para assistirem ao Acto
Solemne da Minha Real Acclamaçaõ, e Exaltação ao
throno deste Reyno, as sinceras provas de Amor, e
VOL. XXI. No. 123.
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fidelidade, que consagraes a Mmha Real Pessoa, vos
Agradeço, e vos Mando esta, em demonstração do apreço
que dellas Faço. Escrita no Palácio do Rio-de-Janeiro
em treze de Abril de mil oito centos e dezoito.
REY

.

.

.

" Para o Juiz de Fora, Vereador,
e Procurador da Câmara da Villa
do Recife."
Havia também chegado a noticia do memorável Decreto de perdaõ geral, datado aos seis de Fevereiro do
corrente anno de 1818, e a incansável Câmara passou
immediatamente a mandar affixar editáes da maneira
seguinte.
" Os Vereadores, e Procurador do Senado da Câmara
do Recife, e seu Termo, congratulam aos seus amados
Cidadoens, ao fiel povo Pernambucano, pela alta consideração, que teve o nosso Amável Soberano, pay clcraentissimo, e amoroso de seus fieis vassallos, em conceder
um perdaõ geral áos habitantes desta vasta Capitania, do
modo expressado em o decreto de seis de Fevereiro do
corrente anno."
" Sendo por tanto nós os reprezentantes do povo desta
capital, seria desnecessário patentear aqui qual foi o
nosso grande júbilo, e contentamento, no instante em
que tivemos a dita de lér a copia daquelle memorável
decreto, aonde se acha descripta a nossa maior ventura.
Pernambucanos, ouvi, os nossos olhos se arrazáram
em lagrimas de alegria; ficamos extasiados de um
prazer estranho; em fim nos julgamos ditozos igualmente com vosco."
" A vista pois de tam grande beneficio, naõ cessemos
de implorar áo Altíssimo pela conservação de Sua Majes-
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fade Fidelissima E l R e y Nosso Senhor, que sempre cheio
de munificencia, fáz consistir a sua maior Gloria em r e y nar como pay amoroso dos seus fieis vassallos, naõ p e r dendo dia a l g u m , em que nelle naõ faça muitas graças,
e m e r c ê s ; que em fim nos enviou para nos governar, o
amável G e n e r a l , que possuímos, e q u e igualmente nao
cessa de nos felicitar.
' P o r tanto ordenamos se illumine por u m modo mui
satisfactorio, toda estaCapital em três dias successivos, contados da d a t a d o p r e z e n t e , q u e vai por nos assignado, e
sellado com o sello do Concelho. Recife em C â m a r a de
nove de Abril d e mil oito centos e dezoito. Luiz B e r n a r do d e Brito Castelo B r a n c o , Escrivão, no impedimento do
da C â m a r a , o subscrevi. E s t a v a o Sello das A r m a s
Reaes.
CAETANO
JOAQUIM

FRANCISCO LUMACHI DE
ESTANISLAO

A N T Ô N I O DA S I L V A

E

DA S I L V A

MELLO.

GUSMAÕ.

COMPANHIA.

Cuidou logo a C â m a r a de enviar os agradecimentos a
Sua Majestade Fidelissima, verdadeiro P a y dos seus
fieis Vassallos, e o fez assim.
S e n h o r . — " G r a ç a s , incessantes Graças sejaõ dadas á
Vossa Majestade, pela alta m e r c ê , q u e o g r a n d e , e m a g nânimo Coração de Vossa Majestade h o u v e por bem
conceder ao Povo P e r n a m b u c a n o . G r a ç a s , infinitas G r a ças pela Augusta Clemência, e R e a l P i e d a d e , com que
Vossa Majestade se dignou de ouvir as suppiicas de seus
fieis Vassallos."
" E m b o r a se glorie R o m a da clemência dos seos C e z a r e s , T r a j a n o s , e Titos, que o povo P o r t u g u e z , e todo
m u n d o , tem hoje mais q u e admirar no clementíssimo
coração d e vossa Majestade, pelo perdaõ decretado no
2 A 2
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dia seis de Fevereiro do corrente a n n o ; dia memorável
nos fastos do Brazil, e que será eterno na gratidão, e
reconhecimento deste leal povo."
Com effeito Senhor, apenas chegou a esta Villa a feliz
noticia de taõ grande mercê, o povo transportado, e como
fora de si deo as mais vivas demonstraçoens de júbilo, e
contentamento, entoando hymnos de louvor, e de gloria á
Vossa Majestade, e toda a Real Familia, pedindo a
Deos pela conservação da preciosíssima vida, e saúde de
Vossa Majestade, e pela estabilidade da Excelsa Casa
de Bragança."
"llluminou-se a villa por três noites successivas, e
os sinos, e instrumentos, que estavam até entaõ no
profundo silencio da tristeza, e do luto, resoaram cançoens
de alegria com suavidade, melodia; tudo, tudo sentio
os effeitos da Real Clemência de Vossa Majestade, e ums
e outros á porfia deram vivas a sua sorte, e felicidade
por terem um Monarca de tanta humanidade e tam pio,
como Vossa Majestade; um Rey tam digno do throno,
que subindo á elle por direito hereditário, e por muitas
virtudes relevantes, todavia naõ se deo por contente, em
quanto o naõ firmou, logo no Acto da sua coroaçaõ, com
aquella virtude, que faz áos homens similhantes á
Deos, e que he o principal ornamento dos Reys, a clemência, a piedade, o perdaõ."
" He por tanto, Senhor, que este Senado humildemente
prostrado ante o Real throno de Vossa Majestade, vai
render as devidas graças por taõ exuberante Mercê, e
assegurar de novo a Vossa Majestade a sua lealdade,
amor, e fidelidade ; e de todo este povo, a sua gratidão,
reconhecimento, e vassallagem; a sua alegria, e satisfacçaõ. Feliz o povo, que hé governado por um Monarcha
Pio. Bemaventurado o Rey, que impera no Coraçag
e amor de seos fieis Vassallos. Recife de Pernambuco
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em Câmara de 15 de Abril de 1818. Eu Antonio de
Albuquerque e Mello, Escrivão da Câmara, a fiz
escrever."
CAETANO FRANCISCO LUMACHI D E M E L L O .
JOAQUIM E S T R A N I S L A O DA SILVA GUSMAÕ.
ANTÔNIO DA SILVA E COMPANHIA.

Depois de tudo quanto fica referido de incansáveis
cuidados, e prazeres, restava em Pernambuco a celebração das festas Reáes e Acclamaçaõ de Sua Majestade
Fidelissima. Festejo estupendo, como ainda se naõ vio em
Pernambuco, em o qual se gastou grandíssima somma de
cabedal, debaixo da Inspecçaõ do Meretissimo Desembargador, e Corregedor da comarca Antero Jozé da
Maia e Silva, á quem Sua Excellencia destribuira as
Ordens necessárias para o dicto fim.
No dia 12 de Maio de 1818 pelas nove horas da manhaã, sahio o grande, e rico bando da Câmara. Rompia
primeiramente a Mussica de cometas, com repetidos foguetes do ar: logo depois o porteiro do auditório de
vara verde ; o Alcaide da villa, e seu escrivão, todos
montados em ricos cavallos: seguiam-se os Membros da
Câmara, com o novo Juiz de fora o Doutor Antonio Joaquim Couttinho, que havia tomado posse da vara em 25 de
Março do dicto anno, ricamente vestidos da maneira seguinte. Meias, e vestias de seda branca; calçoens, e vestidos, e canhões de seda branca ; capas de sarja de seda
preta bandadas de setim branco bordados de prata ; chapeos cobertos de plumas brancas, com ricos cocáres das
mesmas plumas, com presilhas de pedras preciosas; fivellas, e espadins de ouro, todos montados em ricos, ajaezados cavallos: seguiam-se atraz a grande Muzica, com
uma Guarda de Cavallaria: e depois os pagens dos
camaristas, e vários cavallos á destra.
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Assim passaram pelas ruas principaes da cidade de Pernambuco, affixando-se vários editaes para a illuminaçaõ,
se recolheram depois do meio dia.
No dia 13 de Maio, anniversario de sua Majestade,
ao romper do dia salvaram as fortalezas. A dieta Câmara
sahio de pé pelas oito horas da manhaã, debaixo do estandarte Real, com a mesma riquíssima gálla do dia antecedente, e no Quartel General foi ella fazer o seu cortejo ao Illustrissimo e Excellentissimo General Luiz
do Rego Barreto, e o conduzio por entre állas
de tropas, e flores para os passos da Câmara,
aonde pegando o mesmo Excellentissimo General no
Estandarte Real delia, bradou por trez vezes. Real,
Real, Real, por El Rey de Portugal o Senhor D. Joaõ
Sexto. Respondendo por cada vez triplicadamente toda
a tropa, e o povo com vivas. Dalli se encaminharam
para a Igreja Matriz do Corpo Santo, aonde principiou
com toda a pompa a missa cantada, sermaõ, e no fim
de tudo o Te Deum laudamus.
Finalizada esta festa
toda pompoza, e brilhante, as tropas destroçaram debaixo
do commando do Excellentissimo Tenente General Jozé
Roberto Pereira da Silva, que tudo durou até as três
horas da tarde.
A pezar de estar o dia chuvozo, se
üluminou de noite toda a Cidade com muita magnificência, e por três dias; e antes de se romper o grande
baile, que deo Sua Excellencia nos passos destinados áo
festejo, recitou o Primeiro Membro da Câmara Caetano
Francisco Lumáchi de Mello, o seguinte elogio.
"Afortunado o povo, que hé governado por um
Monarca Pio. Bem aventurado o Rey, que impera no
coração, e amor de seus fieis Vassallos. Tál he o soberano, que ditozamente possuímos, e que o ceo nos concedeo para á nossa ventura. Que no meio mesmo de
políticos suecessos extraordinários, que a historia os nar-
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fará com espanto, e admiração, tem sido assas robusto
para naõ vergar com o desmezurado pezo da Monarchia,
sustentando assim o Regio Throno Portuguez, que os seus
Augustos, e Virtuozos Avoengos lhe deixaram."
"Illustrissimo, e Excellentissimo Senhor, e Nobilissimo
Auditório, por este pequeno esboço já deixo vêr, que eu,
como o Primeiro Membro da Câmara da Capital de Pernambuco, e um dos representantes do povo delia, falia
da sagrada, e Augusta Pessoa D . El Rey, Nosso Senhor,
D. Joaõ Sexto, o mais pio, o mais justo, e o mais adorável de todos os Soberanos, que acaba com a sua
glorioza acclamaçaõ, e exaltação ao Throno do Reyno
Unido, de dár um testemunho mais decissivo do seu
amor, e da sua paternal clemência, para com todos os
Seus Fieis Vassallos.
Dia memorável! Será sempre nos fastos da historia o
dia seis de Fevereiro de 1818, e todos os seus effeitos.—
Dia marcado pela Divina Providencia para felicidade
nossa, e em memória do qual hoje festejamos com o
maior júbilo; e contentamento; bemdizendo á nossa
sorte, e entoando hymnos de louvor, de gratidão, e de
perfeita vassallagem."
"Eu devo asseverar perante o nosso Amável General
e este Illustrissimo Auditório, em nome da minha Corporação, e do povo que ella reprezenta, que a fidelidade
Pernambucana será sempre indelével em nossos coraçoens,
e tam duradoura, que o tempo nao terá poder de destruilla. Nós amaremos sempre áo nosso Invejado Soberano, que naõ goza mais esplendor por sua alta soberania,
que pelas preheminentes virtudes de seu terno coração, e
Cujo Reynado he o da munificencia, o da justiça, o da
verdade, e o da clemência. Nós em fim o defenderemos em todos os tempos com as nossas forças, e sacrifícios,
e no meio de tam constante amor, e gratidão, continue-
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mos neste brilhante festejo dedicado á acclamaçaõ de
El Rey, Nosso Senhor, e ao seu natalicio dia.
Seguiram-se depois varias obras poéticas; concertos de
musicas; diversas danças; e refrescos. Assim continuou
este festejo por muitos dias, e com cavalhadas; comédias;
fogos artificiaes; e bailes, naõ se vendo nelles mais que
riqueza, prazer, contentamento, e doce paz.
Os venturosos Pernambucanos a pàr da gratidão,
devem sempre render graças ao grande, e magnânimo
Soberano, que possuem. Devem igualmente naõ perderem de vista as finezas de que saõ devedores ao seu
Excellentissimo General Luiz do Rego Barreto. E as
incansáveis fadigas, e amor, que tem experimentado da
assigualada Câmara instaurada desde o dia 20 de Maio
de 1817.
Embora ella se acabe pelo cumprimento marcado na
Ley: ella por certo nada mais tem a desejar; porque
tudo em seu tempo vio relizado,* os seus generosos donativos, e desvellos foraõ abençoados ; e deixam uma estrada
cheia de flores, para os seus futuros euccessores trilharem
por ella. Como naõ seriam os povos felices, se sempre
fossem regidos, e governados por homens similhantes. !!

Carta de um Deputado de Nova Granada a Mg Lord
Castlereagh, Secretario de Estado de S. M. Britannico na Repartição dos Negócios Estrangeiros.
Londres 10 de Abril 1818.
M Y LORD !—Os Ministros de S. M. Britannica foram
informados, desde o mez de Novembro, 1814, da missaõ,
que trouxe o abaixo assignado a Londres, como Deputado
do Governo Geral das Províncias confederadas de Nova
Granada, na America Meredional; e ainda que infeliz-
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mente lhe naõ foi permittido apresentar os officios que
trouxe daquelle Governo, para Sua Majestade, e S. A. R.
o Principe Regente, nem fazer as outras communicaçoens,
de que estava encarregado, nem por isso elle se suppoem
menos obrigado, vistas as extraordinárias circumstancias
do presente momento, e em desempenho do seu dever, a
dirigir a presente nota a V- E x a . para o fim de ser apresentada á consideração de S. A. R. o Principe Regente.
H e notório, e se tem publicado em toda a Europa, que
entre os Gabinetes de Londres e Madrid tem existido
uma negociação, cujo resultado foi (naõ podendo o Governo Hespanhol obter da Gram Bretanha o auxilio requerido para a subjugaçaõ da America) concordar-se
ultimamente em uma mediação, que devia ser proposta
pelas cinco Potências Europeas Alliadas, a fim de fazer
cessar a contenda entre Hespanha e America.
O abaixo assignado naõ duvida, que os Americanos appreciaraõ altamente, e receberão com prazer a mediação
dos principaes Soberanos da Europa, particularmente a
da Inglaterra, se nesta medida naõ tem outro interesse
mais do que o da humanidade, cruelmente ultrajada, pelos
horrores, com que os Hespanhoes tem conduzido a mais
destructora guerra naquelle continente.
Porém, ao mesmo tempo que elle está convencido dos
sentimentos, que animam os seus compatriotas, e do seu
mui profundo respeito para com os augustos monarchas,
que tam verdadeiramente se interessam, no descanço geral
do mundo, e em restabelecer á a llicta humanidade o gozo
dos seus direitos, devemos observar, que a Hespanha, no
presente estado das cousas, desejando manter o systema
oppressivo, que tem estabelecido na America, e continuar
n'uma guerra de morte e exterminaçaõ contra os seus habitantes, tem perdido a occasiaõfavoraveldeaccomrnodaçaõ, que lhe poderia ter preservado a sua supremacia. He
V O L . XXI. No. 123.
2B
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portanto necessário que El Rey Fernando renuncie toda a
esperança de soberania sobre aquelles paizes, se he verdade que elle deseja sinceramente aceitar a mediação, que
lhe offerecem os soberanos,que o resistituiram ao seu throno,a
fim de recobrar por ella a amizade e boa intelligencia com
os Governos da America ; porque o cruel e injusto comportamento, observado para com a America, por todos os
Governosj que succedêram uns aos outros na Hespanha,
desde o estabelicimento das primeiras Junctas revolucionárias até agora, tem posto as provincias Americanas na
alternativa de serem independentes ou destruídas; e
nenhuma mediação obterá o desejado effeito, a menos que
tenha por baze a absoluta emancipação, a que aspiram.
O abaixo assignado naõ julga que he necessário explicar os justos motivos, que a America tem sempre tido de
se queixar da constante oppressaõ, com que a Hespanha as
tem governado ; porque saõ suficientemente notórios, e
taes que justificam plenamente a resolução, que tem tomado, de morrer ou ser independentes.
Naõ emprehenderá tam pouco presentemente,o mostrar a
série de acontecimentos extraordinários, nem as injustas
pretençoens porque a mesma Hespanha provocou a revolução, que se eifectuou quasi simultaneamente na America
Meredional e Septentrional. A Gram Bretanha sabe,
melhor do que nenhuma outra Potência Europea, que os
Americanos, abandonados por muitos annos a si mesmos,
e a seus próprios recursos, somente pelo desejo de se preservarem, e escapar a dominação de Bonaparte, no caso
da subjugaçaõ da Hespanha, só podiam ter resolvido tomar
armas, por amor de sua segurança e bom governo: e que
esta necessária determinação, justa e louvável em si
mesma, e que naõ podia contribuir pouco para impedir a
inteira submissão da Península ao Governo de Joseph, foi
mal recebida pelos que governavam na ilha de Leon eCadiz,
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que desejavam que a America ficasse passiva, e seguisse a
sorte de Hespanha, qualquer que ella fosse, acompanhando-a no captiveiro unida ao jugo do triumphador.
O abaixo assignado, porém, registrará os grandes sacrifícios feitos pelos Americanos, em auxilio de seus irmaõs
Europeos, na guerra, que mantiveram contra Napoleaõ:
sacrifícios mal pagos, como a Inglaterra bem sabe. R e cordará também os sinceros offericimentos que estas provincias fizeram para se manter sempre unidas á Hespanha, e
o altivo desdém com que ésla desatteiideo e negou á
America a participação daquelles direitos naturaes, concedidos aos homens unidos em sociedade. Os actos das
Cortes de Cadiz provaram á face da Europa toda, quam
distante estava a metrópole de tractar os Americanos
com ordinária decência; sem fallar da justiça, ou da humanidade: e que os direitos de 20:000.000 de homens pezaram
menos na sua injusta balança, do que a ambição de dominar
sobre uma vasta extençaõ de paiz, e reduzilla a um
deserto.
A America, naquella occasiaõ, fez tudo quanto delia
podia requerer o seu amor pela metrópole; ao mesmo
tempo que esta, estabelecendo uma injusta desigualdade,
chocando contra os principios que proclamava, e que
pretendia gozar exclusivamente, foi a primeira que provocou as dissençoens, que a Inglaterra procurou em vaõ
conciliar, com suas repetidas e generosas offertas de memediaçaõ, e que outras tantas vezes foram regeitadas,
pela mesquinha politica dos Governos, que se suecedêram
uns aos outros em Hespanha.
Assim foi, que o mero acto das Américas se armarem
para conservar a uniaõ, e se protegerem, no meio das mais
difDcultosas circumstancias, que podiam offerecer os acontecimentos políticos, na distancia de 3.000 léguas da E u ropa, foi ao depois convertido em acto formal de indepen2B2
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dencia, pronunciada com toda a convicção necessária, de
que nada havia mais que esperar da Hespanha, ainda
que ella pudesse melhorar as suas instituiçoens internas.
Neste estado das cousas, Fernando, sendo restituido
ar» throno de seus antepassados, dirigio todos os seus esforços para a subjugaçaõ do paiz, sem se dignar examinar a causa de sua queixa. Os Americanos do século 19
tem sido tractados como os índios do século 16. Os
Generaes Hespanhoes naõ tem admittido parlamentarios,
nem respeitado os direitos da humanidade com os prisioneiros, ainda que se naõ considerassem como prisioneiros de guerra. O execrável Morillo tem destruído provincias inteiras em Nova Granada e Venezuela, naõ perdoando nem a velhos, nem a mulheres, nem a crianças;
e quando tinha apenas deixado algum individuo, conhecido por seus talentos, e habilidades, ou por suas virtudes
ou pqr alguma profissão útil, publicou uma amnestia, em
que o Gpverno Hepanhol, insultando assim a humanidade
como a razaõ, deixa uma aberta, em ordem a dissimular a sua infracçaõ, debaixo dos mais frivolos pretextos.
Tal he a breve historia dos acontecimentos passados
nas provincias confederadas de Nova Granada.
Ellas
naõ podem esperar que El Rey de Hespanha lhes imponha mais favorável jugo, do que o que soffrem na Europa, aquellca que derramaram seu sangue para o remir do
captiveiro. A Hespanha naõ os pôde fazer felizes, porque ella mesma o naõ he ; nem pôde offerecer segurança
ou protecçaõ a paizes tam vastos e tam remotos.; porque
ella carece dos meios necessários para este fim. Toda
a guerra Europea lhe obstrue as communicaçoens, lhe
impede o commercio, e suberge as Américas n' um abysmo
de males, que ja naõ podem tolerar por mais tempo,
vinte milhoens de homens, que sabem que existem por
si mesmos, que conhecem os seus direitos e que entendem como respeitar o dos outros.

Miscellanea.

197

Estes poderosos motivos inevitavelmente produzirão a
absoluta independência da America,ella he necessária para
os Americanos; conveniente e útil para todas as naçoens
do Mundo, sem exceptuar a mesma Hespanha, se ella
deseja conhecer oa seus verdadeiros interesses.
Portanto, o abaixo assignado, em virtude dos plenos
poderes, de que se acha revestido, e como representante
das Provincias Confederadas da Nova Granada, naõ pôde
deixar de protestar, da maneira mais solemne, contra a
abertura de negociação alguma, relativa à sorte futura das
Américas, som que ellesêja ouvido; e que naõ tenha por
baze a independência dellas : e deseja que este protesto seja commum a todas as Potências da Europa, que
haõ de tomar parte na mediação; ainda que seja somente
dirigido aos Ministros de S, M . Britannica, concebendo
que elles saõ os principaes mediadores, por se haverem
elles offerecido a sêllo, quando tiveram lugar as primeiras occurrencias: e tenho a honra de ser
My L o r d ; de V. S.
mui respeituoso e obediente criado
U M D E P U T A D O DA NOVA GRANADA-

Ao Muito Honrado
Lord Viscode Castlereagh, &c.

ESTADOS UNIDOS.

Tomada de

Pensacola.

Quartel-General, Divisão do Sul, Pensacola 28 de
Maio, 1818.
O Major-General André Jacksorv achou necessário
tomar posse de Pensacola. Naõ foi impellido a esta
medida pelo*desejo de extender os limites do território dos

198

Miscellanea.

Estados Unidos, nem por sentimentos de falta de amizade,
que haja na Republica Americana a respeito do Governo
Hespanhol. Os índios Seminoles, habitadores no território de Hespanha por mais de dous annos a esta parle»
que tem visitado os habitantes das nossas fronteiras com
todos os horrores das matanças selvagens : mulheres desamparadas tem sido as assinadas, e os berços tinctos com
o sangue innocente. Era de esperar que estas atrocidades tiv< ssem attrahido a attençaõ do Governo Hespanhol;
e que elle, fiel aos tractados existentes, tivesse adoptado
remédios para a sua suppressaõ.
Reconhecia-se a obrigação de as reprimir ; porém
allegou-se, com esta concosaõ, que as authoridades Hespanholas, bem longe de poderem reprimir, eram muitas
vezes compellidas, quer por politica,quer por necessidade,
a dará estes selvagens muniçoens de guerra; abilitando-os
assim, se he que naõ se excitavam a levantar contra nós o
tomahawk (machadinha de guerra dos índios). As immulaveis leys da própria defensa. portanto, obrigaram o Governo Americano a tomar posse daquella parte das Floridas, em que a authoridade Hespanhola se naõ podia manter. Achou-se Pensacola nessa situação, e se conservará
a sua posse, até quea Hespanha possa fornecer uma força
militar sufficiente para por em vigor os tractados existentes.
Os vassallos Hespanhoes seraõ respeitados : as leys Hespanholas governarão em todos os casos, em que se affecte
suas propriedades ou pessoas ; será garantida a livre tolerância a todas as religioens; e o commercio será igualmente livre a todas as naçoens.
O Coronel King assumirá o commando de Pensacola
como Governador Militar e Civil.
As leys Hespanholas, em tanto quanto affectam os direitos pessoaes ede propriedade seraõ mantidas. O coronel Kingtomarápossedos archivosda provincia e nomeará
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algum indivíduo de confiança, para os guardar e conservar. He da ultima importância, que os registros e títulos
da propriedade sejam cuidadosamente seguros.
Elle
mandará fazer uma inquirição,a respeito de toda a propriedade de raiz pertencente a El Rey de Hespanha, e
tomará posse delia. As reclamaçoens, que se fizerem de
propriedades dentro do alcance de artilheira do forte de S.
Carlos de Barancas, seraõ escrupulosamente examinadas;
e provando-se, que saõ validas se concederá por ellas uma
renda ; porém em caso algum se deixará a sua posse —
Esta propriedade he necessária aos Estados Unidos, e
pôde-se possuir, segundo as suas leys, pagando-se por
ellas um equivalente.
As leys de cobrança de direitos dos Estados Unidos
seraõ aqui executadas, e o Capitão Gadsden he nomeado
para servir de Collector,cora plenos poderes para nomear
aquelles officiaes subalternos, que, na sua opinião, forem
necessários para o fiel desempenho do encargo que lhe he
confiado. Elle se dirigirá ao Governador de Pensacola
para o auxilio militar, em todos os casos que elle for necessário, para obstar as teutativasdo commercio illicito.
(Assignado)

A N D . JACKSON.

Maj. Gen. Comm.

Termos da Capitulação, concedida ao Governador de
Pensacola.
Proposiçoens, que o commandante Militar e Civil da
Provincia da Florida Occidental faz a S. Exa. André
Jackson, General em Chefe do Exercito Americano
diante do Forte de S. Carlos de Barancas.
1. O forte de Barancas será entregue ás tropas dos
Estados Unidos, debaixo das seguintes condiçoens;—
Resposta. Approvado: com as excepçoens feitas em
frente de cada artigo ; e a posse dada hoje á uma hora
da tarde.
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2. A guarniçaõ do forte de Barancas marchatá para
fora; a fim de ser transportada para Havannah, no dia e
hora, que se concordar, com as honras de guerra, tambor
batente, suas armas e bagagem. Os empregados de
Fazenda Real, e das Repartiçoens, que lhe saõ connexas.
seraõ também transportados para o mesmo destino.
Resposta.
Dar-se-haõ listas de todos os officiaes militares e civis da guarniçaõ do forte Barancas t as tropas
marcharão para fora, como se expressa no artigo: as suas
armas seraõ postas em sarilho ao pé da esplanada, e
deixadas em poder do Exercito Americano até o dia do
embarque, e entaõ se lhes tornarão a entregar.
3. O Commandante da Provincia c os officiaes de seu
estado-maior, da artilheira, engenheiros, officiaes e
tropa levarão com sigo as suas armas e effeitos pessoaes, e
teraõ também a liberdade de dispor de sua propriedade
de toda a sorte, com perfeita segurança para os compradores.
Resposta.
Todos os títulos de propriedade legitimamente obtidos da coroa de Hespanha seraõ respeitados.
4- A guarniçaõ será embarcada por conta dos Estados
Unidos. Todas as pessoas da classe militar, ou da Real
Fazenda receberão, durante a passagem, as raçoens, que
lhes saõ concedidas pelos regulamentos de Flespanha.
Resposta.
Approvado em tanto quanto diz respeito' 1
transportaçaõ da guarniçaõ; e teraõ as raçoens concedidas
por Hespanha, com tanto que naõ excedam as raçoens
Americanas.
5. Fornecer-se-ha competente numero be embarcaçoens,
para transportar os effeitos pessoaes, papeis, e toda a outra
propriedade ao Commandante, ofliciaes e outros empregados Reaes, e particularmente os papeis da Secretaria
do Governo, existente em Pensacola, os da Repartição
da Fazenda, e dos empregos Militares e Civis. Estes
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papeis naõ seraõ sugeitos a inspecçaõ nem exame algum,
debaixo da promessa de que naõ contém cousa alguma
estranha ás funcçoens das dietas pessoas.
Resposta.
Approvado.
Dar-sc-ha um calculo dos
transporte»!, que saõ necessários, segundo o uso estabelecido.
6. ("Este artigo refere-se ao cuidado, e futura m u dança dun doentes, o fui approvado pelo General Jackson
«em alteração.
7. (Fstipula, que a guarniçaõ de Pensacola e oa prisioneiros gozarão dos mesmos privilégios da guarniçaõ de
Barancas, e que sejam também transportados para
Havunua )
8 o 9.
(Referem-se aos provimentos das tropas
Hespanholas, suas famílias, &c. até a sua chegada a
Havana, o reembolço destes provimentos, será ao depois
providenciado entre Hespanha e os Estados Unidos.
10. (Estipula a entrega dos armazéns, muniçoens,
&c. ao General Americano.)
12. As pessoas o propriedades seraõ respeitadas; datas
e vendas de terras feitas pelas authoridades competentes
seraõ respeitadas pelo Governo Americano, em qualquer
tempo que tenham sido feitas até a data desta.
Resposta.
Todos os títulos legalmente obtidos da coroa
de Hespanha, antes desta data, seraõ garantidos e respeitados.
12. ( E s t e artigo provideneca um inventario em duas
copias, do numero e estado dos edifícios R e a e s . )
13. Os officiaes militares, c os empregados no serviço
de todas as repartiçoens, so poderão embarcar com suas
famílias crianças c escravos,no qual numero se incluirão as
famílias destas classes, que sueceda estarem ausentes. Os
que tiverem propriedado de que dispor, ou negócios que
ajustar, poderão ficar o tempo necessário para eBte fim.
VOL.
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A authoridade Americana lhes dará toda a protecçaõ
durante a sua estada, e elles gozarão do mesmo privilegio
do resto da guarniçaõ, no seu embarque para Havanna,
por conta dos Estados Unidos.
Resposta.
Inadmissível ; pelo que respeita a concederem-se transportes ás familias dos officiaes, que naõ
estaõ presentes, e creados que naõ servem aos officiaes e
suas familias. Os indivíduos dispostos a ficar nas Floridas
seraÕ respeitados e protegidos em todos seus direitos civis
e pessoaes, e se naõ se aproveitarem dos transportes, que
se lhes ministrara na presente occasiaõ, devem oblêllos á
sua custa em período futuro.
.14. Os officiaes e tropas desta guarniçaõ, com a sua
equipagem, seraõ transportados a Pensacola, aonde ficarão, como dicto he, até que se embarquem para Havanna,
Resposta.
Approvado.
17. O chefe Alabama, com a sua familia, que se acha
agora neste forte, e que se tem mencionado ao Major
Young, será incluído nesta capitulação, e transportado
para a Havanna.
Resposta.
Approvado. O seu nome será entrado
em um artigo, e garantindo o Governo Hespanhol que
elle naõ voltará outra vez para as Floridas.
18. A religião Catholica, seus ministros e o livre exercício delia seraõ mantidos.
Reposta.
Concede-se a livre tolerância de todas as
religioens.
19. A capitulação he feita na confiança de que o General das tropas Americanas cumprirá a promessa que
offereceo, de voltar integralmente esta província, no estado
em que a recebe, como se diz na sua carta official.
Resposta.
Approvado. E a restituição feita sob as
condiçoens expressas na communicaçaõ do General
Jackson ao Governador de Pensacola, aos 23 de Maio.
20- Se houver alguma duvida sobre a intelligencia de
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algum dos artigos desta estipulaçaõ, seraõ elles interpretados da maneira mais favorável á guarniçaõ Ilespanhuhw
Resposta.
Os artigos acima seraõ interpretados conforme ao BCU sentido literal e expresso.
21. A presente capitulação será assignada, e trocada
pelo general do Exercito Americano, o Commandante
desta provincia, o mais depressa que for possivel, e, ao
mais tardar, pelas 5 horas da tarde, cada um entregando
seu repeclivo original.
Resposta.
Approvado.
Forte de S. Carlos de Barancas, 28 de Maio, 1818,
7 horas da manhaã.
(Assignado.)

JOSEPH MASOT.

(Assignado.)

A N D R É JACKSON,

Maj. Gen. Comm.

Artigos addicionaes, que devem ter a mesma força dos
primários e amplicados em conformidade do que se estipulou.
1. O nome que se requer do Chefe AJabama, he
Opayhola. O Commandante desta Provincia se obriga
em nome de seu Governo, a que o dicto chefe naõ torne
a voltar ás Floridas.
Resposta.
Approvado.
2. Se algum vaso de guerra de S. M . Catholica, destinado para este porto, chegar com suprrimentos de mantimentos ou dinheiro, será livremente admittido, assim
como os navios mercantes Hespanhoes.
Resposta,
Approvado.
S Carlos, Barancas, 28 de Maio 5 horas da tarde.
(Assignado)
(Assignid,)

JOSEPH MASOT.

ANDRÉ JACKSON.

2c£
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Ordem do dia.

Quartel-general, Divisão do Sul: Secretaria do Ajudante-general Barancas, 27 de Maio, 1818.
Camaradas Soldados !—Fostes chamados á campanha,
para castigar selvagens e negros, que tinham, de maneira
sanguinária, usado do tomahawk, e da faca de esfolar
cabeças, contra vossos concidadãos indefezos, nas fronteiras. Perseguislc-os até o Mickaruky, S. Marcos, Sewaney, c ultimamente até este lugar; passando por desertos
incógnitos ; encontrando immensas difficuldades e privaçoens, que vós arrostastes, com o espirito de soldados
Americanos, sem murmúrio.
O vosso General anticipou o fim da campanha, na sua
volta para o forte Gadsden, e saudou aquella hora com
sentimentos de gratidão ao Céo pelo prospecto de vos
alleviar de vossos trabalhos, pondo-vos em quartéis, ou
mandando-vos voltar para vossas casas; porém quam
grande foi a sua mortiticaçaõ, quando ouvio dos recentes
assassinos commettidos juncto ao Alabama, por uma partida do inimigo, vindo de Pensacola, aonde foram providos
de mantimentos e muniçoens, por uma potência amiga.—
Neste estado de cousas marchasl.es vós para aqui, com difficuldades, que somente vós podeis avaliar, encontrado na
marcha o protesto do Governador da Florida Ocidental,
que ameaçava empregar a força, se naõ evacuássemos
'mmediamente o paiz. Este novo e inesperado inimigo
foi ensinado a sentir a impotência de seus ameaços. Vos
entrastes em Pensacola sem resistência; e a possante
fortaleza de Barancas naõ se pôde conservar senaõ por
um dia, contra a vossa determinada coragem.
O vosso
General naõ pôde deixar de admirar o espirito e zelo
militar, que vós manifestastes ; quando se declarou, que
éra necessário tomálla por assalto.
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CIIIM.

Ojficio de 8. Ex*. o Capitão dos Andes ao Supremo
Governo com a relação da batalha de Maipo,
Ex m n . Snr.—O inesperado acontecimento da noite
de 19 do passado, cm Concha Rayada, pôz em perigo a
liberdade de Chili. Foi na verdade, uma scena horrorosa
rêr a dispersão de um exercito, composto de homens valorosos, cheios de disciplina e instrucçaõ, sem que fossem
balidos.
Depeis que abri a campanha tenho sido tara satisfeito,
que olhava para a victoria como certa, e todos os meus
movimentos eram sempre dirigidos a obtêlla completa e
decisiva. O inimigo, depois que abandonou Curico, naõ
achou posição alguma capaz de prevenir que as nossas
forças o molestassem nos Mancos, e o ameaçassem de o
voltear. Consequentemente ambos os exércitos se encontraram aos 19, juncto a Talca, fazendo impossível a
retirada, ou passar o rio Maule.
A mais desesperada situação se tornou, por um accidente a mais favorável. As nossas columnas de infanteria naõ nos chegaram senaõ ao pôr do sol, e aquella
hora éra impossível emprehendcr um ataque contra a
cidade. Formou-se entaõ o exercito provisionalmente
em duas linhas, em quanto andávamos reconhecendo para
achar a posição mais vantajosa, em que se pudesse postar
e havendo ella sido escolhida, ordenei á ala direita que a
oecupasse; porém este movimento foi mal executado : e a
esquerda começava a seguilla, quando um vivíssimo e
desesperado ataque do inimigo pôz em total confusão a
nossa bagagem e artilheria, que entaõ se iam movendo.
Eram 9 horas da t a r d e ; e esta confusão foi em breve
seguida pela dispersão da nossa esquerda, depois de um
vivo fogo, que durou por meia hora, cm que o inimigo
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eoffieo grande perda, e nós tivemos a desgraça de perdermos o valoroso General OTIiggins, que foi ferido.
E u em pessoa, com todos os outros chefes e officiaes,
empregamos todos os nossos esforços para os tornar a
formar, o que se effectuou primeiramente com a protecçaõ
da reserva. Aqui tornou a haver a mais obstinada acçaõ,
porém frustrando a noite todas as nossas medidas; naõ
tivemos por fim outro remédio senaõ ceder.
A nossa direita naõ tinha sido muito incommodada, e o
coronel Las Heras teve a gloria de conduzir, e retirar em
boa ordem, o corpo de infanteria e artilheira que a compunha. Foi este o único apoio, que nos ficou, quando
cheguei a Chimbaroga. Prosegui entaõ nos meios mais
efficazespara effectuar a reunião, na garganta de Re^rlemu. Postou-se o quartel-general em S. Fernando.
Fiquei ali dous dias, e posso assegurar a V. Exa. quea
nossa situação era a mais embaraçada. Tínhamos perdido toda a nossa bagagem, e material do exercito ;
destituídos de tudo, precisávamos tudo, a lira de nos
oppôr a um inimigo superior era numero ; e orgulhoso
pela victoria. Nesta situação, naõ achei outro expediente
senaõ retirar-me para Santiago e procurar todo o auxilio
necessário para a salvação do paiz.
H e alem de toda a crença o dizer, que no decurso de
três dias se reorganizou o exercito no campo de instrucçaõ, uma légua distante da cidade. Tornaram os soldados
a ganhar os seus espíritos ; e, em treze dias depois da
nossa derrota e de uma retirada de 80 léguas, nos achamos
em situação de encontrar o inimigo. O interesse, energia e
firmeza, com que os chefes c todos os officiaes úo exercito
cooperaram para estabelecer a ordem e a disciplina,redundará em sua eterna honra. He verdade que as nossas
forças eram inferiores ás do inimigo : muitos dos nossos
corpos eram meros esqueletos e tínhamos batalhoens compostos de 200 homens somente.
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No entanto u iuimígo avançava rapidamente; e, no I o .
do corrente, tive informação positiva de que a parte
principal d.» Exercito linha passado o Maipu, pelos vãos
de Lougueua, e dirigido a sua marcha para os desfiladeiros de La Cabia.
A posição do nosso acampamento nem éra segura nem
militar. Ao» 2 acampamos juncto ao Esptjo. Aquelle
diu, e o 3". c 4"., tiveram as nossas partidas muito fogo
e o exercito passou todas estas noites em armas.
Por lim iiproxitnou-se-nos o inimigo aos 5. Todos os
seus movimentos pareciam dirigidos a voltear a nossa
direita,nrneíivíl,ido a capital,e cortara nossa communicaçaõ
«om Aconcagua, e segurar-lhe a communicaçaõ com
Valparaiso.
Quando observei, que tinha por seu objecto executar
este movimento, considerei que éra occasiaõ favorável
para o atacar em sua marclu, e me puz em sua frente, por
meio de uma mudança na direcçaõ da direita. Foi esta
a preparação para todas as operaçoens posteriores.
Puz immediatamente toda infanteria debaixo do commando do benemérito Brigadeiio-Gcneral Balcarce ; a
direita sob o coronel Las Heras ; a esquerda ás ordens do
Teu. Coronel D. HilaTiaõde Ia Quinfana ; a cavallaria
da direita sob o coronel Malhias Zipiola, com os seus
esquadroens de granadeiros ; e a da esquerda tendo á
sua frente o coronel O. ríaymundo Freyre, com os seus
esquadroeus das guardas de S. Ex a . o Director de Chili;
c os caçadores dos Andes.
Tendo o inimigo percebido o nosso primeiro movi.
mrnto, tomou uma posição forte, destacando para um
pequeno oute.ro um batalhão de caçadores, para sustentar
uma bateria de quatro peças, postadas neste ponto. Fsta
disposição foi bem escolhida; porque completamente
segurava a sua esquerda, c os seus fogos flanqueávum e
latiam toda u frente cm opposiçaõ.
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A nossa linha se formou em columnas cerradas e parallelas, inclinadas para a direita do inimigo, e apresentando
um ataque oblíquo sobre este Manco, que estava descuberto
A reserva, carregando também sobre o mesmo, estava
em postura de o voltear, e supportar a nossa direita.
A bateria de 8 peças de Chili, commandada pelo Commandante Blanco Ciceron, e outras quatro peças sob o
commandante Plaza, foram vantajosamente postadas, e
jogaram cora bom successo sobre a posição do inimigo.
Nesta situação começaram as nossas columnas a nioverse das fraldas do pequeno outeiro, que formava a nossa
posição, marchando para carregar a linha do inimigo,
que começou entaõ o mais estupendo foco, mas naõ
alcançou impedir a nossa marcha. A sua bateria de
flanco, no outeiro, fez-nos Grande damno, ao mesmo
tempo, uma pezada massa da cavallaria do inimigo, situada no inlervallo, veio carregar os granadeiros d e
cavallo, que, formando-se cm columnas por esquadroens
avançavam sobre nós de frente. O primeiro esquadrão
éra commaudado por Escalada, que, vendo-se ameaçado
pelo inimigo, marchou immediatamente contra elle, com
a espada na maõ. O commandante, Medina, seguio este
movimento. Começou também o fogo da nossa esquerda
e em breve toda a linha entrou em acçaõ, assim como a
reserva, que se unio ao momento, em que o vigor da
nossa linha começou a decair. Porém a carga que fez a
reserva, e o commandante Tonson, do I o . regimento de
Coquimbo, deo impulo á nossa linha, que caio sobre o
inimigo com mais espirito doque nunca. Pôde dizer-se
que apenas se terá visto um ataque mais vivo, nem uma
resistência mais vigorosa e obstinada. A constiincia de
nossos soldados e sua heróica força triumpháram por
fim, e o inimigo foi posto cm completa derrota.
O General era chefe, Osório, escapou cora 200 cavai-
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los somente. He provável que seja apanhado pela cavallaria que vai em seu scguimento. Todos os seus generaes
estaõ prisioneiros era nosso poder. O numero de prisioneiros he de 3. 000, e 100 officiaes, com a maior parte
dos chefes dos corpos. O campo de batalha está cuberto
com 2.000 mortos. Toda a sua artilheria, parques, hospitaes, com os cirurgioens, caixa militar, em uma palavra
tudo quanto compunha o Exercito Real está morto ou
prisioneiro, ou cm nossas maõs. Com puro a nossa perda
a 1000 homens mortos e feridos, A força do inimigo,
de todas as descri pçoens, éra de 5.300 a nossa 4.900
(O olficio conclue recommendaudo vaiios officiaes á
consideração do Governo )
JOSEPH DE SANMARTIN.

Quartel General de Santiago, 9 de Abril, 1818»

Reflexoens sobre as novidades deste mez.
REYNO UNIDO DE PORTUGAL» BRAZIL E ALGARVES.

Disputa entre Portugal e

Hespanha.

Corre por certo, que a Hespanha naõ tem querido acceder ás
propostas da Corte «Io Rio-de-Jaueiro, e que por isso a perspectiva de accommodaçaõ está tum distante como sempre; e os
rumores de hostilidades continuam por vários modos, e com syraptomas, que nos vemos obrigados a fazer delles mençaõ.
Quando saio de Cadiz a ultima expedição com algumas tropas
para a America, fizeram-se consideráveis preparativos de defensa,
na ilha da Madeira, e nas dos Açores. Naõ aconteceo, porém,
desastre algum ; nem isso de forças Hespauholas, no estado actual
e deplorável daquelle Reyno, podia assustar a ninguém.
Ha, porém, rumores de outra qualidade de hostilidades, que
nos dam alguma cousa mais a pensar. Na conrespondencia que
VOL.
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se publicou anonyma (vide Covr. Braz. Vol. XX. p. 378,) por
parte do Gabinete de Madrid, e por parte do do Rio-de-Janeiro, lia
vários cortes, sobre o aproveitar se Hespanha de circumstancias
em Portugal, que lhe favoreçam a entrada naquelle Reyno; particularmente na carta de Veritas contra Philo-Justitia
(Veja-se
Corr. Braz. Vol. XX. p. 408,) achamos esta passagem:—
Philo-Justitice descubrio muito as suas vistas, mencionando
na sua carta a conspiração de Lisboa, e concluindo com ameaçar a conquista de Portugal por Hespanha. ^ Teria aquella
conspiração alguma relação com a mysteriosa viagem a Lisboa,
de um certo official Hespanhol, que se sabe haver estado em conrespondencia com algum dos conspiradores P o tempo explicará
este enigma."
Esta passagem induz a reflexão, quando se considera que Veritas falia quasi com authoridade ; e certamente como pessoa bem
informada dos negócios correntes de Portugal. No papel, em justificação do Marechal Beresford, e contra os conspiradores de
Lisboa, que começamos em nosso N°. passado, e concluímos neste;
se acham bem claras insinuaçoens, de que se está formando um
partido Hespanhol em Portugal, e as insinuaçoens tocam a cousa
alta.
No Investigador N°. 86, p. 229, refutando o folheto intitulado
Reflexoens sobre a conspiração S[c, diz que "aquelle author falia,
como se fosse mandado escrever por Hespanha". Depois veremos
o modo porque o Investigador segue o mesmo trilho.
Finalmente temos visto em outras publicaçoens recommendado
abertamente o plano da separação de Portugal do Brazil, e sua
uniaõ com Hespanha ; vantagens que dahi se devem seguir, influencia na Europa &c. &c.
Em quanto só tínhamos receios, fundados em informaçoens particulares julgamos próprio omittir a discussão deste ponto em
publico ; mas do que fica dicto se conhece, que hc ja manifesto o
tractar-se de formar em Portugal um partido Hespanhol; e que,
seguindo o plano adoptado por Phillippe H em 1580 ; se começa
por escrever a favor da medida, adoçando e dispondo os escriptores
a opinião publica, seguindo-se depois os emissários particulares ;
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e dahi naturalmente a compra de nobres, e desembargadores, que
declarem que Portugal pertence á Hespanha; e por fim um exercito, que execute a sentença: esta foi a marcha em tempo de
Phillippe II ; e como he preciso apprender pela experiência do
passado, achamos que he ja alto tempo de que se busque a defensa
para estes ataques, que muito mais saõ para teiner do que os
exércitos.
Quanto aos escriptores, e falladores, que começam ja a advogar
abertamente a separação de Portugal do Brazil, e a inculcar os
benefícios de sua uniaõ com Hespanha, lembrando a uniaõ ern
Cortes communs, &c. &c. responderemos cora uma aneedota, em
que se recopila a experiência do passado.
Um dos primeiros Embaixadores de Portugal em França, depois
<la revolução de 1640, asseverou, a quem lhe duvidava da possibilidade de Portugal se conservar independente, " q n e , no caso em
que a desgraça fosse tanta, antes se havia de entregar ao Turco
do que a Castella. Era o Embaixador Ministro de letras, e como
um grande Senhor Francez lhe pedisse a razaõ deste seu dicto
sendoCatholico, e letrado, respondeo assim : "Porqne eu emTurquia
se defender a fé, serei mártir; se renegar, far-me-haõ b a x á ; e
em Castella, Monsieur, nem Baxá nem Mártir."
A amarga experiência de 60 annos deveria ter ensinado aos
Portuguezes, que a uniaõ com Castella, seja em que circumstancias for, sempre os reduzirá a conquistados suspeitos, e ao mesmo
tempo desprezados pelos conquistadores; pois aquelles mesmos
que naquella occasiaõ venderam o Reyno a Hespanha, e os que
ao depois da acclamaçaõ de 1640 naõ seguiram o partido da pátria,
perderam o que nella tinham, e só obtiveram na Hespanha mortificaçoens e desgostos.
O Investigador Portuguez naõ advoga a uniaõ com Hespanha
abertamente, mas conduz os seus escriptos, com a mesma tendência
de inculcar os direitos de Hespanha, ao mesmo tempo que parece
fazer reproches disto ao Author das Reflexoens sobre a Conspiração; mas como o Investigador tantas vezes nos tem chamado
" Caraquenho, revolucionário, incendiario, Soe. & c . " sirva-se de
soffrer, que nós agora, com mais justiça, expliquemos o mal que
2D2
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elle está fazendo a Portugal, inculcando os direitos da Hespanha,
nesta epocha, em que se deseja formar um partido Hespanhol entre
os Portuguezes.
A p. 2 2 6 , do No. 8 2 , contende e Investigador, que a doaçaõ
de Portugal ao Conde D . Henrique, foi feudataria ao Reyno de
Leaõ; e depois diz, produzindo uma escriptura antiga, "que certas
expressoens da escriptura denotam mais a condição de um vassallo doque a de um. Principe independente."
Assim o Investigador naõ se contenta ja com dizer, que o Reyno de Portugal
era feudal ario, mas quer que o seu Soberano fosse vassallo de
Castella; tanto naõ pretendeo nem o mesmo Phillippe 11; posto
que os seus advogados usassem dos mesmos argumentos do Investigador.
A má nomeada, que tem El Rey de Hespanha, seria um terrível
obstáculo para que os Portuguezes se quizessem metter debaixo do
seu Governo: para encontrar este obstáculo se adoptou o plano de
fallar muito em Cortes, para dar com isso a entender; que fazendose Cortes Geraes de Portugal e Hespanha, essas Cortes remediarão os defeitos de que El Rey he accusado.
O judicioso Investigador cujo softicio he seguir a vereda opposta
( a o menos para isso he que lhe pagam) vai pelo mesmo caminho
dos outros, fadando também muito em Cortes, e copiando, no citado
N ° . por inteiro os capítulos das de lamego; e insistindo que os
primeiros soberanos de Portugal eram vassallos de Castella; com
a qual doutrina provaram os partidistas de Phillippe II, que a
independência, que se arrogarám esses soberanos seus vassallos,
naõ tem outro nome senaõ o de uma rebelliaõ bem suecedida. E
esta conclusão he verdadeira, adinittindo se o principio do
Investigador.
Se essa gente faltasse em Cortes do Reyno Unido; como expediente político do seu interior, seria isso uma questão interna, cuja
conveniência ou disconveniencia se podia discutir, sem entrar a idea
da vassalla<rein a Hespanha : mas o plano he evidente; falia se
de cortes, naõ como um meio de melhorar o ReynoUnido, mas como
uma occasiaõ de inculcar a supposta vassallagem a Castella.
Ma8<j quanto se nao enganam os infatuados, que esperam taes
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cortes gerae» de Portugal e CastHIa? E quam vilhacos saõ os que
com essas esperanças trabalham por enganar <•» outros.
Perguntáramos nós^ Que Cortes tem chamado Fernando VII iiaHespanha,
havendo promettido tam solemnemente qne as chamaria, ao tempo
em que tornou a tomar posse do throno? Metta-se Portugal nas
garras de Fernando VII, com o engodo dessas Cortes, e verá a
detcortezia que encontra. Quem naõ cumpre a sua palavra com
os sens, mal a cumprirá com os estranhos.
Ainda que tenhamos em vista combater unicamente o erro
politico dos que póduin suppôr alguma vantagem na uniaõ de Portugal com Hespanha, nau desejamos com tudo que fique sem resposta
o argumento jurídico do Investigador, com que intenta provar, que
o Rey de Portugal fora jamais feudatario, ou o que peior he,
vassallo d'El Rey de Castella.
O Documento que o Investigador cita, e a conclusão, que delle
tira, da vassallagem do Conde D . Henrique, e de seu Filho
D. Affonso Henriques, primeiro Rey de Portugal, á Coroa de
Castella, achou-o o Investigador em Brandão, Monarchia Luzitana, Parte 3», L 8. cap. 9.
Este documento prova unicamente, que na demanda entre o
Bispo de Coimbra e D. Cypriano, sobre a villa de Vopeliares, que o
Bispo contendia pertencer ao mosteiro da Vacariça, e D. Cypriano
que éra sua. por lha ter doado El Rey D. Alfonso VI,quando ainda
possuía Portugal, recorreram as partes ao dicto D. Affonso VI, naõ
como a juiz superior ao Soberano de Portugal, porém para que
declarasse o facto, se havia ou uaõ feito a doaçaõ que se allegava.
D. Affonso responde no mesmo teor; que se naõ lembrava de haver
feito tal doaçaõ ; mas que se a tinha feito e a terra éra do Mosteiro,
naõ queria que tal doaçaõ fosse valida ; e conclue pedindo (naõ mandando) ao Conde D. Henrique, que tome conhecimento da causa,
para a decidir na conformidade desta declaração.
As palavras do fim da carta saõ estas: " Sed vos, quantum
mihi l/ene queritis, causam de illa, et de illos Monasterios
inderessante Mas."
Assim naõ ha da parte de D. Affonso outro acto
senaõ o pedir a D. Henrique que decida a causa, na conformidade
ao facto declarado,
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Quanto aos outros documentos, que cita o Investigador, saõ
ainda mais fracos. A expressiõ Henrique Genro d'El Rey,
confirmando uma doaçaõ, nada prova, por quanto esta declaração
do parentesco éra conimumineiite usada nas escripturas publicas
daquelle tempo; e he mui má a conclusão que o Investigador
tira daqui, de que isto suppoem ser D. Henrique vassallo d'EI Rey
de Castella; genro e vassallo saõ doas cousas mui diversas, nem
a existência de uma suppoem a outra.
Igualmente a outra escriptura citada pelo Investigador, que
começa Regnante Adefonso Rege, dominante terra Comitê Henrico, nada prova para a sugeiçaõ ou vassallagem do Conde a
El Rey de Castella; pois naõ se mostra se este documento lie ou
naõ posterior á epocha em que se fez a doaçaõ de Portugal ao
Conde D. Hemique, no que só ha conjecturas dos historiadores.
A epocha em que Portugal se separou da Hespanha, centrou
a ser Estado Independente, naõ he bem averiguada, e por isso
discordam os Authores.
Julgam uns que desde o principio recebera o Conde D. Henrique
de D. Affonso VI, o senhorio absoluto de Portugal; quando casou
coin D. Thereza. Assim pensam Duarte Nunes de Leaõ. Chr. do
Conde D. Henr. p. 11. Manoel de Faria e Souza; Europ. Port.
tom. 2. Part. I. C. 1. p. 15. Francisco Velasco de Gouvea, Justa
AccIam.Part. Ia. punet. 1. §. 11. André de Resende Antiq. L 4.
Joaõ Pinto Ribeiro, Injustas usurpaçoens de Castella, § 3. tom. 2.
p . 67.
Outros Authores saõ de opinião, que essa independência absoluta teve lugar ao tempo do nascimento de D. Affonso II enriques,
o que causou tal prazer a seu avô El Rey D. Affonso VI, que
por esta oecasiaõ libertou o conde D. Henrique de toda a sugeiçaõ
a Castella. Fr- Bernardo de Brito Monarchia Luz. part. 2, L. 7cap 3, foi o primeiro que se-uio esta vereda, e sua authoridade
foi adoptada por outros em nossos tempos; Deducc. Chrou.
Pasch. José Mell. Hist. Jur C. 5. § 36.
Finalmente querem outros que os Portuguezes se livrassem
do poder de Hespanha por violência e meios de facto. Esta he
a opinião de Mar.ana, Hist- L. 10. c. I. Sandoval, chr. de D.
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Affonso 7, Illescas tom. Io i n fin. e quasi todos os HespanhoesEntre os Portuguezes houve Duarte Galvaõ, Chr D. Aff. Hcnr.
c Io. e Rodrigo Mendes da Silva, Gen. Real d' Hesp Querendo alguns que a independência se naõ estabelecesse senaõ era
tempo de D. Affonso 3°. como se pode ver em Brandão Mon.
Port. Part. 3 . L. 8. c. 9.
A lodo-; os argumentos, que se podem deduzir dessas escripturas
antigas, respondeo ja cabalmente Joaõ Pinto Ribeiro, no Tractado
das Injustas e suecessioas usurpaçoens de Ctistel/a e Leão.
Os
argumentos que produz agora o Investigador,
paia mostrar, que
Portugal fora feudatario de Castella, naõ saõ novos, foram muitas
vezes alienados a favor da usurpaçaõ dos Phillippes, e especialmente por D. Joaõ Carainuel no seu iraclado, Joannes
Brigantinus illigitimus
Rex demonstratus;
e o Dr. Nicolao Fernandes de
Castro, na sua obra Portugal Convencido, porém da futilidade de
todos esses argumentos se convencerá o Investigador
se ler as
amplas refntaçoens, que lhes fez Francisco Valasco de Gouvea,
no Traciado da Justa Acclamaçjaõ; e Manuel Fernandes Villa
Real no livro que intitulou
Anti-Cramuel.
He claro, que se o Rejtio de Portuçftl foi dado ao Conde D.
Henrique, com feudo ou.vas&alla<rem, como pretende o
Investigador, entaõ os Soberanos de Portugal, que se subtrahiram a essa
va*sallagem. érain rebeldes, a seu legitimo Soberano. Esta conclusão absurda foi refutada mesmo nos tempos mais antigos, no
protesto que Egidio Martins e Pedro Valasco, Embaixadores do
Senhor
I). Joaõ I fizeram no Concilio de Conslan^a ; e se acha
incorporado na Sessaõ 22 do mesmo Concilio.

Aliará

contra

as sociedades

clandestinas.

Quando vimos que os differentes Monarchas, membros da Saneia
Aliiança promulgaram uns apoz os outros leys contra as sociedades
clandestinas, quando observamos que o mesmo Rey de Prússia, que
deveo o seu restabelecimento ao throno, em grandíssima parte,
á iociedade clandestina chamada Tugen-band, a abolio c prohibio;
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quando testemunhamos que a mesma Inglaterra, seguindo esse systema geral Europeo, iiscava lambem da lista das acçoens perraittidas, a formação destas sociedades; mal podíamos conceber, que
o Governo do Brazil naõ seguisse a mesma marcha.
As observaçoens, que aqui se offereciam, saõ taõ obvias a nossos
leitores, que naõ julgamos necessáriodemorarino-nos com a matéria ; e somente repetiremos uma máxima, que varias vezes temos
iticulcutado; e he,
Que o Governo do Brazil deve sempre ter em vista, que as Políticas Europeas podem mui bem arruinállo, se se embrulhar nellus,
e nunca lhe poderão fazer bem algum.
He mui natural, que os Governos Europeos, que vem diariamente fugirem -lhe milhares de subditos para a America, promovam
boatos com que os atemorizem para que uaõ emigrem; e este
Alvará muito ha de favorecer as suas vistas, pelo que respeita o
Brazil; mas resta ainda os Estados Unidos, aonde custará aos
Alliados mais do que pensam fazer adoptar similhantes máximas.
O mais he que o Imperador de Rússia, bem longe de seguir isto
em seus Reynos; tem lá recebido quanto Francez descontente se
tem querido acolher a seus dominios, e tem obtido da Alemanha
colônias inteiras e numerosíssimas.

Emigração

para o

Brazil.

Publicamos a p. 175 uma pequena memória, que se nos enviou
da Alemanha, sobre a introducçaõ de colônias Aleinaãs uo Brazil.
A utilidade de similhante medida he evidente, e nós a temos sempre
recommendado neste periódico, desde que tlle começou a existir.
A maneira de o pôr em execução he simplesmente o que pode
ndmitlir disseussaõ. O aulhor da memória, (Mr. Ehlers) tendo em
vista principalmente as colônias de mineiros,propõem, que se mande
uni daquelles operariosAluinaensao Brazil, a indagar e certificar-se
do estado das cousas ali, e que voltando dê a seus compatriotas
as noticias do que achar.e as informaçoens bastantes para os outros
se regularem na empreza da emigração. Achamos, que em temos antigos os Reys, de Portugal adoptáram a mesma idea, e
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consta, que El Rey, D. Joaõ I estabelecera uma colônia de Alemaens juncto a Coruche.
Para isto naõ incorria o Governo em grandes despezas, mas
simplesmente dava a devida protecçaõ aos colonos. No caso que
apontamos deo D. Joaõ I os maninhos juncto a Coruche a Lambert de Orcbes Alemão, para que os rompesse e povoasse, com
obrigação de trazer a elles moradores estrangeiros d'Alemanha.
Com as mesmas vistas imitaram os Reys Portugueze* a politica
dos Judeos, estabelecendo cidades de azytos, com o que fizeram cm
breve tempo dorecer essas povoaçoens.
Ha, porém, um obstáculo, que he preciso vencer, antes que se
pense em persuadir os estrangeiros a qne se vam estabelecer no
Brazil, assim como fazem nos Estudos Unidos, com tam .manifesta
vantagem daquelle paiz, que a esta circumstancia das emigraçocns
da Europa deve a sua maior opuleucia. Este obstáculo he a
falta de confiança no Governo; pelo que diz respeito á segurança
pessoal, e á inviolabilidade da propriedade particular.
Está tam radicada na Europa a opinião da arbitrariedade do Governo no Brazil, que he preciso, antes de nada se fazer em tal
plano, trabalhar por dissipar esta desfavorável preocupação; que
a nova ley contra as sociedades secretas naõ pode deixar de affiiMiar .'-ilida mais.
E com tudo naõ desesperamos de ver ainda remediado este
mesmo inconveniente ; porque nem sempre ha de o Ministério estar
cheio de Conselheiros afferrados a prejuizos, e que vivendo no meio
dos progressos, qtie as outras naçoens vam fazeudo em civilização,
queiram por força manter-se estacionados, com os mesmos erros,
que a supeisliçaõ e a ignorância, ajudadas pelo despotismo de
Castella, durante a sugeiçaõ de sessenta annos, introduziram em
Portugal
O Governo dos Estados Unidos, em vez de pagar aos emigrados
que para lá vam da Europa, vende-lhes as terras, que tem de vofutas, e nisso consiste uma boa parte das rendas publicas. Esta
preferencia que os emigrados dam aos Estados Unidos, naõ provém
de outra cousa sen.iõ da opinião, que ha, de que as pessoas e
propriedades dos indivíduos naquelle paiz recebem dns leys uma
garantia, que o governo do Brazil lhes naõ offerece.
VOL.
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Por mais raros, que fossem os exemplos da falta de protecçaõ
publica aos direitos dos indivíduos, no Brazil, basta simplesmente a
idea da possibilidade para que os homens dem a preferencia aos
Estados Unidos; sugeitando se antes aos rigores de um máo clima,
com o descanço do espirito, sem temor de arbitririedades, do que
viver no delicioso paiz do Brazil, com o tormento interno de temer
contínuadamente, que um delator secreto faça passar o homem
mais innocente, do seio da sua familia para uma prisaõ solitária.
Repetimos outra vez : he necessário dissipar esta idea naEuropa
antes que se possa esperar uma numerosa e útil população de
emigrados Europeos no Brazil: e naõ duvidamos, que ainda se
possa persuadir o Ministério a obrar em conseqüência destes
conselhos.

Governador do Pará.
Publicamos adiante, na Conrespondencia, o extracto de uma
carta, escripta de Lisboa, por um natural da cidade do Pará, em
que singelamente se faz ao Conde de Villa-Flor um elogio tanto
mais appreciavel, quanto se estriba ua simples enumeração de
factos.
Demos lugar aquella conrespondencia no nosso Jornal, por dons
princípios: um, porque he justo, e nós nos regosijamos nisso, patentear os louvores dos empregados públicos que os merecem:
outro ; porque se o nosso conrespondente julgou fazer algum serviço ao Conde, enganando-nos, actualmente lhe fará o maior mal •
pois expõem a sua conducta ao exame publico, e verá sairem á luz
as contradicçoens dos que o contrario souberem.
E com tudo, damos credito a esta carta, porque vem de pessoa
crivei; e porque somente contem factos, que se naõ podiam inventar, sem uma deliberada falsidade. Sendo esta informação verdadeira, como suppomos, de poucos Governadores no Brazil se poderá dizer, que tenham, em tam breve espaço de tempo, conseguido tantos e tam úteis melhoramentos.
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Pernambuco.
Damos a p. 180 uma relação do que se tem passado em Pernambuco, depois da revolta que ali houve o anno passado. Achamos,
contra o que tínhamos supposto, que a deputaçaõ, que a Câmara de
Pernambuco mandou para assistir á acclamaçaõ d' El Reyno Riode-Janeiro, pedio também uma amnestia. O Camarista Lumachi,
que se mostra ter tido em tudo isto grande parte, se portou sem
duvida como fiel vassallo e bom cidadão. He justo que taes exemplos naõ fiquem sem o devido louvor.

Credores da França

em

Portugal.

Publicamos a p. 147, uma portaria dos Governadores de Portugal, ordenando que os Portuguezes, credores ao Governo Francez
apresentem os documentos e provas de suas dividas até 28 de
Agosto deste anno: a portaria he datada de 30 de Junho.
As convençoens assignadasem 25 de Abril 1817, entre a Áustria
Gram Bretanha, Prússia, Rússia, e a França, determinaram os pagamentos, que a França tinha de fazer a seus credores estrangeiros;
e posto que naõ sabemos, que Portugal fosse ouvido nesta
matéria, nem que fizesse tractado algum com a França, houve quem
tivesse a caridade de ajustar por parle de Portugal, que este Reyno
receberia a sua proporção de 40.900 francos, como se vê da lista
que publicamos, neste periódico (Vol, XX, p. 628j rendas, entradas no Grande Livro da divida publica em França.
Estes tractados, de 25 de Abril, 1817, publicaremos no nossa N°
seguinte; mas ainda naõ vimos a ratificação dos tractados de 1815,
que se diz fora feita por parte de Portugal aos 28 de Agosto, 1817
e que tem a differença de fazer decorrer daquella data, e naõ da
trocadas ratificaçoens em 8 de Maio de 1818, o prazo de um anno,
para a apresentação das reclamaçoens.
Daqui se vê o motivo, porque na portaria do Governo, se limita
o tempo até 28 de Agosto corrente, posto que a portaria seja datada de 30 de Junho, naõ deixando aos reclamantes dous mezes completos para prepararem seus documentos. Porém se os Ministros
2E2
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das Potências Alliadas declararam ao Ministro Portuguez, que se
havia estipulado a ampliação de oito mezes em vez de dous, para
a accessaõ de S. M. Fidelissima á dieta convenção, admira, qne se
naõ calculasse o tempo desde a troca, em vez de ser desde a assignatura da ratificação, a fim de dar tempo conveniente aos credores,
para prepararem seus documentos.
Parece também, que aquelle tractado de 25 de Abril, se fizeram
algumas declaraçoens, em notas dos Ministros; equesupposto
sejam pouco intelligiveis, na falta do tractado que se propõem explicar, como as achamos publicadas aqui também as inserimos.
"Art. I o . Declara, que as dotaçoens concedidas pelo antigo
Governo Framcez, sobre os bens pertencentes ao Dominio Extraordinário e naõ sobre o Thesouro de França, de que era separada a
sua administração, naõ podem ser excluídas pela Convenção, sem
que por ella se hajam de prejulgar os direitos dos donatários reclamantes, nem a divida da França para com elles."
"Art 2 o . Estabelece, que as estipulaçoens da dieta Convenção naõ se applícam ás reclamaçoens, que os Membros da Legiaõ de
Honra subditos das potências estrangeiras, poderiam formar sobre
o que se lhes devesse por este titulo atê 30 de Março de 1814.
" Art 3° Diz, que muitas reclamaçoens individuaes, tendo sido
explicitamente desviadas da Convenção daquelle dia, á maneira
das dotaçoens acima mencionadas, sem com tudo por isso se prejulgar em nada a sua validade, lhes he igualmente applicavel a
reserva feita no Artigo I o ."
" Art. 4 o Tracta das rendas de origem estrangeira liquidadas»
e inscriptas no Grande-Livro, cujas certidoens de inscripçaõ naõ
haviam sido entregues aos interessados por ser o seu valor inferior
a cincoenta francos de renda, podendo agora as dos subditos de
cada Potência reunirem-se em uma única inscripçaõ, no nome do
Commissario ou delegado, a quem ella será entregue."
Destes extractos conclue o Investigador (d' onde os copiamos)
ou quem quer que lá os fez inserir, que os direitos dos Portuguezes
ficam ainda salvos, para se reclamarem, naõ obstante a assignaçaÕ
dos 4.900 francos. E que subsiste em Portugal o penhor das
propriedades ainda naõ desembaraçadas dos effeitos do seqüestro,
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e qne devem ser tractadas com a mesma reciprocidade de justiça
que couber ás Portuguezas.
Nós alegramo-nos com ver estas conclusoens; que attribuimos a
pessoas apparentemente bem informadas na matéria, e por tanto
de influencia nestes negócios. Causa-nos indignação o methodo,
que se tem adoptado, de estipularem outras naçoens, o que a
França tem de pagar a Portugal, como se este Estado tam poderoso, devesse ser tido em tutoria, e mettido na listadas contribuiçoens, como o principado de Nassau, pelas convençoens de outras
Cortes. E ja que o Cavalheiro Brito, seguindo as pizadas do
Conde de Funchal, deo Cayenna ás maõs lavadas, estimamos ver
aqui lembrada a idea, de que resta ainda o penhor das propriedades
Francezas seqüestradas em Lisboa. Deus queira, que isto naõ
fique em palavras. A verdade he, que sugeitar-se Portugal a
estar por estipulaçoens feitas por outras Portencias, he humilhação
incompatível com o poderio de seus Estados.

AMERICA

HESPANHOLA.

Publicamos a p 205 a relação official da batalha de Maipo, pela
qual ficou annihilado o exercito Realista, que foi do Peru, para rereconquistar o Chili, e a independência deste paiz recebeo novo
gráo de segurança.
Segundo a participação official do General San Martin, que he
flatada do quartel-General de Santiago aos 9 de Abril, perderam os
Chilenos 2.000 homens em mortos e feridos. A força do exercito
Realista consistia em 5.300 homens, 2.000 destes se contaram
entre os mortos, no campo da batalha, e fizeram-se prisioneiros
mais de 3.000; o pequeno numero que restou, com o seu general em
chefe, Orosio, effectuou a sua retirada. Os Chilenos tinham no
campo de batalha 4.900 homens, sendo 400 menos em numero do
que os realistas.
He esta talvez uma das mais notáveis batalhas,
que ja mais se pelejararam com numero quasi igual, e total derrota
ou para melhor dizer total anni
Õ de umas das partes
combatentes.

222

Miscellanea.

A carta a My Lord Castlereagh, que transladamos a p. 192,
he um documento de grande importância, para mostrar a resolução,
que tem tomado os Americanos Hespanhoes. O deputado que a
escreveo he Joseph Maria dei Real, actualmente residente em Londres, e que fez publicar a mesma carta nas gazetas lnglezas,
d'onde a traduzimos.
Cartas de Buenos-Ayres, em data de 13 de Maio, dizem, que se
concluio um tractado de commercio e aliiança entre os Governos
dos Estados Unidos e Buenos-Ayres. Neste tractado se dá, como
éra de esperar, ao commercio dos Estados Unidos certa preferencia sobre o das outras naçoens. A fragata Congresso, que levou
a Buenos-Ayres os Commissarios dos Estados Unidos, para arranjarem aquelle tractado, voltou para Nova York com dous dos Commissarios, havendo o terceiro saído de Buenos-Ayres para Chili.
A Bourdeaux chegou um navio armado em guerra (General
Arismendi) pertencente ao Governo de Buenos-Ayres, e trazia
um emissário daquelle Governo, e despachos para o Governo
Francez. Dizem que o objecto éra abrir uma negociação para o
reconhecimento da bandeira de Buenos-Ayres. Assevcra-se que
a resposta fora unicamente verbal; e para o seguinte effeito.—
" Q u e os navios armados pertencentes á Republica de BuenosAvres naõ podiam por forma alguma ser admittidos nos portos
Francezes ; mas que os vasos mercantes de Buenos-Ayres teriam
admissão livre em França.

ÁUSTRIA.

Publicou se a Carta Patente do Imperador, que fixa a graduação titulo e escudo d'armas do filho de Napoleaõ e Archiduqueza
Maria Luiza: deve ter o titulo de Duque de Reichstadt, e graduação immediatamente depois dos Príncipes da Familia Imperial.
Esta carta patente especifica também o brazaõ d' armas do Principe.
Em Milaõ se pubicou uma ordenação a respeito da imprensa,
cujos artigos principaes e reduzem ao seguinte:
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Naõ pôde publicar-se livro algum sem permissão da Censura,
devendo examinar-se até os cathalogos de livros. Deve obter-se
uma permissão especial para reimprimir os livros ja impressos
na Monarchia Austríaca. Naõ se admittiraõ na censura as dedicatórias, a menos que sejam muniüas com a authoridade da pessoa,
a quem o hvro he dedicado. Nenhum vassallo de S. M. o Imperador e Rey pôde possuir livro algum impresso em paiz estrangeiro,
sem permissão da Censura.

ESTADOS

UNIDOS.

Publicamos a p. 199 as particularidades da tomada de Pensacola
capital da Florida Ocidental, pelo exercito dos Estados Unidos,—
Depois a p. 197 uma ordem do dia, em que de algum modo se explicam os motivos deste acto de hostilidade, contra uma fortaleza
Hespanhola.
Dizem os Hespanhoes, que fora pretexto, os Americanos, que
motivo real o favor e acolhimento, que os índios Semipoles, seus
inimigos, recebiam dos Hespanhoes. A favor dos Americanos achamos, que em um dos artigos da capitulação, o 17, estipula a segurança d'uin chefe dos Índios, cujo nome se dá depois n'um artigo
addicional. Ora o Governador Hespanhol naõ estipularia tam
importante artigo, a favor daquelle Iudio, se com elle naõ estivesse
em confederação.
Por um artigo da capitulação pedia o Governador Hespanhol a
conservação da Religião Catholica ; a resposta foi, que se permitiria a liberdade de todos os cultos. Esta circu nslancia só de
per si fará logo augmentar a população e commercio de Pensacola,
concorrendo para ali muita gente da que antes Ia para Nova Orleans;
por naõ ser este tam bom porto como aquelle; e os Hespanhoes,
com estes exemplos diante dos olhos, continuarão a admirar-se de
ver prosperar as pnvoaçoens dos EstadosUnidos, contíguas ás suas,
que vam em mingua.
Por uma ordem do dia, datada de Pensacola, aos 31 de Maio,
se manda levantar uma companhia de voluntários de cavallo, que
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se empregarão em varrer o território entre o rio Perdido, Mobile
e Pensacola, e se declara a intenção de naõ perdoar a índio nenhum, conservando a vida somente às mulheres e crianças : esta
severidade tem dado occasiaõ a amargas reflexoens dos editores
Inglezes, posto que naõ tenham averiguado até que ponto as hostilidades dos índios requeriam estas medidas, á primeira vista cruéis.
Vimos ja, que El Rey de Hespanha, mandando soltar um cidadão dos Estados Unidos, Mr. Meade, que estava prezo em Cadiz,
naõ só confessou amplamente a injustiça da prizaõ, mas declarou
que obrava isto pelo temor de que os listados Unidos lhe fizessem
reprezalias em seus subditos, e porque esta injustiça feita a Mr.
Meade comprouiettia as negociaçoens pendentes entre os dous
Governos.
Depois disto apenas se podiar esperar que o Governo de Hespanha
fizesse outra injustiça similhante. No entanto as noticias de Boston
referem que El Rey de Hespanha mandou prender outro Americano, Mr. Jaimes W. Wardrop, que durante a guerra passada (orneceo ás Cortes, e demais Governos da Hespanha, farinha, biscoito,
&c. os requirimentos deste individuo, para se lhe pagarem os contractos em que tinha entrado, foram causa de o mandarem prender,
como havia o mesmo Governo Hespanhol feito com Mr. Mead.
Quanto ás conseqüências do ataque das Floridas a opinião geral lie que a Hespanha trabalhará por interessar nisto as Potências
Alliadas da Europa, mas como a probabilidade hc que os Estados
Unidos naõ soffram a ingerência destas, mais do que quizéram
admittir a mediação da Inglaterra, a Hespanha será obrigada a
soffrer seus inales em silencio, porque naõ tem meios de os resentir
contra os Estados Unidos. O certo he, que o transporte, que levou
a guarniçaõ prisioneira de Pensacola, para a Havannna. quiz ali
entrar com bandeira parlamentaria; mas o Governador naõ o quiz
receber senaõ com a própria bandeira dos Estados Unidos, allegando que as duas potências estavam em perfeita paz, e que portanto naõ éra necessária bandeira parlamentar.
As gazetas dos Estados Unidos calculam, que as Potências
Alliadas da Europa, somente desejosas da paz, naõ entrarão em
guerra com os Estados Unidos, pelas queixas de Hespanha.—
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Até se diz nos Estados Unidos, que o Embaixador de Hespanha
lern ordem de fazer com aquelle Governo o melhor convênio
que puder, abandonado as Floridas, e recebendo a maior somma
de dinheiro, que puder alcançar. Isto seraÕ meras especnlaçoens
dos Americanos, mas provam como se pensa sobre este ponto
naquelle paiz.

FRANÇA.

A conspiração dos Ultra Realistas contra El Rey ainda naõ apparecêo á luz; e se continua com os prepatorios do processo, a que
na França se chama Instrucçaõ doprocesso.
Publicou-se porém a Memória, que o partido Ultra Realista apresentou ás Potências Alliadas, pedindo-lhe a sua intervenção,
para deitar a baixo o presente Ministério. Se para os números
futuros tivermos lugar, inseriremos este papel, demasiado grande
para entrar de uma só vez. Dizemos porém, que tem tanto de
attrevido e illegal, como de impolitico, e ridículo ; porque em summa, hea petição de um partido em França ás Potências estrangeiras, para que usem de seus exércitos contra esta mesma França, a
fim de introduzirem um Governo, que esse partido approve. Fraco
deve ser o partido, e traidoras suas vistas, quando assim querem pôr
a sua pátria á disposição de conquistadores estrangeiros, para realizar suas vistas políticas : porque em fim o ultimo mal que pôde
acontecer a qualquer naçaõ, he ficar submettida aos exércitos
estrangeiros.
O Jornal de Bourdeaux contém a segninte noticia sobre os Hespanhoes, que se haviam acolhido á França, depois da restituição
de Fernando VII.
" Os refugiados Hespanhoes, que naõ foram incluídos na
amnestia, proclamada por S. M. Catholica, e que tem intenção de
sair da França, seja para voltar á Hespanha, seja para ir ter a
qualquer outro paiz, saõ informados de que se lhe daraõ passaportes até as fronteiras."
" Desde o período de sua partida perderão todo o direito a
qualquer mantença, que tenham do Governo, e naõ poderaõ, de
VOL XXI. No. 123.
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debaixo de pretexto algum, tornar a receber soccorros, se voltarem para a França depois de se lhe malograrem as tentativas."
" Antes de sair do deposito devem assignat uma renuncia formal
do soccorro que tinham do Governo: e no passaporte se fará
expressa mençaõ desta renuncia."
"Tendo o Governo Inglez prohibido formalmente a entrada
dos refugiados Hespanhoes rios seus territórios, naÕ poderão dirigirse a portos Francezes, com o destino de ir para Inglaterra.
•'A renuncia da mantença, acima mencionada, indicará o paiz para
onde desejam proceder."
"Gozarão das vantagens concedidas aos seus compatriotas pelo
Acto de amnestia: isto he, receberão dous mezes de soldo, segundo
a sua classe, e passaporte para as fronteiras."

HESPANHA.

Chegaram a Madrid as bullas, que se esperavam do Papa, para
appropriar ao uso do Governo parte dos bens ecclesiasticos ; porém
a deputaçaõ dos frades e clérigos em Roma, frustrou em grande
parte as negociaçoens do Ministro.
Calculava Mr. Garay com poder vender paite das propriedades
ecclesiasticas, e formar com o producto a baze do seu systema de
Finanças: este plano tinha ja sido contemplado pelas Cortes de
Cadiz, mas as bullas naõ permittem alienação alguma de bens
ecclesiasticos, e só de seus redimentos concedem ao Governo
certas porçoens, que se pódeni dividir em quatro ramos.
I o . Hc gozar o Governo das rendas das prebendas va^as, e
demorar por dous annos a nomeação de suecessores.
2 o . Ter o Governo igualmente as rendas dos benefícios simples vagos, e suspender por seis annos a sua nomeação.
3 o . Receber o Governo como auatas, o rendimento de dous
annos de todos os benefícios ecclesiasticos de que tem a nomeação.
4o. A devolução ao Governo dos Economatos, ou administração de certos bens, julgados ecclesiasticos, por se desliuarem
a obras pias.
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He claro, que os bens ecclesiasticos, assim como os de todos os
mais cidadãos, estaõ sugeitos á disposição do Governo, quando as
necessidades do Estado assim o exigem : naõ ha muito annos que
se impóz em Portugal uma décima ecclesiastica para as despezas
da guerra; mas em Hespanha ainda se assenta, que he necessária
para isso a approvaçaõ do Papa, o qual neste caso julgo» próprio
modificar em parte o que se lhe pedia.
Com tudo as finanças da Hespanha estaõ no mais deplorável
estaJo e até se referio ha pouco tempo uma anecdota, de que El
Rey para ir com a Raynha aos banhos fora de Madrid naõ tivera
dinheiro para a viagem, e se vio obrigado a lançar maõ do pouco
que havia no coffre <ía Impressão Regia.
Como soberano remédio, ou pauaeea de todos males, se prohibeni
cora as mais desproporcionadas penas a leitura de todas as gazetas
e jornaes estrangeiros, e a Inquisição recolhe em seus cárceres
todos os que presume serem Framaçoens, na intelligencia de que
assim evitarão a ruma, que essas mesmas medidas fazem cada dia
mais iinmiuentc. E m Hespanha se falia abertamente de um partido, que quer trazer outra vez para o throno Carlos IV ; o qual se
diz está resolvido a aceitar a Constituição, que Fernaudo V I I abolio: seja o que for de taes rumores o Governo Hespanhol apparece no mundo como nm edifício desabitado, caindo a pedaços, e
cada um dos vizinhos levando alguma parte das ruinas, que lhe
pode servir. Os Ministros estaõ esperançados em que os Soberanos Alliados, no Congresso de Aix-la-ChapelIe, atalhem estes
males, interpondo a sua authoridade com os Estados Unidos, e com
o Brazil.para que naõ levem cada uinuin quinl.i-õdas desmembradas
colônias; porém ainda que os Alliados se mettessem nisso, e que
o conseguissem, restava ainda odillaceradoestado interno ào Reyno, que he um mal a que os Alliados naõ podem applicar remédio,
porque isso so depende da vontade do mesmo Governo Hespanhol,
o qual, afferrado a seus systemas errôneos, naõ quer obsolutamenteadoptar a linhade comportamento que o poderia salvar: contra
esse suicidio politico, naõ podem fazer nada os alliados. Porém se
em vez de planos de vingança contra os partidistas da cortes o
Governo Hespanhol meditasse em reunir a si os partidos, principal2 F 2
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mente aquelles em que se que acham os poucos homens illustrados que ainda, tem a naçaõ: se em vez de implorar a mediação
dos Alliados para com os estados Unidos mandasse para a Florida um exercito de 20.000 homens; em uma palavrn se em vez
da absurda idea de querer govenar com as máximas dos mouros,
se accommodasse El Rey com as ideas polticas do tempo, naõ
veria as suas colônias revoltadas, os seus territórios tomados, os
seus vassallos pobres, e o seu mesmo Governo desacreditado
entre os nacionaes, e despresado pelos estrangeiros.

NÁPOLES.

Achamos nas noticias de Napoies o seguinte artigo, em que se
dilata o escriptor sobre os benefícios, que tem resultado do
novo systema monetário, adoptado naquelle paiz; pelo qual a
moeda de prata forma o termo comparativo do valor, com exclusão do o u r o : —
"Napoies, Julho 16. A ley monetária de S. M. El Rey das
Duas Sicilias, em data de Portici 20 de Abril, indica a grande
vantagem neste ramo da Economia Política, que o Governo
Napolitano leva sobretodos os outros Governos Europeos, sem
exceptuar mesmo a Inglaterra; visto que por esta ley a moeda
de prata, só e exclusivamente, e sem nenhuma relação á moeda
de ouro do Estado, se toma como termo de comparação para o
valor de todos os objectos de trafico e commercio. Este melhoradissimo systema monetário, he o frueto da meditação de muitos
annos, e dos esforços do Ministro de Finanças, o Cavalleiro de
Mediei. Havia de ter sido publicado ja em 1805; porem a guerra
e a invasão o previnio. Ainda que só poucos mezes tenham
decorrido, depois que se pôz em execução, apparecem ja os seus
felizes eflèitos; e corre tam abundantemente o dinheiro para a
Casa da Moeda, que existe ali em barra, prompto a ser cunhado,
metal no valor de mais de um milhaõ de ducados; e naõ he
possivel executar toda a moeda que se ordena. O cavalleiro de
Mediei publicou uma admirável e magistral explicação, com o
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titulo de "Ordenança do Ministro das Finanças, para a execução
dos 14 artigos da ley sobre o systema Monetário, de 20 de
Abril de 1818"
Esta obra e duas tabellas, que a acompanham,
merecem a attençaõ de todo o homem, que pensa. He um phcnoineno notável, vermos sair de Napoies, (que a opinião
geral da Europa representa como o paiz menos illumidado) raios
de luz, em quanto outros paizes estaõ ainda em escuridade: e
naõ lie este o primeiro exemplo em legislação e administração,
em que os escriptores Napolitamos, se naõ tem aberto o caminho,
o tem com tudo feito mais practicavel, como se pode exemplificar coin os escriptos de Filangieri, e Giulliani sobre o
commercio do trigo.
Pódc-se também observar aqui que Nápoles he o único paiz da Itália, aonde houve o bom senso de naõ
regeitar quasi nenhuma das boas menidasde administração, que so
tinham introduzido em conseqüência das revoluçoens passadas,
como indemnizaçaõ, posto que que insuficiente, por muitos
moles ; e alem disto cuidam seriamente em extendellas a Sicilia,
que muito dellas precisa."

POTÊNCIAS

AI.LIADAS.

Uma gazeta Ingleza, a mais forte do partido Ministerial,
publicou um longo artigo, para mostrar que a disposição pacifica de todas as Potencios Europeas e Americanas, fnz mui provável a longa continuação da paz. Provocaram esta exposição os
rumores espalhados nas gazetas da opposiçaõ; 1* da probabilidade de uma discussão, entre Inglaterra e os Estados Unidos:
2 o . a ruptura entre Hespanha e Portugal 3 o . as desavenças ne
Congresso de Aix-la-Chapclle, que terá por objecto aggressoens
em vez de pacifícaçoens. Como o artigo se suppoem ter authoridade, aqui copiamos delle os mais importantes paragraphos.
" I o . Em tanto quanto as informaçoens mais authenticas nes
habilitam a formar uma opinião, e em tanto quanto saõ as
noticias que o Governo tem recebido (o que asseveramos sem
temor decontradicçaõ) nunca houve, desde que se concluio a paz
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com os Estados Unidos, período em que fosse menos natural o
quebrantar.se a paz, como he o presente.
Longe disso, a
conrespondencia diplomática entre os dous Governos he conduzida nos termos mais amigáveis e cordiaes. Em tanto quanto a
prudência humana pôde penetrar no futuro, temos toda a razaõ
de esperar longa paz, visto o espirito amigável que subsiste felizmente agora em ambas as partes do Atlântico. Depois desta
positiva asserçaõ, apenas he preciso accresceutar, que as insinuaçoerts sobre os que venderam fundos públicos saberem algum
segredo em contrario, saõ totalmente mal fundadas."
" 2°. Pelo que respeita Hespanha e Portugal, certameute
ainda se naõ ajustaram as differenças, que tem por algum tempo
subsistido entre el'es. He possivel quo Portugal inste, como
justificação de naõ largar Monte-Video, que o Governo Hespanhol naõ tem meios de o conservar, contra os esforços dos insurgentes, e que se estes tomarem posse delle ficará em perigo a
segurança dos territórios Portuguezes, naquella parte do Continente Americano. E também Portugal, retorquindo ás queixas
do Governo Hespanhol sobre Monte-Video, pôde allegar o comportamento de Hespanha, nos territórios Portuguezes da Europa."
" Seja porém isto como for, as differenças ainda que naõ
estejam ajustadas, podemos seguramente predizer, que naõ levarão á ruptura entre aquellas duas naçoens Sem nos explicarmos
mais, podemos concluir dizendo, que ellas naô entrarão em
guerra, em opposiçaõ á expressa vontade e politica das Grandes Potências Alliadas, a qual politica he, mui decisivamente,
que ninguém disturbe a paz da Europa.''''
" 3 o . Esta ultima asserçaõ, em que estamos seguros, que ninquem nos contradirá, pode servir de sulficiente resposta eefrutaçaõ do ultimo rumor, de que o Congresso, que se vai a ajunctar
em Aix-la-Cbapelle, mais naturalmente acenderá as chamas da
guerra, do que confirmará as bençaõs da paz. Porém nós naõ
discutiremos este ponto tam brevemente. He bem Sabido, que o
Congresso de Vienna, interrompido e dissolvido tam inesperada,
mente, pela irrupção de Buonapai te em França, deixou muitos
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pontos por ajustar.
Os acontecimentos subsequentes, e o*
tractados consequentesá segundaentrnil.-t dos Alliados em Paris,
o estabelecimento das tropas estrangeiras nos territórios Francezes, fizeram que naõ parecesse conveniente nova reunião do Co»gresso. até que se liquidassem as reclamaçoens contra a França,
ou que se desse sufficiente segurança para isso; e até que a
França tivesse sido reslituida aquelle estado de tranqüilidade
interna, que fizesse desnecescapia a continuação da occupaçaõ
militar. Di/.em, que as PotencinsAlli.idas assentam, que he chegado
esse período, e a evacuação terá lugar no principio de Novembro.
Daqui vem que a Fiança, parte tam importante e necessária e;n
qualquer arranjamento, que obranja toda a Familia Europea,
poderá assistir no Congresso de maneira mais livre e desembaraçada, do que o poderia fazer, se o Congresso se ajunetasse no
intervollo que tem decoirido, desde a assignatura do tractado no
fimdoannode 18)5. Sc nos podemos arriscar a uma conjectura,
relativamente a alguns dos principaes objectos, que oocuparoõ os úteis e honrosos traballwjs do Congresso, um delles se
referirá ú situação das Potências Germânicas, que estnõ agora era
estado de considerável duvida e confusão, em conseqüência da
dissolução dos antigos laços que existiam, e a natureza desligada e
imperfeita dos novos que os substituíram
Isto será obra de
grande delicadeza e me índio; porem todas as difficuldades cede
raõ pela convicção de que o Congresso naõ he influído por
vistas pessoaes ou egoisticas; mas somente pelo desejo de firmar,
consolidar e segurar a paz geral. Alem dwlo ha algumas questoens
de limites territoriaes, que tem de ser ajustadas com maior exactidaõ; particularmente, se somos bem informados, entre Baviera,
Wirtemberg, Baden, e Hesse "
"As differenças entre Hespanha e Portugal se discutirão e arranjarão a final neste Congresso."
"A situação relativa e os privilégios de differentes penuasoens
religiosas, particularmente os Judeus, que até aqui, particularmente na Alemanha, tem sido tam gravemente opprimidos, pode
6er utro ponto de discuçaõ."
"Pôde lambem ser que o Congresso tome em consideração rs

232

Miscellanea.

differentes estabeliciinentos militares, que deve conservar cada
uma das potências."
'•Estes saõ alguns dos objectos principaes: ha outros de menor
importância.
Portm temos enumerado bastantes para mostrar,
cjue he a paz e naõ a guerra: consolidação e naôaggressaõ, o
q'ie faz o objecto do Congresso. E concluímos repetindo, que
se houvéramos de nomear um período, cm que uma longa e feliz
paz provavelmente unisse todas as naçoens continentaes,nomeariamos o período, em que submettemos agora este artigo ao publico
Inglez."
A mesma gazeta confinou depois com o seguinte: —
•' Dicemos hontem, que nem na Europa nem nos Estado
Unidos havia o menor symptoma de approximaçaõ de guerra.—
Porém, olhemos de perto para a situação de cada uma das Potências- Europeas, para vermos se he possivel que alguma delluj
lenha interesse em desejar ou provocar a guerra."
ií
Russia.
jQue pode induzir a Rússia a desviar-se do seu
systema pacifico? Sabemos que se tem dicto, que o Imperador
Alexandre he ambicioso, emprehendedor, e deseja occupar, nos
olhos da Europa, o mesmo lugar que tinha Bonaparte. Isto só
o pôde dizer, quem tem estudado o seu character mui supper.
ficialmente. Em primeiro lugar, ha esta grande differença, que
um éra sempre aggressor, e sem principios; emprehendendo
guerras pelo mero fim de ambição e conquista; em quanto o
outro nunca emprehendeo uma guerra para aggressaõ e con
quista. Ao princípio esteve elle na defensiva,contra uma guerra a
mais offensiva e naõ provocada.- o progresso daquella guerra u
abililou a voltar-se contra o aggressor, e ser a parte offensiva
e para vingar da maneira mais nobre o incêndio de Moscow,
sendo também parte na alvaçaõ de Paris, i Que pode Alexandre
ter de ganhar em nova guerra? j Extensão de território? Quando
o sol nunca se põem em seus dominios! i Mas em que parte os en.
grandeceria? i Na Alemanha? A' loucura de tal politica seria
só igual a impossibilidade de sua execução. Áustria e Prússia,
o resto da Alemanha e França achariam ser do seu interesse
oppor-se-lhe.
Mas a Turquia, poderia pensar-se, offerece a
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Rússia uma isca de tentar, e a Imperatriz Catherina tinha desígnios contra a Porta Ottomana ; e dahi se conclue temerariamente, que seu neto os herdou. Em quanto naõ percebermos
symptomas mais decisivos de tal disposição de sua parte, do que
ao presente temos, naõ julgamos necessário entrar nessa discussão Porém Í naõ vem todos que S. M. Imperial, em commum com todas as Potências do Continente, tem bastante com
que occupar a sua attençaõ no interior?—curar as feridas da ultima guerra; animar e remunerar a industria e o commercio; patrocinar as artes e as sciencias; estender a acçaõ da civilização
em Seus immensos territórios.
"Prússia está sem o menor motivo de guerra. A recuperação daquelles territórios, de que cila foi privada, as dilapidaçoens
e carregos, de que elles foram por tanto tempo viclimas, fazem
com que lhe seja necessário dirigir a sua mais séria attençaõ
á sua situação interna. As suas preces, assim como as das
outras naçoens, devem ser que tenha a paz no interior. Mas
os seus philosophos! seus fazedores de constituiçoens, seus
metaphisicos!
" Áustria hc, de todas as potências da Europa, a menos
inclinada, e que menos tem a ganhar na guerra. Levantada do
profundo da adversidade a toda a sua antiga prosperidade;
tendo recuperado aquelles territórios de que tinha sido suecessi.
vãmente privada; a Itália e o Tyrol; mais doque indemnizada
pela perca dos Paizes Baixos, com a accessaõ dos dominios
Venezianos, toda a sua solicitude e desejo deve ser, que uma
longa e segura paz a abilite a consolidara prosperidade de suas
vastas possessoens. He um império nobre e virtuoso : tam unido
por todo o tempo de suas desgraças; tam fiel ao seu soberano
em todas as suas calamidades; que em quanto o politico o olha
com admiração; o philaptropista e o patriota o contemplam com
affeiçaõ e respeito. A Europa pôde descançar firmemente na
Áustria, como um de seus mais devotos advogados da paz.''
"França.
Este he, em todos os pontos de vista, o mais
importante de todos os Estados. Collocado no centro da Europa,
deve influir, mais ou menos, em todas as naçoens que o cerVOL. X X I . No. 123.
2G
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cam. Estamos porém mui longe de participar nos sustos de
alguns escriptores, a este respeito. Induzir-nos hiam elles a
crer, que a França nutre o projecto de tornar a ganhar a preponderância naõ natural, que algum tempo possuirá. Sobre isto
observamos somente, que, como tal projecto he evidentemente
impracticavel, naõ podemos suppôr que elle entrasse jamais nem
ainda nos sonhos de algum dos membros do Governo Francez.
Porém os que affectam ser desta opinião naõ podem ou naõ
querem ver a differença entre os dous períodos. A França estava
entaõ debaixo do Governo despotico de um homem, cujo espirito
e meios se oecupavam inteiramente pela ambição: a guerra e
a perturbação eram os únicos elementos, em que elle podia viver
e mover-se e ter sua existência, naõ era formado para a paz
nem a paz para elle : o seu poder éra demasiado verde, o seu
titulo demasiado oco para que elle pudesse afrontar e arrostar
uma longa temporada de tranqüilidade domestica. O seu fim,
e, na sua posição, naõ podemos dizer se éra um fim impolitico,
éra; como o de Henrique IV, occupar os seus subditos em querellas estrangeiras."
"Mas o período actual naõ nos apresenta taes defeitos no
titulo do Soberano, nem tam imperiosas causas para occupar
o espirito da naçaõ com estranhas guerras. Temos restituido
ao throno a linha antiga e legitima, fortalecida e guardada por
um systema representativo, o que assim naõ éra d'antes. Os
motivos para a paz devem ser em Luiz XVIII tam fortes,
como eram em Buonaparte para a guerra. E se olhar-mos
para a composição das duas Câmaras, he impossível naõ ver
que o seu interesse, tanto individual como geral, he consolidar e segurar as cousas assim como estaõ. Pode haver em
França elementos de descontentamento, assim como os ha em
outros paizes; pode ali haver quem desattenda tanto o descanço do mundo, que lamente a desenthronizaçaõ do Usurpador ! porém o numero destes deve agora ser demasiado pequeno, para inspirar a ninguém apprehensoens sérias. Indubitavelmente tem havido, depois da segunda restauração, movimentos sediciosos, em differentes partes: mas naõ tem impedido
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i in grande gráo, nem demorado a marcha do Governo; e seria
impossível negar, que, durante o anno passado, tem sido evidentes e rápidos os progressos para a tranqüilidade, melhoramento
e consolidaçãoA evacuação do Exercito de Occupaçaõ,
segundo todas as apparencias, será effectuada sem que produza inconveniente algum, nem damno á tranqüilidade do Estado."
" O Império Britannico.
Apenas seria necessário tomarmos
o trabalho de mostrar, que a Gram Bretanha naõ deseja nem
pôde desejar a guerra. Na verdade t quando a desejou ella?
foi compelida a entrar nas suas ultimas guerras: naõ as podia
evitar, consistenteinente com sua segurança ou sua honra. Porém
em sua presente elevada situação^' que poderia fazer com que a
guerra naõ fosse, naõ somente para naõ se desejar, mas um verdadeiro mal, uma maldição? Toda a sua política, todas as suas
deliberaçoens legislativas, todas as suas operaçoens executivas saõ
destinadas a fazer com que aquella paz, para cujo alcance tanto
contribuio, seja longa, segura e feliz. Como a sua prosperidade
íie a prosperidade de todas as outras naçoens, assim a prosperidades das outras naçoens hc a sua: e ellas estaõ tam persuadidas
lesta verdade, quo naõ ha uma naçaõ na Europa ou fora delia,
com quem a sua conrespondencia naõ seja da mais amigável
natureza; dein.uieira que, com.» dicemos hontem, se tivéssemos de
nomear o período, em que fosse provável, que nina paz longa e
feliz unisse todas as naçoens, nomearíamos o presente."
" Vçr-se-ha, que omittimos mencionar de todo, a Hespanha e
Portugal; os Paizes Baixos e Sicilia; Suécia e Dinamarca, e as
Potências Alemaãs menores; porque de nenhuma dellas lia perigo,
em quanto continuar em vigor a politica das cinco grandes Potências, de que senaõ pertube a paz da Europa."
A grande importância do lougo artigo, que acabamos de trans.
crever, e a authoridade qae se lhe attribue, seraõ sufficiente desculpa para termos com elle enchido tam longo espaço de nosso
Jornal. He possivel que o diplomático que o minutou, para
mostrar ao mundo o modo de pensar do Gabinete Inglez, e mais
Alliados, esteja persuadido do que affirma; porém, quer isso assim
seja, quer naõ, ha neste artigo asserçoens, que se naõ ajustam
2G2
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com os factos; c que por isso tem encontrado resposta da
opposiçaõ.
A exclusão do Ex Rey de Suécia; a annihilaçaõ da republica
de Gênova; &c. &c. naõ fallaõ muito a favor da falta de ambição
lios Gabinetes da Europa: nem as mudanças ja feitas na Alemanha, e outras, que se promettem,neste mesmo artigo, provam que
os povos estejam satisfeitos, ou os seus Governos consolidados porque he um insulte ao senso commum o dizer, que a troca de
povos uns por outros, e a mudança de Soberanos, que tam freqüente tem sido na Europa, contribua a radicar a affeiçaõ mutua
dos governantes aos governados. Esta affeiçaõ nem se cria por
proclamaçoens, nem se sustenta com as bayonetas; he somente
o effeito da educação, e o custume he quem lhe dá soldidez.

PRÚSSIA.

Por uma ordem de Gabinete, expedida em Berlim, determinou El
Rey, que a bandeira ordinária Prussiana seja preta e branca; consistindo em três tiras, a do meio branca e as dos lados pretas; porem
sem a águia.

RÚSSIA.

Os esforços do Imperador de Rússia, para augmentar a população de seus Estados, estaõ ja bem patentes em haver elle dado
azylo a todos os Francezes expulsos da França, e aos Alemaens,
que tem querido emigrar para o território Russiano, mas a seguinte
aneedota illustra muito as ideas liberaes do Imperador a este
respeito.
Uma mulher fanática, Madama Krudener, inventou uova seita
era Alemanha, fez alguns proselitas, e isto se julgou innovaçaõ perigosa, em vários paizes, d'oiide a mandaram sair; e o Governo
Russiano em Petersburgo, durante a ausência do Imperador, prohibio também a entrada daquelles sectários na Rússia. Apenas o
Imperador voltou a Petersburgo, e foi informado disto, deo ordem
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para que Madama Krudner e seus scquazes (18 ou 20 pessoas)
fossem admittidos na Rússia, e se lhes permittisse viver ali sem
incommodo.
Compare-se isto, com a prohibiçaõ das sociedades clandestinas
no Brazil.
Um artigo de Vienna, em data de 19 de Julho diz o seguinte:—
" Segundo as ultimas noticias de Conslantinopla, o Daraõ de
Strogonoff Ministro Russiano, entregou aos 24 de Maio, uma nota
ao Divan, contendo a recapitulaçaõ de todos OÍV negócios entre
a Rússia e a Porta. Pelo que respeita a Servia, intimou elle as
intençoens do Imperador de Rússia de mandar para ali Commissarios, para averiguar, se o tractado de Bucharest tem sido completamente executado, conforme o seu teor. Parece que alem
disto, se deve começar outra negociação. Crê-se que a Rússia
pede, em virtude do ultimo tractado de paz, ter influencia na administração dos Principados da Moldavia e Wallachia.
Consequentemente o Cônsul Russiano apresentou um memorial ao Hospodar de Moldavia, no qual se queixa, em nome do Imperador seu
amo, de um tributo de dous milhoens de piastras, imposto naquella província, em contravenção do tractado. Accrescenta-se
que o Hospodar tornou a mandar a mesma nota official ao Cônsul Russiano, sem lhe dar resposta. O Cônsul deo informação
de tudo isto ao Baraõ Strogonoff; o qual fez á Porta as suas
representaçoens sobre a matéria.
Outras informaçoens asseguram, que a Rússia tem ordenado ao
Baraõ Strogonoff, que naõ separe os quatro objectos da negociação;
os quaes se entendem serem estes: 1». A execução do tracla !o
de paz, pelo que respeita os Serviaiios, a ipiem a Poria prometteo
o livre exercício de todos os seus direitos civis e religiosos.
2°.
A parte que se concedeo á Rússia, na administração dos Principados da Moldavia e Wallachia; e as difficuldades que tem oceurrido na execução deste artigo. 3°. Varias questoens, relativas á
fixação das frouteiias, e as indemnizaçoens estipuladas, que ficaram por determinar depois da ultima convenção. 4o. a entrega
de algumas fortalezas, na Ásia, que a Porta requer, mas para o
que naõ ha estipuluçocns no tractado.
Accrescenta-se, que a
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Rússia deixa á Porta a alternativa de negociar ja todas estas
questoens, ou de adiar toda a negociação para futuro período.

SUÉCIA.

Uma jrazeta de Nuremberg traz o seguinte importante artigo
sobre a Suécia.
"As gazetas mencionaram, ha algum tempo, uma conrespondencia entre o Ex-Rey de Suécia, e o Actual Rey. A occasiaõ desta
conrespondencia foi a seguinte. Apenas tinha chegado á idade,
em que pelas leys de Suécia se pôde declarar de maioridade o
Principe da Coroa, com a permissão de seu Pay, quando Gustavo IV expressou a sua intenção de dar a seu filho esta permissão;
e que esperava que elle viesse de Hiedeburg para Hanau, (aonde
entaõ residia o Ex-Rey) a fim de dar-lhe os seus paternaes conselhos, sobre as relaçoens, em que poderia depois apparecer na
vida. Cria, que o devia dissuadir a que fizesse pretençaõ alguma
ao throno de Suécia ; e com tudo éra de opinião, que, se o Principe
tinha nesta matéria noçoens differentes de seu Pay, (o qual naõ
tinha desejo de governar uma naçaõ, que o havia regeitado como
seu Monarcha) o Principe, em todo o caso, devia á sua dignidade o
declarar-se publicamente, a respeito de suas pretençoens ao throno
Sueco, e se estava ou naõ resolvido a reservallas, e produziilas,
quando se lhe offerecesse tempo e opportunidade sufficiente ; ou a
reunciállas totalmente."
"O Principe Gustavo naõ aceitou a permissão de se declarar de
maioridade; e naõ quiz ter alguma communicaçaõ com seu Pay a
este respeito. O Ex-Rey, portanto, em uma carta datada de Hanau, aos 26 de Agosto, 1817, informou deste negocio ao presente
Rey de Suécia. Em resposta, que naõ tem data. El Rey, entaõ
Princide da Coroa de Suécia, reconhece a pureza e consciência dos
principios políticos do Ex-Rey, posto que a formalidade da renuncia ao throno Sueco, que o Prince Gustavo pudesse fazer, meramente reconheceria o direito da Naçaõ em escolher nova dynastia:
porém naõ daria este direito á Naçaõ, que j a o possuía, e que fez
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uso delle nas três eleiçoens, depois da abdicação de Gustavo IV.
Se o principe Gustavo tentasse algum dia ingerir-se nos direitos e
tranqüilidade da Suécia, a Providencia protegeria, como tem até
aqui feito, a Península Scandinavia ; e o respeito e inviolável aliiança do Imperador Alexandre desapprovariam qualquer intriga contra
a Suécia. A Naçaõ naõ renuncia o direito de escolher a sua dynastia, como um privilegio hereditário. Na ultima eleição El Rey
de Dinamarca foi, entre outros, Candidato para o throno Sueco, e
foi appoiado por Napoleaõ. Poiém nenhuma potência havia entaõ
sustentado pela força as suas pretençoens.
A escolha recaio
unanimemente no Principe da Coroa, a quem El Rey adoptou por
seu filho. Elle naõ tinha considerado o convite para o throno como
uma felicidade ; porque, como governador de um paiz conquistado
pela França, tioha aprendido a saber quanta compaixão merecem os
príncipes, que desejam desempenhar dignamente os deveres de
sua situação, e se vem atalhados pelas circumstancias. Elle desejava que seus suecessores tivessem constantemente em lembrança
o principio de todos os tempos e de todas as idades, que os Príncipes
nascem para o bem do povo, e que este naõ he propriedade de
algumas poucas familias."

A lista civil de Suécia se fixou definitivamente pela Dieta.—
A renda d' El Rey chegará a 320.000 dollars, a do Principe da
Coroa a 100.000. Os Norueguezes gozarão daqui em diante, na
Suécia, de todos os privilégios dos naturaes de Suécia, logo que
aasim o requeiram a E l Rey. Similhante concessão se fez aos
Suecos na Noruega, pela Dieta Noruegueza.

[
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CONRESPONDENCIA

Carta ao Redactor, contra as suas observaçoens á cerca da sentença dos criminosos de Lesa Majestade em Lisboa.
(Continuada do >í°. passado p. 135.)
3 o . Porque era mui natural; que se o Major Monteiro se julgasse oflend''do com a sua reforma, se queixasse, e representasse ao mesmo Marechal, o«
ao Governo : eeu estou bem informado, e mui seguro de que este Official.
durante toda a guerra, guardou o mais perfeito silencio! ! !
4 o Porque pouco tempo depois da sua reforma foi nomeado Coronel de
um regimento de Milicias, por D. Miguel Pereira Forjaz, entaõ Inspector <i»
Milícias, e entaõ, como hoje, por desgraça de Portugal, Secretario do Governo, ou antes o Governo mesmo ,• e neste novo emprego o Coronel Monteiro
se portou taõ mat, e confirmou tanto a justiça, ou antes a singular mercê,
que se lhe fez em o reformar na Patente que tinha de Major, que o se-.i
mesmo protector D. Miguel Fereira Forjaz se vio obrigado a reformallo em
Coronel de Milicias. Ora o Marechal General Commandante em Chefe do
Exercito nem foi ouvido para a nomeação do Major Monteiro para Coronel de Milicias, nem taõ pouco o foi para a sua reforma neste seu novo
posto. Logo o Coronel Monteiro foi um calumniador abominável, quando
disse que fora reformado pelo despotismo do Marechal General Marquez de
Campo-maior.
O Coronel Monteiro he igualmente um calumniador, quando imputa ao
Marechal General o atrazarnento do seu soldo. Sua Excellencia nada tem
que fazer com a Repartição da Pagadoria do Exercito, sobre a qual nenhuma Authoridade tem. Ella depende em primeiro lugar do Marquez de
Borba,como Administrador Geral do Erário, que lhe deve fornecer os meios
necessaiios; e para a distribuição destes depende de 0 . Miguel Pereira
Forjaz : o mais que o Marechal General pode fazer, he dirigir representaçoens a este ultimo; e todo o Exercito sabe, que o Marechal General ja mais
deixou de as fazer a este respeito, e a respeito de tudo o que he a bem
do Exercito.
H e mui dolorozo ao meu coração ter sido obrigado a entrar ne?les detalhes relativamente ao Coronel Monteiro; mas naõcou eu o culpado.- tem
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nisso culpa o mesmo Coronel Monteiro, a quem melhor ficaria o dizer—
"Entrei na revolução porque me persuadi, que tudo estava perdido era
Portugal; e que os males da minha Pátria só por meio de tuna revolução
se podiam extirpar." He mais que provável, que a maior parte da Naçaõ,
e do Exercito, detestando o crime deste desgraçado, derramasse lagrimas de
compaixão pela sua infeliz sorte : mas quando o Exercito, a Naçaõ e particularmentente os habitantes de Lisboa, e suas vizinhanças, ae teco/dam da cscandaloza, detestável e criminosa conducta do Coronel Monteiro, durante
o breve período cm que foi Coronel de Milicias j quando depois de confessar
seu crime, procura desculpar-se, calumniando o Marechal General; ootao
se torna objecto da indignação, do ódio, e do desprezo publico; e a sua
desgraça a ninguém commove, a ninguém toca, menos aos mui sensíveis
Redactores do Investigador Portuguez; que sem conhecerem o iudividuo,
nem repararem no seu depoimento, só olharam para a desculpa que o reo
deo, de ter entrado na Conspiração; e taõ sensíveis se mostr.nu,que confessam que se fossem juizes, (ainda bem que o naõ foram, em tal cauza, nunca teriam força bastante para assignar Uma sentença de morte contra tal
reo. Pela jurisprudência criminal desses humaníssimos Rcd.ictores todo o
homem pode conspirar contra o seu Soberano, e Pátria; quando naõ
receber promptamente o seu Ordenado, ou Soldo ! ! ! Que jurisprudência criminal! He pena que Sua Majestade os naõ nomee para irem senlencear os prezos que se acham actualmente junetos na Bahia, e que
tiveram parte, segundo se presume, na revolução de Pernambuco: todos
Baniriam innocentes! Cada um poderia ollcgar alguma desculpa do mesmo
jaez das do Coronel Monteiro.
Passemos aos outros reo*.
Gomes Freire também declara m;ris no seu depoimento do que Vm".
diz a pag. 550 do seu N". do Novembro. Ouçamollo.
Depois de declarar cousas que ninguém lhe procurava, declarou nas segundas perguntas, que alem dos conspiradores o Coronel Monteiro, Major Joze Francisco
das Neves, e o Alferes Joze Ribeiro Pinto, conhecia mais outros
Conspiradores contra a authoridade Real, segurança e tranqüilidade publico.
Logo Senhor Redactor, os Conspiradores naõ tinham por fim o assassinato do Marechal General, iinspiraram contra a Authoridade Real, contra
a segurança, e tranqüilidade publica. E que nome se dá a um tal
Crime ? La se aveiiha cora os Desembargadores: boa gente!
Declarou mais—que quanto aos Planos, que elle reo disse tin/ta visto
em sua Coza, declara agora, que jamais vira estes Planos; e que respondera na persuaçaÒ dos Planos, que elles tinham em projecto para, em
geral, revoltarem a Na^aõ, e para o que tinJtam ido convidar a elle
reo—Logo tractava-se de revoltar a NaçaÕ, e naõ de assassinar o Marechal
Ceneral Marquez de Campomaior.
Declara mais—que, o Coronel Monteiro fora o primeiro que faltara a
elle reo na sobredicta Conspiração no principio de Abril, e os sobi editos no
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dia seis do mesmo mez desta anno (IS17J; e que o dicto Coronel Monteiro
ora escolhido pelos Sócios, como canal para com elle reo, sendo projecto
delle reo, que succedendo a explozáõ de repente, e vindo os associados buscallo a sua caia para comparecer, como lhes tinha promettido, cujo successo esperava a auzencia do Marechal General, que se dizia havia de
partir depois do dia seis de Abril; nesse caso projectava elle reo tcc.
I,ogo tanto o fim da Conspiração naõ era o assassinato do Marechal
General, que se esperava que este partisse para Inglaterra, para livremente poderem pôr em pTactica os seus planos de revoltar a Naçaõ.—
Logo a presença do Marechal General era taõ forte obstáculo á perpetraçaõ do crime, que sem elle partir para Inglaterra, (para o que
ja tinha as necessárias licenças), os conspiradores naõ se attreviam a por
em practica os seus planos revolucionários.
Logo o Marechal General nem he aborrecido da Naçaõ, nem detestado do Exercito. Se assim
fôra a sua presença em Portugal, longe de servir de obstáculo, seria
mais útil aos detestáveis projectos dos Conspiradores. Quando o objecto, que se aborrece,está presente, cresce a raiva, e requinta o ódio.
Gomes Freire, para nada deixar em duvida, continua dizendo— que
projectava elle reo ver, se por meio da sua popularidade se punha á testa
da força armada, para assim fazer alguns arranjamtntos políticos, como
convidando Bispos, Grandes do Reyno, Nobreza, fazendo uma espeeie de
Juncta de Três Estados (em a qual como tudo o Povo naõ entrava)
para regular os Negócios do Reyno, se o Governo existente tivesse sido
anniquiliado pelos Conspiradores, e depois dar parte a Sua Majestade
deste Successo (a boas horas; muito obrigado lhe havia de ficar El Rey
nosso Senhor \) tendo igualmente meditado para obstar á anarquia das
Provincias o propor neste conselho, creada provisoriamente, que cada uma deu
Provincias mandasse um Deputado, que a representasse para desta forma
evitar creaçaõ de Junctas parciaes nas Povoaçoens principaes do Reyru
como perigosas para o bom regimen.
O depoimento deste reo he mui claro, naõ preciza de commentarios:
delle claramente se vê, que o flm dos Conspiradores naõ era o assassinato
do Marechal General, mai estabelecer uma nova ordem política de cousas
em Portugal.
Mas Gomes Freire continua dizendo—porem que tendo-se demorado o
Marechal General, e naõ sendo possivel obter com promptidaõ e brevidade
a adhesaõ da necessária força armada, para se verificar a explozáõ premeditada, tinham elles Conspiradores communicado a elle reo, que se fazia
necessária a medida de prender todas as Authoridades Civis, e MUitares
desta Corte; ao que elle reo annuio.
Logo outra vet concluo, que o flm do* Conspiradores naõ era assassinar
o Mareohal General, era revoltar a N<>çaõ, e porque a prezença do Marechal
General, era um obstáculo mui poderoso, porque naõ podiam, estando elle
presente, e á frente do Exercito obter com promptidaõ, e brevidade a adhesalõ da necessária força armada para se verificar a explozáõ premeditada.
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p»r isso (os homens estavam com pressa) se propuzéram a prender toda»
as Authoridades civis, e militares,
Logo a prizaõ, ou morte do Marechal General naõ era o fim da Conspiração, pelo contrario era um meio para os Conspiradores conseguirem
o dezejado fim de revoltar a Naçiõ.*

• Vm". queixa-se, e cora muita razaõ, de que a Sentença tracte perfunetoriamente da declaração, que o infeliz Gomes Freire fez ao Marechal
General, isto he—que conhecia mais outros Conspiradores contra a Authoridade Real, segurança, e tranqüilidade publica: e o Senhor Redactor
conclue com toda a justiça, que esta estranha maneira de tractar um tal
ponto, induz a falta de clareza, ou a mysterio, em matéria da mais alta
importância para o Reo; de summa conseqüência para a Estado, e <T
algum pezo para a reputação da mesmo Marechal.
Que involve mistério he incontestável, mas também o he, que se os
juizes, influídos pelo M . . . Th . . . achassem nesta declaração de
Freire alguma cousa de que fazer cargo ao Marechal General, naõ se
i-squeceriam de o fazer; porque ve-se naquella infame Sentença um estududo, mas mui mal desempenhado plano de intrigar o Marechal General
de indispor a Naçaõ contra elle, e contra os Inglezes : e he por isso
também, que muito de propozito, e sem nenhuma necessidade, apparece
na Sentença o respeitável nome de S. A. R. o Duque de Sussex, correspondendo-se com o Baraõ d'Eben, para dar a entender, que também
o nobre Duque tinha indirectamente parte na Conspiração de Portugal;
e com effeito, a Naçaõ assim o entendeo, pelo menos assiru o espalharam
por toda a parte os vis agentes de M . . . Th . . . . cujo ódio encarniçado contra tudo o que he Inglez, data desde a expulsão dos vândalo,
de Portugal, em consequeneia da gloriosa batalha do Vimeiro, ganhada
por Sir Arthur Wellesley, hoje Lord Wellington. Vio-se ja mais um
desaforo tal, e tal infâmia! Senaõ quizeram declarar os nomes dos Conspiradores, que Gomes Freire denunciou ao Marechal, se a cada passo
se ré no corpo da Sentença, que esta naõ he conforme ao Processo,
que ha nella vazios, porque naõ omittiram também os nomes do Duque
de Sussex, e do Marechal General, cujos nomes alli mencionados nem
Aclaram a verdade, nem a innocencia dos reos, nem aligeiram seus crimes,
uem os tornam mais graves? Naõ os omittiram, porque o plano he intrigar o Marechal General, e indispor a Naçaõ Portugueza coDtra a Naçaõ
Britannica. E com que fim, grande Deos! Que o Marechal General
entregou ao Governo a declaração por escripto, que Gomes Freire lhe
enviou, he incontestável; porque nem o Marechal General he rapaz de
faltar aos seus deveres, nem o Governo deixaria de lha exigir, e de se
queixar do Marechal General, por guardar em seu poder uma declaração
de tal importância. Que naõ teria dicto D. Miguel, seus ministros, e
seus agentes! Elles guardam um perfeito silencio a este respeito, logo o
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Mas o Marechal General Marquez de Campo-maior soube que existi»
uma Conspiração, formada para transtornar a Ordem politica de cousa»
estabelecida em Portugal, fiel ao Soberano, e á Naçaõ Portugueza, Mili»ar intrépido, e honrado, certo da disciplina do Exercito que creára, e
que tantas vezes conduzio á gloria, seguro da affeiçaõ que este lhe tem (
suspendeo a sua ida para Inglaterra: desprezando perigos, seguio com
summa destreza todos os passos dos Conspiradores, e quando soube com
certeza quaes eraõ os principaes revoltozos, e qual o seu flm, participou
tudo ao Governo, que taõ indolente, e descuidado, como o seu Intendente Geral da Policia, de nada sabia!! O serviço que por esta occaziaõ o Marechal General fez a El Rey nosso Senhor, e á Naçaõ Portugueza. he de tal magnitude, que Sua Majestade Fidelissima com difliculdade lho poderá dignamente remunerar. Note-se que Gomes Freire
nem palavra diz contra o Marechal General.
Antonio Cabral Calheiros Furtado e Lemos, Alferes demittido do Regimento de Infantaria N. 3. [por Crimes que commcttera], conlèssa
" q u e naõ ignorava o motivo da sua prizaõ; e que se deixara arrastar, e
seduzir para formar parte de uma Sociedade, que tinha por objecto o transtorno da ordem publica, a dissolução do actual Governo,e a installaçaõ de
outro debaixo de formulas Constitucionaes." Logo o objecto da Sociedade,
naõ era o assassinato do Marechal General.
Diz mais—" que sabia que se imprimiram as Proclamaçoens, e qne parte
deltas lhe foi entregue, quando elle reo foi mandado em commissaõ para
Santarém."

MarechalGeneral entregou ao Governo a denuncia; que GomesFreire lhe fez,
E quando a fez Gomes Freire ? Depois de prezo na Torre de S. Juliaõ:
isto prova-se, porque se Gomes Freire a fizesse antes da sua prizaõ, naõ
era ao Marechal General, que elle a devia fazer: prova-se mais, porque
foi publico em Lisboa, que Gomes Freire, depois de estar prezo na Torre
8e S. Juliaõ (onde esteve sempre entregue ao cuidado, e vigilância do
General Campbell), ped» licença a este para escrever ao Marechal General, porque tinha cousas d' importância para lhe communicar: he também publico, que o General Campbell perguntou ao Marechal General
se podia conceder a Gomes Freire a licença que lhe pedira; o Marechal
General participou isto mesmo ao Governo, e este respondeo ao Marechal General, que podia conceder a Gomes Freire a licença que pedia,
remettendo elle Marechal ao Governo a participação que o prezo lhe
fizesse, isto que lhe digo, Senhor Redactor, naõ he um segredo. Outra
prova de que a Denuncia de Gomes Freire ao Marechal foi feita depois
de prezo, he que o mesmo Freire declara no seu depoimento—que conhecia mais outros Conspiradores contra a authoridade
Real, segui anca'
e tranquillidade puSlica, como fez constante nomeando-os ao Marechal
Qrneral, para ser prtzente o protesto , qne Jizéra, junetamentecom
as pro-
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Teclara mais—"qne os papeis por elle reo recebidos para a Commissaõ i
«•rain uma Credencia), umas inarucçoens, um rnasso de proclamaçoen*
impressas, que poderia comer nove, ou dez exemplares, um mappa
indicativo da Correspondência, outro das forças, e meios com que a
Sociedade podia contar.*'
Este reo acerescenta — "que tinha certeza de terem ido cm Commissoens
Rüieiro Pinto para T r á s dos Monte», <• girar por outras Provinoias,
elle reo para Santarém, e outro para « Provincia da Beira."
Nestes pontos essenciaes do seu depoimento Cabral naõ foi desmentido por alguns dos seus cúmplices, e por este depoimento claramente -e
v.-, que o fim da Sociedade naõ era o assassinato do Marechal General.
Note-se que este reo nem palavra diz contra Sua Ex c ". o Commandante em Chefe do Exercit/i Portuguez.
O reo Henrique J<»zí Garcia de Moraes nada mais faz do que repeti 1
os declamaçoens que ouvira ao Coronel Monteiro, [declamaçoens que o
outro reo chama absurdas,] contra o Marechal, pela falta que experimentava do pagamento do feu Soldo. O pobre Sargento diz, que o
arrastara ao seu crime o Coronel Monteiro, e em nenhuma parte do
seu depoimento diz, que a Conspiração tinha por fim o assassinato do
Marechal General.
O reo Joze Trancisco das Neves c e n f e s s o u — " q u e se deixara fascinar
pela pintura que o Coronel Monteiro lhe fizera do Estado da Naçaõ,
c seu Governo; e que em conseqüência das suas persuaçoens assentira

»<jt, a Sua Majestade.— Parece exidente, que Gomes Freire, que foi prezo
inesperadamente, só fizera aqui-lle protesto depois de prezo; porque
antes de o ser naõ havia motivo, nem fim de protestar.
Eu sei estes detalhes de pessoa fidedigna, a quem o eterno fallador
Principal Souza os contou, no mesmo dia em que o Governo decidio,
que o Marechal desse licença a Gomes Freire para lhe declarar por escriptoo que pertendia. E quaes foram as pessoas denunciadas pot Gomes
Freire ao Marechal General? Naõ sei, mas sempre eram pessoas taes,
que o Governo naõ consentio que os seus nomes aparecessem na Sentença! Eram pessoas taes que o patarata Souza, depois que se vio no
Governo a fatal lista, que Gomes Freire mandou ao Marechal General,
e este ao Governo, adoeceo, e em poucas semanas morreo:
E porque razaõ, perguntará v m " . Comes Freire quiz antes remetter
ao Marechal General, do que a D. Miguel Pereira Forjaz a lista do»
outros Conspiradores, e o seu protesto? Porque Gomes Freire reconhecia em seu primo D. Miguel o seu mais cruel inimigo, e Tcceava, que
este naõ aprezentasse ao Governo aquelle protesto, e lista. E com tudo,
» pezar da cautella, que a este respeito tomou o infeliz Gomes F r e i r e '
h\ muito quem duvida que ella chegue ao Conhecimento d' El Rry
nosso Senhor.
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e m associar-se ao Partido, que ja existia formado, e que cuidava sérramente em reparar os males."
Daqui se ve que os Conspiradores tractavam de mais alguma cousa do
que de assassinar o Marechal General: neste depoimento naõ se diz, que a
Conspiração era dirig.da contra o Marechal General; e o que nelle se diz
vagamente contra sua Ex*. he simples repetição do que onvio ao máo
Major de Infantaria,eainda peior Coronel de Milicias—Monteiro—
De tudo quanto se acha escripto neste depoimento se deduz que os Reos,
conhecendo a justíssima affeiçaõ do Exercito ao Marechal General, bem
como a consideração, e reconhecimento da Naçaõ para com elle, pelos importantíssimos serviços, que lhe tem feito, procuraram desacreditallo na
opinião do Exercito, e da Naçaõ : dahi os infames pasquins, que espalharam
contra o Marechal General, e de que o Governo, e a Policia naõ fez caso ! .'!
Dahi as criminosas intrigas, que se urdiram; e propagaram pelas ruas,
pelas praças, e pelos botequins, dirigido tudo a desgostar o Marechal General procurando por meios taõ indignos, que elle pedisse a sua demissão, e
abandonasse o Exercito; porque só assim os Conspiradores poderiam
obter com promptidaõ, e brevidade a adhesaõ da necessária força armada
para se verificar a explozáõ meditada, como declarou o reo Gomes
Freire.
Segue-se o depoimento do reo Francisco Anton io de Souza, que Vm".
passou em claro: nova prova, que o Senhor Redactor naõ leo com o vagar
precizo, e com a necessária reflexão a Sentença.
Ouçamollo—•" Declara, que inferia das prizoens do Coronel Monteiro,
e de Gomes Freire, ser motivo da sua, e da daquelles, a desconfiança;
que poderia ter o Governo da existência de uma Sociedade, ou trama,
pois que em uma tarde nos fins de Fevereiro, andando elle reo passeando no seu jardim com o Coronel Monteiro, este dissera em desespe,
raçaõ, que era ja tempo de se abrirem os olhos, convidando a elle reo
para entrar em uma Sociedade, e partido, do qual poderiam provir a
ambos felicidades, c melhorar de circunstancias.
Que o dicto Monteiro lhe mostrara em um dia um papel manuscripto,
que continha uma Proclamaçaõ sediciosa, que o mesmo Monteiro
tornou a guardar.
Declara mais "que o dicto Monteiro o entretivera em uma occaziaõ
com um plano meditado para sublevaçaõ deste Reyno.
Logo também pelo depoimento deste reo se prova, que os Conspiradores naõ tractavam de assassinar o Marechal General Marquez de Campomaior, mas sim de sublevar a Naçaõ.
Note-se, que este reo naõ diz uma so palavra contra o Marechal
General.
O reo Pedro Ricardo de Figueiró diz também mais do que Vm". affirma,
Senhor Redactor, a pag 551, nova prova de que Vm«. por falia de tempo
naõ leo a Sentença com o vagar precizo, e com a necessária reflexão.
Ouçamollo—
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Nas Segundas perguntas confessou, " que se adherio á proposta de
Coronel Monteiro, foi porque o meemo Monteiro Hie figurou para o
persuadir, serem os fins, que o partido tinha cm vistas, mais lícitos, e
louváveis, do que depois veio a conhecer.
Confessou mais—" que desvanecido o projecto da invazaõ da Hespanha neste reyno, com que a principio illudiram a elle reo, mudaram de
systema, e se viraram para principios ambiciosos, e pretextos differentes
para mudar a forma de Governo.
Loco também pelo testemunho deste reo se prova evidentemente, que o
flm dos conspiradores naõ era o assasjinato do Marechal General ; mas
simsaoiar seus desejos ambiciosos, e mudar a forma do Governo
Note-se
lambem, que este reo naõ diz palavra contra o Marechal General.
Os reos Manuel de Jezus Morteiro, e Manoel Ignacio de Figueiredo Daõ
faliam no Marechal General, nem contra elle dizem uma só palavra: e este
ultimo declara " que o fim da Sociedade, segando se dizia era a regeneração da Pátria.
Logo a Sociedade Conspiradora naõ tinha em vista assassinar o Marechal
General: regenerar a Pátria, isto he fazer a sua total desgraça, era o
seu projecto. Graças ao Marechal General que a descobrio! A que estado
se veria hoje reduzido o ja infeliz, e muito infeliz Portugal, se naõ fdra a
vigilância, a felicidade, e firmeza do Marechal General Marquez de Canipomaior.
O réo Maximiano Dias Ribeiro naS diz, como vm". deseuidadameote
afurma, que a combinação era contra o Marechal; antes mui claramente
diz no fim do seu depoimento, que ignorava os flns da Sociedade,—ignorando, diz a Sentença, os fins da Sociedade, e entendendo que era mais Massonica, doque d'outra natureta.—Note-se
que este reo nada seu diz contra o
Marechal General.
Vm". leo com tanta pressa a fatal Sentença dos reos em questão, que se
«-•queceo do reo Antonio Pinto da Fonseca Neves, Vejamos pois o que
elle diz.
Depois de declarar como, e onde soube, pela primeira vez, da Sociedade,
confessa—que reconhecia ter feito mal em naõ denunciar, os papeis, que
vira, tendentes a subversão da Sociedade.
Logo os Conspiradores tinhaõ por fim Subverter a Sociedade Portugueza
naõ assassinar o Marechal General Marquez de Campomaior.
E depois deste Reo expor o que passou com vavios Sócios, entrevistas que
teve com o Baraõ d' Ebcn, acerescenta, que três dias antes da sua prizaõ
o mesmo Baraõ lhe dissera —Sabei, Neves, que he verdade haver conspiraÇiõ, e contavam comigo em terceiro, ou quarto lugar, no qual estava o meu
uome em uma hsta,sem o meu consentimento, que o punha em risco de ir prezo
para o Sancto Ojficio, e elle reo para o Limoeiro.
Diz mais, que o Baraõ d"Eben lhe dissera ter tecebido uma Proclamaçaõ
debaixo de um snbscripto pelo Correio de Lisboa, cuja Proclamaçaõ lbe raos#ríra o rae»mo B«n»j
. .
, c se recorda que o mesmo Baraõ lhe
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dissera mostrando lhe a pagina de um papel principiado a escrever de sua
letra, que estava compondo uma carta para ser dirigida ao Marechal General, a fira de o intimidar, e ver se por esse modo se conseguia o partir elle
para Inglaterra.
Logo novamente concluo, que se tractava da subversão do Estado : que a
esse flm he que os Conspiradores se propunham, e que o Marechal General
era o grande obstáculo aos seus criminosos intentos: he por isso que procuraram desacreditallo na opinião do Exercito, e da Naçaõ.por meio d'infames
pasquins, baixas e abomináveis intrigas e nada conseguindo por taõ indignos meios, quizeram intimidallo por meio de cartas ameaçadoras e anonymas. Desesperados de verem mallogrados todos os seus projectos, tinham
resolvido prender todas as Authoridades Civis, e Militares, e consequentemente o Marechal General também. Este reo nada seu diz contra o
Marechal General.
O Baraõ d'Eben nada também diz contra Sua Ex™. o Commandante em
Chefe do Exercito; confessa todavia ter recebido pelo Correio de Lisboa
uma Proclamaçaõ tendente a chamar o povo a revolta—Confessando diz
Sentença, que recebera a Proclamaçaõ numero vinte e três, dentro de uma
Carta pelo Correio de Lisboa, quinze, ou vinte dias antes do ser prezo, com
cujo contexto ficou tam perturbado, por ver que ella se encaminhava a
chamar o Povo á revolta, que hesitando, sobre o que devia practicar a semiIhante respeito, se dirigio a Gomes Yrcire, para tomar Conselho, Sfc.
Por este depoimento, se vê que a Proclamaçaõ naS era contra o Marechal
General; se o fosse naõ ficaria perturbado o Baraõ d'Eben com o seu
contexto, antes o estimaria quem se deo ao trabalho d'escrever uma carta
para intimidar o mesmo Marechal General; e quem teve o voluntário, e
gostoso incommodo de compor, ou pelo menos de copiar um quaderno pequeno de quatro folhas, segundo diz a Sentença, com expressoens sacrilegas
e insidiosas, na maior parte contra o Marechal.
Quem diz na maior parte, diz que o resto das expressoens sacrilegas, e
ineidiosas era contra o Governo. Logo novamente concluo que o flm dos
Conspiradores naõ era o assassinato do Marcclial General.
Francisco Leite Sodre da Gama confessa, que seu Cunhado Antônio
Cabral Calheiros lhe dera a guardar certos papeis: e perguntando-lbeelle
Teo que papeis eram esses, e principiando o mesmo a fazer uma exposição
resumida do seu contexto, horrorizado elle reo da loucura de seu Cunhado,
por «e haver intromettido em um negocio de tanta gravidade, pois conheceo
pela exposição, e pelas reflexoens, com que a acompanhou, que os seus projectos, e a sociedade de amigos, a que elle pertencia, se encaminhavam ao
transtorno de toda a ordem publica deste Reyno.
Logo também por este depoimento se conhece, que o fim dos Conspiradores naõ era o assassinato do Marechal General, (contra o qual naõ ha aqui
uma única palavra), ma* « m o transtorno de toda a Ordem puòlica deste
Reyno,

Conrespondencia.

249

P e b depoimento do reo Veríssimo Antonio Ferreira da Costa (inimigo
declarado e injusto, do Marechal General) se vê que o reo Cabral o procurara quinze dias, pouco mais ou menos, antes da sua prizaõ ; e principiando
o mesmo Cabral a fallar dás actuaes circumstancias políticas, que fatiam com
que toda a Naçaõ estivesse dcsgotosa,japeta estada do Soberano na America,
ja pela estagnação do Commercio, e isto com discursos compridos, que muito
o enfadaram, lhe perguntou elle reo em tom decisivo a que se dirigia ludo
aquillo; ao que dissera o dicto Cabral que o teu objecto era fater mudar de
circumstancias, revolucionando Lisboa, e fazer um Governo Independente.
Logo também por este depoimento se mostra qne o flm dos Conspiradores naõ era o assassinato do Marechal General, (contra quem se naõ diz
uma só palavra neste depoimento), mas sim lazer mudar de circumstancias,
revolucionando Lisboa, e estabelecer um outro Governo*.

* Este réo confessa ter escripto três, ou quatro cadernos de papel sobre o
Plano de recrutamento do Exercito, que El Rey, poucos mezes antes, tinha
mandado executar—que fizera outro papel,que entregara a D. Miguel Pereira
Forjaz e Principal Souza; que principiara a trabalhar no Regulamento
para o Exercito, do qual entregara a primeira parte, a D. Miguel Pereira
For az: &c, &c, Ora hc bem notável que o principal Souza, e D. Miguel,
ambos declarados inimigos do Marechal, aquelle porque era um perfeito estouvado, e este porque he inimigo de tudo o que he ordem, bem publico, e,
Serviço do Soberano, e porque olha para o Marechal, como para o grande
insuperável obstaculo.digo, que dous inimigos públicos do Marechal General,
incumbissem ao mais encarniçado, detestável, e injusto inimigo do mesmo
General o escrever contra os novos regulamentos do Exercito, que o Sobcrano acabava de mandar publicar, e cumprir, só porque suppozéram que o
Marechal era o Author delles ; esquecendo-se que ou fossem do Marechal
ou de qualquer outro Militar, sao de El Rey, logo que este os approvou !!
Mas assim be que D. Miguel respeitou sempre a Authoridade Soberana;
Para este militar theologo, (jubilado em ronhn, em hypocrizia e na periogosa
arte de enganar debaixo de um estudado, e falço exterior de bojiomi.i),
só he Lei suprema a sua vontade. E em que época se procurava desacreditar os novos regulamentos do Exercito?
No momento em que todo o
Conselho de Estado em Madrid tinha votado pela guerra contra Portugal ;
guerra que se teria verificado, se o Gabinete Britannico nao tivesse declarado ás principaes Potências da Europa, e ao mesmo Governo Hespanhol,
que Portugal estava debaixo da garantia da Gram Bretanha. D. Miguel, c o
Principal Souza bem o sabiam. Como acolhiam pois os escriptos de Veríssimo Antônio Ferreira da Costa, ou lhe encarregavam, que escrevesse
contra as Reses Resoluçoens de Sua Majestade, relativamente á organização do Exercito, e suas respectivas repartiçoens? E quem he Veríssimo Antonio Ferreira da Costa, para escrever sobre taes objectos ? Como
Militar elle he conhecido em lodo o Exercito, que nenhum Official de
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O reo Christovaõ da Costa declara, que o reo Cabral, depois d'algumas
conversaçoens, que com elle tivera, declarara, que se achava formado um
Partido, ao qual lhe persuadiram,('Cabral, e oxstrojqUe elle devia unir-se,pois
cooperando para os seus fins, que sá lhe disseram ser a destituição do Marechal
General, e Officiaes Ingezes, era esse o modo de ganharem postos e poderem
adiantar-se.
Que elle reo ficando espantado com a tal proposta, e indecizo
sobre o que devia responder, lhe disse, que naõ se queira reunir a similhante
partido, sem que primeiro soubesse afundamento os verdadeiros fins a que
se dirigia: e posto que elles insistissem novamente em que essesfins lhe seriam
conhecidos, logo que estivesse ligado ao referido Partido, para o qual também

intelligencia se illude com elle, nem D. Miguel mesmo. Mas este, e o
Principal Souza sabiam que Veríssimo era inimigo do Marechal eis-ahi
porque lhe encarregaram, que escrevesse contra os novos regulamentos do
Exercito, que El Rey acabava de approvar, e de mandar cumprir. Naõ
se tractava pois de examinar, de boa fé, o que poderia haver de bom, ou de
máo naquelles regulamentos, tractava-se de os desacreditar e desacreditar o
Commandante em Chefe do Exercito, para que naõ houvesse Exercito:
isso convinha a certos fins!! Assim costuma servir D. Miguel Pereira
Forjaz ao Soberano de Portugal, que a rogos (fataes rogos!) de Lord
Wellington, o conserva no lugar que occupa, em qué tem feito males
de que Portugal se ha de resentir por longos annos.
E donde vem a inimizade, donde nasce a raiva de Veríssimo Antonio,
Ferreira da Costa contra o Marechal General ? Donde vem ? Dos benefícios, quê este lhe fez.
Se o Marechal o nao poupasse, teria um
inimigo de menos. Convém dar a conhecer este façanhozo intrigante,
e eu o desafio para que me contradiga no que delle vou dizer.
Veríssimo Antonio Ferreira da Costa foi promovido, segundo parece,
pela protecçaõ de Superiores para inferiores, que antes de o Marechal
General tomar o Commando do Exercito, era muito ordinária entre
nós. Turbulento por natureza, desde soldado até agora foi sempre
conhecido per um intrigante êm o regimento de Peniche, onde começou a sua carreira militar.
Em 1809 renovou as suas intrigas; e estando em Castello Branco
com o Corpo de tropas ás Ordens de Sir Robert Wilson, entaõ Chefe
da Legiaõ Luzitana, procurou attrahir sobre si a attençaõ dos outros
por diversas tolices, tolices todavia, que tendiao a fazer descontentes, e
a semear a discórdia entre nós mesmos, e entre nós, e os Inglezes, meio
este o mais efficaz, para se tnallograr a causa que defendíamos. Entre
muitas das suas intrigas lembra-me a que elle pertendeo urdir, e propagar,
declarando-se por Corifeu dos Patriotas,
e gritando altamente contra
os Orficiaes Portuguezes, que recebiam gratificação Britânica, que nada
mais era do que um auxilio dado pelo Governo Portuguez ao nosso
Exército, tirado dos subsídios, que se recebiam de Sua Majestade Britânica,
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lhei»,ipniera>,>, que o condui.u ,<im nessa y.icsma noite pura ser recebido, que
elle reo lambem se recuzara, ijr.
Logo também pelo depoimento deste reo se vê que o fim dos Conspiradores nao era a depoziçaõ do Marechal General, p.,rque instando este reo
para que se lhe declarassem os lins do Partido formado se lhe d i s s e que ases fins lhe seriam conhecidos, logo que estivesse ligado ao referido Partido-, tendo-sc lhe dicto antes, como para o experimentar, que
os lins da Sociedade consistiaõ em destituir o Marechal General, e os
Olle iaes Inglezes; a fim de ganharem postos, e adiantar-se: proposta com
que o reo ficou espantado.
Eis-aqui o que se deduz dos depoimentos dos desesete reos de que falia

tuhsidios sem os quaes Portugal naõ pobia sustentar a guerra centra a
Trança. As conseqüências de uma tal intriga, e em epocha taõ melindroza, podiam ser funestas: para as prevenir e por termo á escandaloza
conducta daquelle Official, mandou-se vir prezo de Castello Branco
para Lisboa; e pouco depois foi remettido para a Lourinhãa, com
prohibiçaõ de sahir dalli, á excepçaõ de se aprezentar duas vezes na
Semana ao Governador de Peniche.
Durante este tempo servio-se de toda a sua intriga para se tirar da
quella situação, evitando cuidadozamente o confessar seus erros : mas
achando a final, qne toda a sua vilhacaria de nada lhe scrxia, humilhou-se, e confessou sua culpa, prometendo futura emenda—Reunio-se ao
Exercito, e com o tempo foi promovido ao posto rie Tenente Coronel pelo
Marechal General—Naõ fatiarei da sua conducta desse tempo até ao silio
de S. Sebastião, bem que me naõ seria dilíkil, traçando-a, mostrar, que
nem o Marechal General, nem o Exercito se deviaõ admirar do que elle
praticou na quelle sitio.
Luis do Rego Barreto, Official do mais provado valor, e talentos militares,
era entaõ Coronel do regimento N". 15, no qual servia Veríssimo Antonio
Ferreira da Costa, e aquelle illustre Guerreiro commandava, ao mesmo
tempo, a Brigada a que pertencia o dicto regimento, quando LordWellington
determinou o assalto daquella Praça, e aquelle regimento foi um dos
que deviam ir a elle. O Tenente Coronel Veríssimo Antonio Ferreira,
em quanto estava nas trincheiras esperando Ordem de avançar, se embriagou, [naô era a primeira voz] ; e neste vergonhozo estado voseou com
expressoens taõ amotinadoras, como capazes de abater o espirito, e coragem
dos Soldados.
O Coronel Rego o prendeo como devia, sendo esta a segunda vez que
aquelle Official praticava a mesma cousa em idênticas circumstancias, e foi,
arcuzado de robardia, e de embria;u<?z. Consequentemente foi julgado em
Conselho de guerra, e sentenciado a ser demitlido com infâmia.
Durante o seu processo deo como testemunhas em seu favor Joaõ Carlos
de Saldanha, oflicial de mui distincto mérito, entaõ Tenente Coronel, e um

<?i2

Zò'Z

Conrespondencia,

a Sentença: c eu espero que o Snr. Redactor, lendo-a com a devida attençaõ, e vagar, concluirá, como eu concluo—que o fim dos Conspiradores
naõ era a deposição, ou assassinato do Marechal General Marquez de
Campomaior, ou o descobrir algum meio de se desfazerem d"elle, como
Vm"'. diz. Seu fim era decisivamente revolucionar a Naçaõ.
Também da Sentença se naõ deduz, que o motivo de descontentamento era
o ódio universal contra o Marechal General como V m " . diz.
Porque de desesete reos apenas dous, ou três faliam contra o Marechal
General; os mais nem palavra dizem contra elle; e esses mesmos dous ou
três se reduzem verdadeiramente a um, que he o Coronel Monteiro, cujas
declamaçoens absurdas aquelles repetiram, sem a mais leve prova. E que

Capitão, cujo nome neste momento me naõ lembra, ambos Membros do
dicto Conselho. Bem sabia o Tenente Coronel Veríssimo, que estes dous
OfUciaes naõ podiam servir de testemunhas, e ser Membros do Conselho de
Guerra : mas convinha-lhe para as suas ulteriores intrigas dar por testemunhas dous Officiaes, que ja d' antes estavam nomeados Membros do
Conselho de Guerra, que se lhe estava fazendo. Sendo o Conselho de
Guerra mandado ao Commandante em Chefe para ser confirmado; e
vendo este que o Reo naõ tinha tido a vanta~em de duas testemunhas mais
respectaveis; que se fossem a seu favor lhe podiaõ ser mui úteis, enviou o
Conselho de Guerra, ordenando que fosse revisto, que fossem tirados do
Conselho Joaõ Carlos Saldanha, e o dicto Capitão, e em seu lugar entrassem outros vogaes. Assim se fez : mas sendo o depoimento destes dous
Officiaes ainda mais forte contra o Reo, a Sentença foi pela vez segunda
pronunciada contra o Tenente Coronel Veríssimo, determinando que elle
fosse expulso do Exercito com infâmia.
O Marechal General, usando da clemência, que lhe permittia a authoridade, que sua Majestade lhe tinha dado, confirmou a sentença, tirandolhe a infâmia; e foi uma da quellas sentenças, que sua E \ c » . nunca publicou
a o E ; c r c i í o , para mais favorecer ainda um m i o official, um miserável
ír.trijar.te, e um vil ingrato, que tem plenamente confirmado que bem
merecia a pena dinfamia, que o Conselho de Guerra, por duas vezes, lhe
tinha imposto, por cobardia, e embriaguez na occasiaõ de fazer o assalto
á Praça de S. Sabastiaõ. D. Miguel Pereira Forjaz, e o Principal Souza
aa')hm perfeitamente tudo o que deixo dicto: mas tambem sabiam que
Veríssimo Antonio Ferreira da Costa era inimigo do Marechal; consequentemente era isso a maior Carta de recornmendaçuõ para aquelles dous
Theologos o protegerem; e o Exercito vio com indignação, e escândalo
premiado um tam indigno official, pela influencia, manejos, e protecçoens
do Principal Souza, e D. Miguel Pereira Forjaz, que enganaram a Sua
Majestade El Rey nosso S e n h o r ; e oxalá que esta fosse a ultima vez.
Veríssimo passeia farto, e ocioso: e tantos officiaes beneméritos tem a
penas o seu soldo, a pezar dos esforços do -Marechal.
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diz o Coronel Monteiro contra o Marechal General? Que he um
Déspota, e nada mais. E porque lhe chama um Déspota? I o porque o
reformara cm 1809 no posto de Major, que occupava no Regimento de Infanteria No. 4< 2o. porque se arrojou a disputar Authoridade com o Governo.
3 o porque chamava aos Governadores os Senhores do Rocio. Examine, Snr. Redactor, com attençaõ toda a Sentença, e achará, que he exacto
o f;ue deixo dicto.
Quanto á reforma do Coronel Monteiro ja disse quanto basta. E onde
estaõ us provas de que o Marechal General disputa Authoridade com o
Governo? Onde estaõ os factos que o provem ? Milhoens delles poderei
eu produzir, e com elles provar, que o Marechal General he escravo da Ley,
c das Ordens do Soberano a quem está sen-indo .- outro tanto fizessem os
Governadores de Portugal, e particularmente os seus Secretários!
E
porque o naõ fazem, e que mais de uma vez tem havido disputas entre o
Marechal General, e a Regência, disputas Senr. Redactor, que nunca teraõ
fim em quanto o Proteo D. Miguel Pereira Forjaz estiver no Governo.
Outra prova de que o Marechal General he ura Déspota e um audaz,
segando o Coronel M onteiro, he que elle tracta os Governadores do Reyno
pela denominação de Senltores doíiocio.
He isso uma verdadeira ralumnia,
segundo as informaçoens que tenho, havidas com bastante destreza e cuiado,
de pessoas que mais familiaridade tem com o Marechal General: mas
supponhamos, que o Marechal General lhes da esse justíssimo tractamento;
por existir no Rocio o Palácio da Inquiziçaõ, (Toi boa escolha!^ em que
elles fazem as suas sessoens: onde está aqui o despotismo, e audácia —
Senhor Redactor, quem para provar o despotismo do Marechal Ceneral
produz taes provas, he porque as naõ tem maiores, num melhores. E naõ
lhe cauza rizo, Senhor Redactor, o zello que tem pela authoridade dos
Governadores, quem tinha sido um dos mais encarniçados authores da
Sociedade Conspiradora, cujo Plano era sitprehender os Governadores d'i
Reyno como o mesmo reo 'Monteiro declarou em seu depoimento, e sul>ttitnir lhe um Governo Provir.trio, &c. &c. &c
Naõ havendo pois nos depoimentos de todos os reos um só facto contra o
Marechal; e o que mais he, nem palavras vagas contra o mérito, e conducta
de 8. Ex". senaõ, apenas, na boca do Coronel Monteiro, custa a crer, que
»m M , Senhor Redactor, a quem naõ falta lógica, concluisse do depoimento
dos reos o que Ia se nao acha, isto he.que o motivo do descontentamento
era o ódio universal contra o Marechal General'. Taõ errada, e estranha
oncluzaõ só a pode tirar quem naõ ler a Sentença com vagar, e attençaõ,
ou quem der cegamente credito, e estiver prevenido pelas ÍDexactas informaçoens de Correspondentes, que sendo, talvez, aqui pagos, escrevem para
I-ondreso que se lhe ordena, ou insinua para desacreditar o Marechal
Ccneral Marquez de Campo maior, e indispor a Naçaõ Portugueza contra
a única Naçaõ, com quem Portugal se tem sempre achado, cuja aliiança
nos convém mais do que a de nenhuma outra, principalmente na desgraçada
situação cm que flos achamos por culpa nosso, isto he, pela crassa igno-
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rancia, inhabilidade. e desleixo dos Ministros, que desde a queda do
Venerando Marquez do Pombal ate hoje, tem dirigido os Negócios do
Estado.
Ainda que naõ tenho a Sciencia, e talentos, que prezume ter o soldado
Cidadão, e official reformado, que escreveo uma celebre carta inserta em o
Investigador d' Agosto passado, com tudo, da maneira que posso, farei
ainda algumas observaçoens geraes á cerca do " pretendido ódio universal
contra o Marechal General, e da pretendida popularidade, caracter, e
conducta do infeliz Gomes Freire." Como Official Militar, que sou, conheci muito este General, e posso delle dar uma idea bastantemente exacta ;
e como official, que tenho a honra de ter militado debaixo das Ordens do
Marechal General Marquez de Campo Maior, desde que este hábil e intrépido Guerreiro tomou o commando em Chefe do Exercito Portuguez, posso
delle fallar com mais verdade, e exactidaõ, do que talvez o naô podem fazer
os seus Correspondentes.
Gomes Freire d' Andrade era descendente de familias illustres. Pela
parte Paterna pertencia á familia dos Condes de Bobadella, pela parle
Materna descendia de uma illustre familia Austríaca. Nasceo, e foi educado
em Vienna d' Áustria, e na sua mocidade servio no Exercito d' El Rey de
Prússia.
Passando depois a militar na Rússia, Gomes Freire se distinguio pela
sua coragem na tomada d' Ockzakow, e a Imperatriz Catherina 2m. o
condecorou com o habito d' uma das suas Ordens.
Vindo para Portugal, dentro de pouco tempo obteve o commando de
um Regimento de Infanteria, e pede a verdade, que se diga, que desde entaõ
começou a mostrar aquella mesma ligeireza de espirito, e má organização
de cabeça, que o acompanhou até á morte.—Na guerra do Rossillon teve
desavenças notáveis com o General em Chefe, e mostrou plenamente a sua
insubordinaçaõjisto quer dizer,que lhe faltava uma das qualidades mais essenciaes a um verdadeiro, e digno militar.
Em a nossa vergonhosa cumpanha de 1801 projectou tomar por um
golpe de maõ Monte-Rey, Praça Hespanhola, situada na ironteira de Trazdos-montes; elle tomou taõ mal as suas medidas, e dirigio taõ desacertadamente a sua marcha, que aos primeiros tiros de algumas videtas, Gomes
Freire, entaõ Marechal de Campo, e todo o corpo de tropas, que elle mesmo commandava em pessoa, fugiram: naõ se retiraram, Senhor Redactor,
fugiram vergonhosamente.
Eisaqui o único feito de armas de Gomes Freire em Portugal! Eisaqui
a única vez, que teve um commando contra o inimigo a favor da sua Patriai
Todo o exercito Portuguez o sabe: e he precizo suppôr que o Exercito
Portuguez era entaõ composto de estúpidos, e de homens sem brio, sem
honra, e sem sentimentos, para crer, que o Exercito Portuguez ficou desde
entaõ estimando a Gomes Freire. De facto desde aquella epocha Gomes
Freire perdeo para com o Exercito, e para com a Naçaõ,a estima que
ate alli lhe tinha merecido, sem outro motivo mais do que ter militado em
paiz estranho.
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Quando F.l Rey nosso Senhor se retirou com a Real Familia para o
Brazil, Gomes Freire mui voluntariamente tomou o commando em segundo
do Corpo de nove a dez mil homens Portuguezes, que o General Junot
(e naõ os Governadores do Reyno, porque entaò ja tinhaõ sido depostos)
mandou para França: e he incontestável que muitos Officiaes Portuguezes
foram naquelle corpo de tropas pela persuasão de Gomes Freire, e m a s
ainda pelo seu exemplo. Este corportamento de Freire offendeo muito a
opinião publica.
Elle servio o inimigo da sua Pátria em todo o tempo d' essa guerra
atroz, cruel, c injusta, que Bonaparte fez a Portugal. Digo que servio o
inimigo da sua Pátria, porque, um homem de honra, um verdadeiro Portuguez naõ conhece, nem concebe que haja distineçaõ entre servir o inimigo
da sua Pátria ao norte, ou ao Sul: e so alguma diflerença se pode achar
ella consiste em que, servindo directamente contra a sua Pátria, corre mais
risco a sua vida; porque alem dos casos ordinários da guerra, se expõem
a ser feito prisioneiro e consequentemente a ser enforcado.
Gomes Freire deixou de servir a Buonaparte, quando este cahio d"ura
throno, que sangue e crimes tinham levantado, e em que Buonaparte se tinha
mantido, sacrificando milhoens de homens, e á custa dos gemidos, e desgraças da Europa,e do mundo. E he mui digno de notar-se, que ainda que
Gomes Freire fosse Portuguez; com tudo nasceo cm Áustria, donde era
sua Mai: a Áustria era pois sua segunda Pátria, tinha servido na Rússia,
onde havia recebido recompensas; linha também militado na Prússia, onde começou a sua carreira militar: assim Gomes freire se engajou no
serviço do truculento oppressorda sua Pátria, para ir bater-se em favor daquelle Tyranno contra a Prússia, Áustria, e Rússia ! Se nesta conducta
naõ ha crime, ha pelo menos ingratidão ,ligcireza d' espirito, e insensibilidade aos males da sua Pátria, que estava luetando heroicamente pela sua
existensia política, durante esses sette annos, que Gomes Freire empregou
no serviço de Buonaparte.
Naõ se digna que Gomes Freire naõ poderá voltar para Portugal: podia
se quizesse ; assim como poderam muitos officiaes, que apenas souberam, que
i sua Pátria auxiliada poderosamente pela sua antiga, e fiel Aluada a
Graõ-Bretanho, tinha sacodido o pczado jugo Francez, correram ao serviço de Portugal, arrostando perigos e vencendo difficuldades inauditas,
sempre fáceis de vencer a quem tem veidadeiro amor da Pátria.
Podia deixar de ir para F r a n ç a ; ou depois Ia podia, se tixesse caracter,
declarar, que a naõ servir a sua Pátria, só lhe restava viver como um simples particular, e lamentar no retiro a desgraça da sua Naçuõ. Gomes
Freire nada disto le? . todo o exercito Portuguez tem muko brio, muita
honra, e está mui cheiode gloria para poder gostar de um homem de
tal conducta e character. e eu posso assegurar-lhe, Snr. Redactor, qne o
exercito olhava para Gomes Freire com desprezo, e ódio.
Dahi vem
a indifferença, por naõ dizer o gosto, com que a tropa ás ordens do Marechal General foi prender, e conduzir a prizaõ Gomes Freire, a
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perfeitíssima ordem e disciplina, que observou nessa occasiaõ, durante
todo o tempo, que o guardou na sua prizaõ : dahi a indiflerença com que o
acompanhou, e aos outros réos, ao cadalalso, e com que prezencion a sua
morte ignominíosa: dahi finalmente, e da verdadeira, e geral affeiçaõ que
a tropa tem ao Marechal General, a satisfacçaõ com que ella recebeo a
ordem do dia, em que o mesmo Marechal a elogiava pela boa ordem
e disciplina que tinha observado. Eis aqui factos innegaveis: mas naõ
fallemo; mais de um desgraçado, que o foi porque assim o quiz!!!
Sil Mi terra lovis.
E u vou terminar esta carta, ja talvez muito extensa, dando uma breve
iilca do caracter, conducta e serviços do Marechal General, que he tanlo
mais verdadeira, quanto he diversa da que V m « parece ter de Sua
Excellencia, porque os seus Conrespondentes o informam a este respeito
muito mal; e penso q u e d e propósito; porque o que vou « dizer a respeito
do Marechal General he taõ publico, he taõ sabido, que so D . Miguel
Forjas, e companhia, fingem ignora-lo: Ia tem seus fins.
O Marechal General Lord Beresford Marquez de Campomaior tem
servido, como he constante, a sua Naçaõ, nas quatro partes do mundo, e
sempre com plena approvaçaõ do seu Governo.
Pouco tempo depois da feliz restauração de Portugal, o Governo deste
Reyno pedio ao de Inglaterra um General capaz de organizar, instruir, e
commandar o Exercito Portuguez, visto que entre os nossos Generaes
nenhum se julgou hábil, e de facto nenhum o e r a , para tam importante
emprego.
Sem se offerecer e sem intrigar, elle foi escolhido pelo Governo Inglez
entaõ, e ainda hoje, tam interessado em a nossa existência politica, e
naquella época tam ancioso, como nos, pelo bom êxito da tremenda luta
em que Portugal hia entrar com a França.
Esta escolha naõ podia
deixar de ser mui lisongeira para sua Excellencia o Marechal General:
e Portugal,e a Europa sabem que Sua Excellencia justificou plenamente a
discreta escolha que de entre tantos Generaes de reputação o Governo
Inglez delle fez para vir organizar, instruir,e commandar o Exercito
Portuguez, que debaixo das ordens de Iam digno chefe, com seus feitos
g!oriozos,encheo, de admiração e espanto a Europa, e o mundo.
O primeiro, e grandíssimo serviço, que Sua Excellencia nos fez, foi defender-nos de nós mesmos, e de todos os horrores da anarquia, em que
nos iam precipitando os três abomináveis Decretos de 20 de Março de
1S09, tam abomináveis que El Rey nosso Senhor ja os derrogou; e a
obra seria completa, se o author delles fosse punido como merecia.
Decretos dignos de Robespierre, e cujos fataes effeitos se augmentaram com
si invasão do inimigo.
A vigilância, resolução, e firmeza do Marechal e
a sua perspicácia em distinguir o verdadeiro do falso patriotismo; o
zelo da intriga; o crime do e r r o ; poupou a Naçaõ Portugueza horriveis
desgraças,que a esperavam : fez des aparecer partidos, e facçoens, e voltou
tudo contra o iuimigo commum.
Sua Evcellencia de meio do cahos, e da lamentável anarchia em

que
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nos achávamos, teve o raro talento de criar rapidamente um Exercito
digno de tal nome, vencendo obstáculos, que a todos os Portuguezes
pareciam invencíveis; e mais invencíveis ainda pareceram aos Inglezes,
nossos fieis Alliados, e aos Francezes nossos CTUCÍS inimigos.
Depois de criar, instruir, e disciplinar o nosso Exercito, Sua Excellencia
lhe mostrou pessoalmente o caminho da gloria, e da salvação da Pátria.
Chamado por nós o Marechal General nos veio ajudar em a nossa mais
critica situação : elle correo com nosco a nossa dúbia sorte: companheiro
fiel em a nossa má fortuna, elle nos soube tirar com seguridade, com
honra, e gloria das árduas, e quasi desesperadas circunstancias em que
nos achávamos.
Naõ farei uma enumeração dos heróicos feitos do Marechal General
Marquez de campo-maior em todas as batalhas, e combates, que houve
desde 1809 ate 1814 ioclusivamente: elles saõ bem sabidos de toda a
Naçaõ Portugueza, e da Europa; e a Europa, e Portugal sabem que
mais de uma vez derramou seu sangue para sustentar, e defender a
nossa causa. Consequentemente todo o Exercito, e todos os bons, e
verdadeiro» Portuguezes olham com indignação para as infames intrigas,
que se urdem contra o Marechal General, e que saõ fomentadas por
quem as devia cortar, e punir se tivesse amor ao seu Soberano e Pátria.
Depois que o Marechal General tomou o commando em chefe do
Exercito, cessaram todas essas promoçoens escandalosas, que o Exercito
via com indignação, e nas quaes, geralmente fallaüdo, se attendia sempre
a tudo menos ao merecimento! Inexorável em punir conforme a ley
os que o merecem, o Marechal General naõ só he exacto em
promover os que. bem servem; mas he também o seu mais efficaz e
voluntário procurador na presença de El Rey para lhes obter honras,
c nugmtntar seus interesses, naõ lhe importando classes, mas só mérito
e serviços.
Sua Excellencia tem a louvável franqueza (entre nós desconhecida),
de se desdizer publicamente, quando acontece enganar-se, ou ser aludido,
Vejam-se as ordens do dia desde que Sua Excellencia tomou o commando em chefe do Exercito Portuguez.
O Marechal General, como pay dos soldados, vigia sem cessar para
que nada lhes falte do qne a ley lhes manda dar: he por isso que
s e o s Soldados eram oulrora verdadeiras imagens de penitentes, e de pobres, hoje apparecem bem fardados, e nutridos.
Todo Exercito reconhece em Sua Excellencia o Marechal General as
qualidades e serviços de que em summa tenho foliado .- dahi vem o
respeito, e affeiçaõ de lodo o exercito para com Sua Excellencia.
Se eu naõ receara ser nimiamente extenso, produziria mil provas desta
verdade; mas contento-mc, por agora, com uma só e bem recente.
Poucos dias depois da prizaõ dos reos o Marechal General partio
para as caldas da Raynha: e pensei, e penso ainda, que Sua Excellen
cia o fez assim paro mostrar, que se elle fora o que descobrira a
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conspiração, e em cumprimento das ordens do Governo, á frente da
força armada fizera prender os swbbredictos reos; depois de seguro»
nada tinha com elles; e dahi em diante só leys e juizes competente*
deviam proceder, e fallar
Pensei entaÕ assim, e ainda hoje penso;
porque, tendo occasiaõ de ver Sua Excellencia
na véspera da
sua partida para as Caldas,parcceo-me e s t a r em tam perfeita saúde
como a que tinha, v. g. no dia da gloriosa batalha de Salamanca.
em que o Marechal General, á frente dos bravos Portuguezes, que
elle tinha instruído, e disciplinado, fez prodígios de militar perícia, e
de valor; e pode afoitamente dizer-se, que o Marechal General Marquez
de Campomaior fez decidir a victoria a favor da santa causa, que defen
diamos. Mais me confirmei em meu pensamento, quando vi que Sun
Excellencia mui poucos dias depois de ter chegado ás Caldas, voltou com
espantosa rapidez daquella villa, por causa do Serviço, que bradava pela
sua presença. O facto he como se segue.
Tendo-se mandado apromptar algumas tropas para daqui partirem
para Pernambuco, por causa da revolução que alli tinha arrebentado;
estas tropas receberam ordem de embarcar para o Rio, e para a Bahia.
Chegadas a Lisboa em numero de cinco batalhoens, quando o Marechal
General havia partido para as Caldas, e quando nada estava prompto
para o seu embarque, a pezar das theologicas promessas de D. M. P. !•'.
que para cousas do Serviço de El Rey e da Naçaõ nunca l.cm pressa,
principiaram a descontentar-se, como era de e s p e r a r : e este descontentamento cresceo, porque naõ faltaram intrigantes, e homens monstros, que
para servir a causa dos revolucionários de Pernambuco, e a causa Deos
sabe de mais quem
procuraram desorientar aquellas tropas, o descontentamento destas chegou a tal ponto, que principiaram a desertar aoj
bandos de cincoenta, e de cem homens, apezar de todas as diligencias, e
esforços dos respectivos officiaes, que eram todos Portuguezes, e debaixo
dos olhos do Governo, que ou nenhumas providencias deo, ou as naõ
soube dar ! ! Sabe desta desordem o Marechal General, que se achava,como
dicto fica, nas Caldas: em poucas horas S. Ex". chega daquella villa á
T o r r e de S. Juliaõ, e Cascaes, onde se achavam as tropas em terrível estado de descontentamento, e de insubordinação.
De balde se aconselha ao Marechal, que se naõ a r r i s q u e : S. Ex*. com
aquella resolução, firmeza e coragem, que tam eminentemente o caracterizaõ,
e mais que tudo confiado em o respeito e amor de que o Exercito constantemente lhe tem dado decisivas provas, apresenta-se no meio dessa tropa descontente, a cuja deserção nem officiaes, nem o próprio Governo tinha podido
por termo: o Marechal Gtnaral falia-lhe,- mostra-lhe a indignidade e horror
de uma tal conducta; e no mesmo instante esta tropa, como por encanto
torna-se respeitosa, obediente, e mesmo satisfeita: desde esse momento naõ
deserta mais um só homem , embarca-se três semanas depois e na
véspera do seu embarque o Marechal General vai dormir em os seuJ
quartéis de Caicaei.: segue-se o embarque na manhaã seguinte no melhor
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nrdein imaginável; e ja embarcada a Tropa em em seus bateis dá repe
•idos, e espontâneos vivas ao Marechal General.
Este facto, ao qual me seria mui fácil ajuntar mil outros, responde a
tudo quanto um punhado de vis intrigantes, pagos por quem os devia
punir, tem dicto sobre o pretendido ódio do Exercito contra o Marechal
General. Infame»! Aborreçam muito embora o Marechal General, porque
este, fiel ao Soberano do Reyno Unido de Portugal, Brazil e Algarve, e
liei á Naçaõ Portugueza que S. E x " olha como sua segunda Pátria, conhecendo os perversos desígnios daquelles monstros lhos tem sempre frustrado. Infames! Aborreçam muito embora o Marechal General, porque sabem
qne S. Exc». os conhece, que tem sido nimiamente generozo para com
elles, e que longe de os temer, os despreza, [no que tem feito mal): mas
naõ infamem o Exercito Portuguez, que longe de odiar o Marechal General,
o respeita e ama, como o restaurador da sua disciplina, e gloria! Naõ
infamem a generoza Naçaõ Portuguez.i, reprezentando-a ingrata para com
um homem que lhe tem feito os maiores,«- mais relevantes serviços!
Os Conspiradores conheciam bem esta verdade, e por isso trabalhando
pjra corromper o Exercito, havia muito tempo, nada tinhaõ podido conseguir ate 24 de Maio de 1817: naõ tinham mesmo pedido formar um
partido considerável; e para o ter esperavam que o Marechal General partisse para Inglaterra: sem a suaauzencia, ou a sua morte os Conspiradores
viam bem, que nada podiam fazer, mas tudo poderiam fazer, c tentar, se o
Exercito naõ amasse o seu Commandante em Chefe.
Se o Exercito Portuguez aborrecesse o Marechal, General, naõ feria
El Rey de Hespanha taõ altos esforços para que o Governo Inglez o retirasse do serviço de Portugal. Vm". pode Senhor Redactor, verificar ahi
este facto. E quando me lembro do empenho, que aquelle Monarca
tem, em que se tire o commando do nosso Exercito ao Marechal General
Lord Beresford Marquez de Campo-maior, quando considero nas intrigas
verdadeiramente viz, e porcas, que se tem forjado, urdido, e propagado
contra S. E x c \ quando em fim olho para a qualidade de alguns dos intrigantes, e inimigos do Marechal General, confesso, Senhor Redactor, que
tremo pela independência de Portugal, e muito receio tenho, se El Rey
naõ voltar, de que torne a cahir em poder de Hespanha : hei muito receio
de que o plano esteja muito adiantado; e esteja seguro, Senhor Redactor
que naõ faltarão Desembargadores, e Fidalgos, que decidam, que este heróico Reyno pertence de justiça ao devoto, e bordador Fernando 7 o . como
outrora julgaram, que pertencia a Felippe2". DU . . talem avertite casuml
Basta, por ora, Senhor Redactor: talvez ainda volte a este objecto,
porque o considero da mais alta importância para a minha desgraçada
Pátria, principalmente nas actuaes circunstancias: no entanto espero da
sua honra, imparcialidade, e justiça, queira publicar esta minha Carta, no
rjae muito obrigará a quem he seu.
muito afleiçoado admirador, e criado
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Seguia-se a este papel um Postscriptum,
que naõ inserimos, porque
contém uma proclamaçaõ sediciosa contra El Rey, o que naõ temos direito
de publicar, e se o fizéssemos commetteriamos um crime.
No nosso N». seguinte faremos as nossas observaçoens, sobre esta bem
extraordinária communicaçaõ; e diremos o necessário em nossa defensa, e
sua exposição; visto que nella somos tam directa, e tam injustamente
atacados.

Exlracto de uma Carla dirigida ao Redactor, datada de
Lisboa 20 de Junho, 1818; sobre o Governador do Pura.
Ja saberá que em 16 de Outubro, do anno passado chegou, no Paripara
Governador o Conde de Villa-Flor, levando com sigo tre» Ajudantes dordens;
pessoas muito capazes. Este Fidalgo até 22 de Abril tem feito o melhor Governo, que he possível. Logo que ctiegon mandou por no estaleiro uniaquilba
para uma fragata; mandou pagar tudo, que a Fazenda Real devia; mandou
fazer uma estrada para a fortaleza da Barra, que defende a entrada da cidade;
esta estrada terá nma legoa de comprido: mandou alimpar a estrada para o
Maranbaõ, para onde ba correio todos os rê dias, e se recebem dali cartas da
mesma forma : creou um esquadrão de cavallaria ; mudou o uniforme á tropa,
fardando-a segundo o uso de Portugal. Cedco aos habitantes ricos do Pará
certa praia, que ha na frente da cidade, para fazerem um quarteirão de catas,
com um bello cáes, aonde poderão descarregar as embarcaçoens pequenas, sem
risco algum : isto faz um grande augmento aquella cidade, e aos proprietários
que ali edificárem casas.
Concertou o theatro antigo, arranjando o muito
melhor do que éra d'antes. Está principiando um passeio publico, em um
tindo largo chamado o da Pólvora. Acabáram-se as intrigas naquella cidade :
patrocina os negociantes.favorece o commercio dos navios de escravos,manilandoos com acerto fazer as quarentenas necessárias; e naõ tem practicado as violências, que ali se experimentaram durante o extincto Governo da Tripeça, 0
Bispo, o Ouvidor Pombo, e o Brigadeiro Joaquim Manuel.

Causa de Lopez contra De Teistet.
Corte do Cominon Ploas, em Londres, 3 de Julho, 1818.
O Author nesta causa he o Consal Geral Portuguez resiJente na Corte de S.
Petersburgo; c o Reo um negociante Hespanhol residente em Londres. A acçaõ
foi intentada para recobrar o importe das perdas que o Anthor soffreo pelo allegado mao comportamento do Reo, negligenciando segurar o seu navio e carga,
segundo as instrucçoens, que tiuha recebido, em Novembro, 1 8 1 1 ; e dispondo
c convertendo o navio e carga para seu próprio uso, de maneira altamente
damrjosa ao Author.
O Sargento (Doutor em direito Pátrio) Vaugbam, pela parte do Reo, fez
uma moçaõ na Corte, fundada cm uma attestaçaõ jurada, na Corte, naquella
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mesma manhaã; para que se adiasse o processo da cansa, com o fundamento de
estarem ausentes testemunhas essenciaes, sem cujos depoimentos naõ podia com
segurança proceder no processo: porém mostron-se, que o Reo, havendo feito uma
longa peliçaõ & Chancellaria, para impedir que o processo naõ fosse adiante, o
Author inesperadamente respondeo dentro ilo termo concedido pela Corte ; e a
couseqoencia foi, que o Reo naõ ganhon cmisa alguma, com a sua longa petição
na Chancellaria ; e apparecêo tamhem. que o Reo lanto confiava neste procedimento de embaraçar, que naõ eslava preparado para o processo ; e depois do
algumas observaçoens, quanto aos tempos em que n Aotlior tinha emendado as
suas declaraçoens, o douto Juiz, escusou a moçaõ, e mandon que se passasse ao
processo.
O advogado Mr. Chitly «brio o processo.
O Sargento Best, em iiuin oloqiienlÍMum.1 falia, expoz n cano do Aothnr; mas
seria impossível resumir nesta relaçnõ o todo ila exposição ; e seria igualmente
iinpOKSivel entrar na relação circumstanciada da variedade de fados, que se
exhibiram como provas.

liicolhercmos os qne eram essenciaes, e que serviram

para guiar o Jurado, em nua decisaõ.

Mostrou-se, que, pelos finn de 1809, um

bergantim Portuguez, chamado Mercúrio Feliz, do porte de 2 5 0 toneladas, saio
do S. Petersburgo para o Rio-de-Janeiro, com uma carga a bordo, própria
daquelle mercado.

Tocou em Inglelerra, para o fim de reber ordens e cartas

de rccommendaçaõ do Reo, para «eo courespondente no Rio-de-Janeiro.

O

sobrecarga foi ter com o Reo, e aqui houve alguma discussão sobre o endossar
os conhciinenlos ao Reo ; com tudo o navio deo á vela com a sua carga, e chegou
ao Rio-do-Janeiro em devido tempo.

Pouco depois da chegada do navio ali

houve uma disputa sobre a soa propriedade ; dcsoiubarcoo-se u carga, vendeo-se
o navio, o o Author comproa-o, preparou-o, com grande- despeza, carregou-o
com uma preciosa carga de ««socar, café, o outros productos coloniaes, e saio
do Rio-de-Janciro para Arohangel na Rússia.

Oi conhecimentos foram endorsa-

dos ao Ilibo do Author e mandados ao Reo, a quem o Aotlior tinha nomeado seu
agente, a flm de qne elle effectnasse o seguro do navio c carga. O Reo recebeo
estes conhecimentos, e tomou sobre ai os deverei que se lhe haviam encarregado.
O Aotbor esoreveo varias cartas de S. Petersburgo, determinando ao Reo, qoe
segurasse em Londres • propriedade, e drsignando-Ihe o porto da Rússia, para
onde se havia expedir.

O Author informou ao memo ao Reo (Mr. De Tastet)

q o e naõ havia para qne receasse da segurança do navio, chegando elle a um
porto Russiano ; pois tinha uma licença Imperial, qne lhe havia concedido o
Imperador de Rússia, para qne a propriedade estivesse segura ; e que sendo
importada na Rússia pagasse os direitos impostos pela pauta da alfândega Imperial, qoo estava em vigor no anno de 1 8 1 0 , e naõ pagasse os direitos em força.
em 1 8 1 2 ; pelo qual privilegio ganharia o Aotlior de 8 a 10 mil libras esterlinas.
Dnraate o mez de Abri), 1 8 1 2 , esperou o Author ansiosamente a chegada de
sen navio e carga a S. Petersburgo; porém naõ chegon.

O Reo em suas cartas

levou o Anthor a crer, qne so tinham feito os seguros, e actualmente disse, que
os tinha executado em parte; subseqüentemente, porém, pretextou qoe os naõ
podia fazer, em conseqüência do citado politico das cousas; depois, qoe naõ
achara para assignar uai apólices de seguro, pessoas em quem tivesse confiança
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O Author, vendo qne naõ lhe chegava o navio, mandou a Londres Mr. Lloyd',
para conferir com o Reo, e persuadillo a expedir o navio. Houve varias conferências entre Mr. Lloyd e o Reo ; e por üm conoordiram, qoe procedesse o
navio para o seu destino: e o Reo na fé deste ajuste ordenou, qoe fosse o natie
para Sheerness, a unir-se ao coiuooy, nomeado para o Baltico: pouco depois da
•hegada do navio a Sheerness, o Reo ordenou ao capitão, qoe trouxesse o
dicto navio para Londres, aonde chegou, e depois de o ter detido nos diques d*
Londres por vários mezes, vendeo n sua importante c.rga, e applicou o producto
para o pagamento de um balanço, que allegav*, que o Author lhe devia, de
santas antigas, e por despezas incorridas nesta detenção do navio: pouco tempo
depois de haver vendido a cargs.fietou o navio em nma viagem para o Maranhão.
Exposto assim o caso pelo Sargento Best, qoe n'un.a falia âo cousideravo
duração reprovou em fortíssimos termos de censura o comportamento de Mr
De Tastet, por haver teutado exercitar a soa discrição, tam contraria dos interesses do Author, e converter a propriedade em seu uso ; na conclusão desta
falia do douto Sargento; o Sargento Vaughara levantou-se, e declarou á Corta
•jue naõ defenderia a cansa, e deixaria que o Author provasse o seu caso.
A primeira testemunha foi o capitão Ramos: suporintenden elle a compra do
•avio e carga no Rio-de-Janeiro; e o teu einbarqne a bordo, e transmittio oi
conhecimentos ao Reo, e ultimamente foi mandado pelo Author, do Rio para
Inglaterra, e dahi a Vigo,- para tomar posse do navio.
A segunda testemunha foi Mr. Lloyd, caixeiro principal do Author. Rst»
Senhor, quando se vio que o navio naõ chegou no tempo qoe se esperava, em
Abril l b l 2 , na Rússia, foi mandado pelo Author a Londres: a fallou ao Reo
sobre o negocio O Reo disse-lhe, qoe o navio estava em Falmoutb, e que naõ
podia effectuar os seguros do navio oa oarga; que o premiu dos seguros éra excessivo, e que os seguradores naõ queriam responder pela segurança de navio
algum nos portos de Rússia, naquelle tempo. Mr. Lloyd instou entaõ com elle,
de todos os modos, qoe pôde, para que effectuasse os seguros, asscgoi ando-o,
que o navio e carga naõ correriam perigo, na soa chegada a S. Petersbnrgo,
especialmente havendo o Imperador expedido um Ukaao; e offereceo dar todas
as segurança» que fossem necessárias. Mr. De Tastet exigiu entaõ, que se lhe
desse nma botonuria ou hypotheca do navio-, o qoe se execotoo. Foi em COD.
seqüência da grande anxiedade que o Author tinha, por naõ haver chegado* a
tempo o navio, que ésla testemunha foi mandada a Inglaterra: porem considerável tempo antes de sua partida, tinha Mr. Lloyd escripto ao Réo, para que s e gurasse o navio e carga, e deo ordens, que parasse em Sheerness, para esperar ali
o comboy.
Entre outras desculpas, que o Reo deo a Mr. Lloyd por naõ
ter assegurado o navio, insistiona probabilidade de que o navio fosso encontrado
por corsários Francezes ou Diuamarquezes; e disse- depois, qoe precisava de
concertos, e que devia vir para Londres. Disse também, qoe o Anthor lhe devia
•ma somma de dinheiro; e que ésla lbe devia ser paga, anles qne fisesse cousa
a goma, Mr. Lloyd vio claramente, que o Reo estava resolvido a naõ seguir nenhumas dai instrucçoens, qne se lbe haviam dado: por fim prometteo segurar o
navio e carga; se lbe afiançassem a divida, incorrida pelos dinheiros adian-
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tedos por conta do l a v i o ; deo-se-lbc essa fiança, qoe foi uma botomaria ou hypotheca do navio : parece que Mr. De Tastest insistio em qne tinha jus in re no
navio, c pôz uma acçaõ oo Almirantado, em conseqüência de onlra botoroaria ;
mas teve sentença contra, e foi obrigado a pagar as cnilas, achando-se, qoe naô
havia razaõ ou pretexto para tal acçaõ.

A carga, qae v e i o do Rio-de-Janeiro foi

vendida polo Reo em Londres; e nada do sen producto volloo ao Author.
Aqui se leram vários papeis e documentos, em

corroboraçi.õ

dos fax toa ja

•otados ; e examinou-se também o ounf ramestre do navio.
Joseph Francisco Lopcz foi examinado, por interprete: disse, q o e éra fãiLa
do Author , qne eslava na Rússia em Março de 1612,» oontinoou ali até o meia
de Maio seguinte: o brigue Mercúrio Feliz

naõ chegoo ao tempo em qoe se

esperava; e havia orna oarregaçaõ ja prompta para ser exportada da Rússia, na
e x p e d i ç ã o de que o na> io chegaria; porém naõ lendo chegado vondeo to
aquella carga no anno de 1 8 1 3 , com a perda de 1 0 , 0 0 0 rublos.
Sendo outra vez chamado Mr. Lloyd disse qne em Abril 1 8 1 2 ; antes de sair
de S. Petersburgo em conseqüência da grande falia de productos coloniaes, qoe
havia na Rússia áijuclle tempo, eram os preços mui altos; e tomando em consideração nm Ukase entaõ expedido pelo imperador de Rossia, calculava, qne a
propriedade do Author, se tivesse chegado no devido tempo,teria produzido,de•uzindo todas as despezas e direitos, a somma de 3 3 , 9 1 8 : esta somma éra a qne
teria recebido o Anlbor se Mr. D e Tastet tivesse mandado ais fazendas, como se
lhe tiulia ordenado.
Outra testemunha disse, qne eslava em S. Petersburgo na primavera do anue
de 1 8 1 2 ; referio qnaes eram os preços correntes dos productos coloniaes na Rússia, aquelle tempo ; que estavam notavelmente subidos e que as fazendas do Author, se tivessem chegado qoando se esperavam, teriam obtido grandes preços.
Mr. Barrozo disse qoe fora o oorrectnr dos seguros em Londres; havende
• m Maio do 1 8 1 2 eflecluado o seguro de um navio para S. Petersburgo; e
muitos outros seguros se etTectuaram sem diflicudade, ao mesma tempo para e
mesmo logar: o «avio, que elle segurou, foi o Gram Cruz deAviz, qoe devia dar
a vela cm companhia do Mercúrio Feliz.

Este testemunho foi corroborado com

a prova ale ontra testemunha, um corredor de segnros; o qual disse além disto,
que, na primavera de 1 8 1 2 se haviam

effectuado seguros em Lloyds, em vasos

que saíram para S. Petersburgo, com grande facilidade, e termos moderados.
O capitão Ramos depdz, que o navio teria ganhado 4 . 0 0 0 libras, pelo frete do
R i o dr-Janeiro para S. Petersburgo,e a mesma somma na voltado S. Petersburge
para o Rio-de-Janeiro, fazendo seis passagens cm Ires viagens, que h e o qoe cabia
no tempo de um anno e 11 mezes.
outros capitaens de navios.

Similhantes deposiçoens se obtiveram de

Mostrou-se, que esto vaso fora detido por Mr. D e

Tastet um anno e onze mezes, e a perca du frete, nas viagens que pudera ter durante aquelle lempo constituíram outra reclamação do Anthor.
Apresentou-se á Corte a licença Imperial, concedida pelo Imperador do Rússia, permittindo ao Author o privilegio

de importar as suas fazendas, pagande

somente os direitos aoima mencionados: e Jozé Francisco Lopez provou ser este
nm documento aatbenlico.
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Ex o Cônsul Russiano, residente em Londres foi a segninte testemunha
chamada para provar as tarifas, que tinham existido na Rússia aquelle tempo.
assim como o curso do cambio; e fez uma comparação correcta entre as sommas,
que se deviam pagar em cada uma das tarifas. Deo ésla informação da maneira
mais clara e distincla.
Quando assim se expôz e provou todo o caso do Author, esperou a Corte por
slgons minutos, para dar ao A\ ogado do Reo occasiaõ de fallar; entaõ o Sargento
Vaugham levantou-se fez a sua curtezia, e disse,que naõ intentava fullar uma paavra, sobre a matéria,
O Juiz (o Senhor Justiça Park) fez entaõ ao jurado a usual recapilulaçaõ das
allcgaçoens e provas: observou, que éra este um caso quasi sem exemplo nas
Cortes de Jnsliça. Tinha ja occnpado o tempo de sette horas; e por fim o Conselheiro do Róo tinha julgado próprio ceder sem defeza. A acçaõ, por tanto,
naõ sendo defendida, deixava ao jurado a consideração destas questoens: Ia- Se
o Kco tinha emprebemlido o ser agente de Mr. Lopez: 2 o - Se naquella agencia
se tinha conduzido impropriamente; e nesse caso qual éra a somma das percas e
damnos, qne KOITVOO O Author, em conseqüência da ma conducta do Reo.
Sua Senhoria, o.Juiz, leo entaõ ao jnradooque tinham deposto as testemunhas , e
observou, que a enorme somma, que tinha pedido o Author o assustou á primeira
vista ; porém cora tudo éra do seu dever dar toda a somma dus percas, que se
provasse ter soffrido Mr. Lopez, pela ma conducta de Mr. De Tastet.
O Jurado, depois de consultar por 10 minutos, parecco ter alguma diflicntdadequanto á somma, e um intelligente senhor dos do Jurado disse qne desejava
mais prova aquelle respeito ; o Juiz tornou a chamar entaõ varias das testemuhra» perguntou-as pelo que dizia repeito ao valor da propriedade qoe estava
abordo do vaso, numero das viagens, que podiam fazer entro S. Petersburgo e
Rio-de-Janeiro em um anno e onze mezes. Deliberaram entaõ os Jurados por
perto de meia hora; e deram au Author por peruas e damnos 37,000 libras esterlinas.
O Snr. James Hartley foi o Procurador do A. o Snr, Lowe e Bower do R.

Resposta a Conrespondentes,
Manuel Coherente. No N°. Seguinte.
Recebemos um papel a favor de Guimaraens um oredor e administrador da
casa do fallido Moreira em Lisboa. Recommenda-mos a esse Senhor qoe naõ
tenha oonrespondencias com o Correio Braziliense, qoe lbe podem levar isso a
mal; e visto que o Correio Braziliense be probibidu em Lisboa, e que esses taes
administradores, com grande louvor seu seja dicto, fizeram aoto da fé aos N.
que lhe caíram naa maõs; naõ podem esperar a insersaõ de seus papeis neste
periódico; alem de que isso seria inútil para a justificação desses senhores.visto
que este Periódico so naõ lê em Lisboa, que he a hypothese, que suppoem a
prohibiçaõ.

CORREIO BRAZILIENSE
D E SETEMBRO, 1818.
Na quarta parte nova cs campos Ara
E se mais mundo houvera lá checara.
CAMOSNBVC. V M . e.

II

POLÍTICA.
REVNO UNIDO DE PORTUGAL, BRAZIL, E ALGARVES.

Decreto- sobre a Dicisaõ creada no Rio-de-Janeiro,
militar evt Pernambuco.

T,

para

ENDO felizmente cessado o motivo, que deo lugar
à criaçaS da Divisão, que tam leal como briosamente
manchou desta Corte para a Capitania de Pernambuco;
e devendo por conseqüência verificar-se a promessa feita
em meu Real nome ás praças milicianas que voluntariamente se oflerecêrara a alistar-se nas Batalhoens da
mesma Divisão, nssim como determinar-se o destino,
que liam de ter os referidos Batalhoens, ou «cja cooscrv ando-se em carpos separados, ou seja voltando aos seus
respectivos Regimentos as praças, quo delles saíram;
hei por bem, quanto aos Milicianos, que se verifique pontualmente a disposição do Aviso expedido pela competem Secretaria d'Estado dos negócios estrangeiros e da
guerra, em data de 10 de Abril do anuo próximo passado,
V O L . XXI. No. 121.
2L
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d a n d o - s e baixa a todos os Officiaes Inferiores e Soldados
q u e a quizerem, e os que preferirem o continuar a servir
nas praças em q u e se acham, seraõ considerados como
Voluntários, para t e r e m as vantagens que competem aos
desta classe: pelo que respeita ao destino dos Batalhoens,
tendo E u em consideração, por u m a parte a propriedade
e vantagens, que resultam d e conservar corpos dislinctos
e separados d e Grandeiros e Caçadores, onde as respectivas praças t e n h a m a disciplina, instrucçaõ, e exercícios,
q u e lhes saõ privativos, e próprios do e m p r e g o , a que saõ
destinados na g u e r r a , e por outra parte a necessidade d e
proporcionar a força e organização dos três Regimentos
d e Infanteria de L i n h a da Guarniçaõ da Corte, aeparandos e delles as Companhias de Granadeiros e Caçadores, e
conservando-se aquelles dous Batalhoens, por maneira tal,
q u e sem ser preciso recorrer a recrutamentos forçados se
possa contar com u m a força p e r m a n e n t e quasi igual á que
devia produzir o estado completo dos três Regimentos,
segundo a ultima organização; Sou servido ordenar o
s e g u i n t e : Q u e os dous Batalhoens de Granadeiros e Caçadores sejam conservados na sua actual organização, passando para estes Corpos as respectivas praças das Companhias de Granadeiros e Caçadores dos três Regimentos
d e Infanteria d e L i n h a : Q u e os outros Batalhoens de
Fuzileiros, q u e com estes formavam a Divisão, sejam
dissolvidos á proporção que c h e g a r e m a esta capital,
entrando nos corpos, a q u e pertenciam as praças da prim e i r a L i n h a , que os formavam: Q u e o m e s m o se pratiq u e a respeito das praças do Batalhão de Artilheria: e
finalmente q u e d o s três Regimentos de Infanteria de Linha
se organizem e formem três Batalhoens de Fuzileiros,
desanexando-se-lhes, como fica determinado, as C o m panhias d e Granadeiros e Caçadores, que tinham, e r e partindo-se pelas seis companhias, de que se devem, cora-
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l>or estes corpos as praças de duas de Fuzileiros em cada
uma destes: tudo na conformidade do plano, que con»
este baixa, assignado por Thomaz Antônio de Villanova
Portugal, do meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado
dos negócios do Reyno, encarregado interinamente da
repartição dos negócios estrangeiros c da guerra. O Conselho Supremo Militar o lenha assim entendido, e lhe
faça expedir em conseqüência os despachos necessários.
Palácio do Rio-de-Janeiro; em vinte oito de Abril de mil
oitocentos o dezoito.
Com a Rubrica de Sua Majestade.
Plano para a organização dos Batalhoens, que se derem
formar na conformidade do decreto desta mama data.
Organização de cada um dos Batalhoens.
Cada um Batalhão será composto de seis companhias,
e de um Estado Maior, da maneira seguinte:
Estado Maior.
Commandante, com Patente de Tenente Coronel ou
Coronel 1. Major 1. Ajudante 1. Quartel Mestre 1.
Capellaõ 1. Cirurgião Mór 1. Ajudante de dicto 2. Portas
Bandeiras 2. Sargento Ajudante 1. Sargento Quartel
Mestre 1. Espingardeiro 1. Coronheiro 1. Músicos 16.
Tambor Mór 1. Pifanos 4. total 35.
Cada uma das Companhias.
Capitão 1. Tenente 1, Alferes 1. Primeiro Sargento 1.
Segundos Sargentos 2. Furriel 1. Cabos de Esquadras õ.
Tambores 2. Anspessadas e Soldados 75.- total 89.
Recapitulaçaõ.
Estado Maior 35. Seis Companhias de 89 praças 534.
total do Batalhão 569.
Palácio do Rio-do-Janeiro 28 de Abril de 1818.
THOMAZ ANTÔNIO DE VILLANOVA P O R T U G A L .
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Decreto para

o estabelicimento
de uma LogiuÕ cm MatloGrosso.
T e n d o em consideração quanto convém providenciar os
meios de defeza c segurança da Capitania de Mal to Grosso,
de modo q u e , satisfazendo-se a este tam essencial objecto,
se naõ gravem os Corpos Millieianos daquella Capitania,
sem virgencia maior, com o s e n ico ordinário de G u a r d a s ,
e Destacamentos, como tem sido necessário practicar-se
até agora, naõ sendo sufficiente para isso a força existente
das Companhias de D r a g o e n s , L e a e s Cuvabanos, e P e destres, a que se limita a Tropa paga da refcridaCapilania.
H e i por b e m , approvando a proposta, e conformando-me
com o parecer do T e n e n t e G e n e r a l G r a d u a d o Francisco
de P a u l a Maggessi Tavares de Carvalho, que tenho
nomeado Governador e Capitão General da m e s m a Capitania, c r e a r , e m a n d a r alli organisar u m a Legiaõ composta das três armas de infanteria, Cavallaria, c Artilheira,
segundo o P l a n o , Figurinos, e Tabeliã de vencimentos,
que com este baixam, assignados por T h o m a z Antonio de
Villanova P o r t u g a l , do meu Conselho, Ministro e S e c r e tario d'Estado dos Negócios do R e y n o , e n c a r r e g a d o inter i n a m e n t e da Repartição dos Negócios Estrangeiros e da
G u e r r a , devendo entrar nesta Legiaõ todas as Praças das
companhias de Dragoens, e Leaes Cuyabanos, que sou
portanto servido abolir. O Conselho supremo Militar o
tenha assim entendido, e expeça cm conseqüência os despachos necessários. Palácio do R i o - d e - J a n e i r o em vinte
e dous de Janeiro de mil oitocentos e dezoito.
Com a Rubrica

de Sua

Decreto sobre os fardamentos
da Guarda
no
Rio-de-Janeiro.

Majestade.

Real da

Policia

Tendo mostrado a experiência a v a n t a g e m , que resulta,
assim á minha R e a l fazenda, commo á economia, arranjo,
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e regular fornecimento das tropas, do systema, que fui
servido estabelecer pelo Alvará do doze de Março de mil
oitocentos c dez, para os fardamentos dos Regimentos de
Infanteria, Cavallaria, e Artilheria de Linha d e s t a C o r t e :
e convintlo regular pelo mesmo mclliodo o provimento
dos fardamentos da divisão Militar tia Guarda Real da
Policia, para que no laborioso serviço deste Corpo, naõ
faltem ao soldado nas épocas determinadas os vencimentos
que lhes saõ devidos; hei por bem, que as disposiçoens
do sobredicto Alvará se estendam c appliqtiem á referida
Divisão da G u a r d a Real da Policia, com as alteraçoens,
porém, e modificacoens abaixo especificadas, qua a natureza da sua actual organização fazem indispensáveis.—
O Conselho de Administração deste Corpo se comporá do
seu Commandante, de dous capitaens, e dous T e n e n t e s : —
servirá de Fiscal o Capitão mais antigo, ou tendo a graduação de Major, e um dos outros Capitaens de Thesoureiro: o Agente será, segundo a disposição do citado
Alvará, um dos Subalternos do corpo, devendo porém
fazer o serviço, que for compatível com este exercício,
durante o a n n o : este Corpo receberá da data deste
decreto em diante trinta réis diários por cada praça,
tanto de Infanteria, como de Cavallaria, suppondo a
divisão composta d e oilocentas praças de pret, ainda que
a sua força actual seja inferior a este n u m e r o ; e este
vencimento será notado nos prels, c cobrado na ThesourariaGeral das Tropas, do mesmo modo que se practica com
os Regimentos desta Guarniçaõ. Naõ haverá licença para
fundo de fardamentos, e os que se deverem de atrnzados
até a data deste Decreto lhe seraõ satisfeitos o mais breve
que for possivel, na eâiaçaõ por onde até agora lhe foram
pagos taes vencimentos. E m tudo o mais se observará
a respeito da Administração o que se acha determinado
pelo citado Alvará de doze de Março de mil oitocentos
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e dez. Thomas Antônio de Villanova Portugal, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios do
Reyno, encarregado interinamente da Repartição dos
Negócios Estrangeiros e da Guerra, e da Presidência do
Meu Real Erário, assim o tenha entendido, e o faça executar com os despachos necessários. Palácio do Rio-deJaneiro em dous de Março de mil oitocentos e dezoito.—
Com a Rubrica de Sua Majestade.
Cumpra-se e
registe-se. Rio-de-Janeiro em 4 de Março de 1818.
Com a Rubrica de Sua

Decreto para

Excellencia.

a fundação de um hospital nas águas do
CubataÕ em Sancta Catherina.

Tendo-se pela experiência reconhecido as preciosas
virtudes das Águas do Cubataõ, com que a providencia
enriqueceo este Reyno, ministrando-lhe efficaz remédio
para muitas moléstias rebeldes aos esforços da Medecina e
Cirurgia, e collocando-as na curta distancia de seis léguas
da VUla do Desterro da Ilha de Sancta Catherina, com
fácil accesso para os enfermos ainda os mais debilitados,
ou mesmo paraliticos, podendo mui commodamente ser
transportados pelo rio Cubataõ, que desde a sua foz he
navegável: até a proximidade de três quartos de légua do
sitio daquellas águas; que para ser mais freqüentado
somente lhe faltam accommodaçoens appropriadas ao uso
deste remédio: E querendo proporcionar a todos os meus
vassallos os meios e auxílios precisos para se poderem
utilizar do beneficio e saudáveis effeitos das mencionadas
aguas;principalmente aquelles que pela sua indigencia tem
um privilegiado direito á minha Real protecçaõ. Estando
alias bem certo de que as pessoas da classe abastada naõ
deixarão de contribuir de muito bom grado para um
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objecto de geral utilidade, e em que tanto interessa a
h u m a n i d a d e : H e y por bem approvar o projectoofferecido
pelo Governador da sobredicta Ilha de Sancta Catherina,
da erecçaõ de um Hospital no lugar daquellas águas, com
as convenientes accommodaçoens, abrindo-se em todo
este R e y n o uma subscripçaõ de donativos, para cuja
validade sou servido conceder a precisa licença: E para
fundo e patrimônio do mesmo hospital, que ficará debaixo
da minha immediata protecçaõ, e se regulará pelos estatutos do das Caldas da R a y n h a , no que for applicavel: —
H e y por bem fazer-lhe mercê de uma légua em quadro
de terreno no mesmo sitio, em que elle se ha de fundar, e
de cem braças de cada lado da estrada, ao longo da ultima
meia légua da m e s m a estrada, para aflorar em pequenas
porçoens, e por pequenos foros, com os l a u d e m i o s d a l e y ,
a quem as quizer cultivar, ou nellas habitar, sem embargo
de se acharem j a dadas por sesmaria a Manuel d e M i randa de Bittencourt a légua do terreno do referido sitio
das águas, e as porçoens do lado da e s t r a d a ; por quanto
hey por cassada aquella concessão, pelo commisso, em
que tem incorrido aquelle donatário, na falta de cultura
e mais condiçoens, q u e deixou de p r e e n c h e r . A Meza
do Desembargo do Paço o tenha assim entendido, e faça
executar, naõ obstante quaesquer leys ou disposiçoens em
contrario. Palácio da R e a l F a z e n d a de Sancta Cruz; em
18 de Março 1818.
Com a Rubrica

de Sua

Majestade.

LISBOA.

21 de J u l h o .
A Juncta

da Saúde

Publica

mandou

affixar

o

seguinte.

EDITAL.

A Juncta da Saúde Pública sempre desejosa de facilitar
os meios opportunos, para livrar os povos dos terríveis
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effeitos da peste de Levante, que tam rapidamente se vai
propagando nos Territórios das Potências Barbarescas; e
considerando, que a maior parte dos habitantes destes
Reynos deixam de ter o devido conhecimento das penas
comminadas no Regimento da Saúde, confirmado pelo
Alvará de 6 de Fevereiro de 1695 aos transgressores de
todos, e qualquer dos seus capítulos, ignorância talvez
motivada pela remota promulgação delle: mas que nem
por isso deixa de arriscar a segurança da Saúde Pública
em geral, nem de accrescentar desde logo o número das
victimaa com aquelles mesmos indivíduos, que por malícia
interesse ou ignorância se constituem Réos de tam horrorosos attentados, tomou em deliberação de mandar publicar
por meio do presente Edital o Capitulo XXII- do citado
Regimento, a fim de que a recordação de seu contheudo
haja de produzir os saudáveis effeitos a que elle se dirige.
CAPITULO

Sobre as prohibiçoens

XXII.

de cousas tocantes aos Navios
impedidos.

I. Nenhum Capitão, Mestre, ou qualquer Official, a
cujo cargo venha a Embarcação, poderão deixar sahir
delia pessoa alguma, fazenda, roupa, cartas, ou quaesquer
outros papeis, nem animaes de cabello, ou de penna,
antes de ser despachada pela Saúde, com comminaçaõ de
que fazendo o contrario, pagará 25 cruzados, e será levada
para o Lazareto, aonde fará uma rigorosa quarentena; e
da pena pecuniária haverá o denunciante a terça parte,
e as duas seraõ para a Cidade.
II. Nenhum Guarda dos que estiverem postos pela
Saúde nas embarcaçoens, deixará sahir fora delia nenhuma das cousas sobredictas; e fazendo o contrario,
incorrerá em pena de 25 cruzados, as duas partes para a
Cidade, e a terça parte para o denunciante, e irá degradado por cinco annos para o Brazil.
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1IÍ. N e n h u m Barqueiro, ou Fragateiro, d e qualquer
Embarcação que seja, poderá tirar das que naõ t e m ainda
practica, pessoa alguma nem qualquer das cousas sobredictas, sobpena de pagar 2 5 cruzados, a terça parte para
o denunciante, e as duas para a Cidade, e lhe será
queimada a E m b a r c a ç ã o , além de ser degradado por
cinco annos para o Brazil.
I V . N e n h u m a pessoa, que governar Embarcação, que e s tiver j á desempedida, poderá tomar da impedida n e n h u m a
das sobredictas cousas suspeitosas, porque t e m mostrado
a experiência que alguns Navios de G u e r r a , ou Corsários
que entram neste porto com prezas, depois d e se lhes dar
practica, vendo q u e por vir de partes suspeitosas, se n e g a
ás pessoas, e fazendas, que trazem as dietas prezas, u s a m
da cavillaçaõ de as recolher nos seus bordos, que já estam
desempedidos, e por este modo podem m e t t e r nesta
Cidade pessoas, e fazendas inficionadas ; com comminaçaõ
de que fazendo o contrario, incorrerão em pena de 100
cruzados, a terça parte p a r a o denunciante, e as duas
para a Cidade, e seraõ degradados por dez annos para o
Brazil, achando-se que as fazendas baldeadasvem d a parte
impedida; e sendo da que naõ tiver impedimento, incorrerão em pena de 2 5 cruzados, na fôrma declarada, e
cinco annos de degredo para o mesmo E s t a d o .
V. N e n h u m a pessoa poderá recolher em sua casa, ou
practicar com pessoa, que sahir da E m b a r c a ç ã o , que esteja
impedida, nem g u a r d a r a l g u m a das sobredictas cousas
antes de estarem desempedidas pela Saúde ; e fazendo
o contrario, incorrerão em p e n a de 25 cruzados, e de
dous annos de degredo para Castro M a r i m , e a fazenda
que recolher, será perdida, da qual, e da condemnaçaõ
pecuniária será a terça parte para quem o aceusar, e
duas para a Cidade.
V O L . X X I . N o . 124.
2M
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VI. Nenhum homem de negocio, nem outra alguma
pessoa, de qualquer qualidade que seja, poderá tomar
Fragatas, ou outras Embarcaçoens para tirar as sobredictas cousas, sob pena de 50 cruzados para a Cidade, e
denunciante, na forma acima declarada, e de cinco annos
de degredo para o Brazil; e sendo Ecclesiastico, será
desnaturalizado do Reyno.
VII. Nenhum Piloto de Cascaes, ou Arraes dos barcos
dos pescadores entre fora da barra em embarcaçoens,de
porto, que estiver publicado por impedido, com pena de
100 cruzados, de que haverão a terça parte o denunciante, e as duas a Cidade, e iraõ pela barra fora nas taes
embarcaçoens, e naõ poderão tornar para o Reyno
senaõ depois de passados dez annos ; e succedendo que
por industria própria, ou ainda contra suas vontades sejam
postos em terra, seraõ logo levados para o Lazareto,
aonde faraõ rigorosa quarentena; e acabada ella com
averiguação de que estaõ com perfeita saúde, haverão a
pena de açoutes, e de degredo de cinco annos para Galés
e tornando para o Reyno antes de findos os dez annos da
exterminaçaõ, seram prezos, e se executará nelles a
pena de açoutes, e Galés.
VIII. Nenhuma pessoa de qualquer qualidade, estado
ou sexo que seja, que entrar em embarcação, que estiver
impedida, saia delia antes de estar despachada; c fazendo
o contrario, incorrera em pena de 25 cruzados, de que
haverá a terça parte o denunciante, e duas seraõ para
a Cidade, e irá degradado por dous annos para Castro
Marim.
IX. Nenhum Capitão, ou Mestre, Marinheiro, ou Barqueiro de embarcação, que vier de qualquer porto, occulte
no juramento o donde saio, ou circumstancia alguma
das que se lhes perguntam no interrogatório deste Regi-
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mento; e achando-se que occultaram a verdade, haverão
a pena imposta pela ordenação do Reyno, Liv. 5. Tit. 54.
X. Nenhuma pessoa que vier de parte, em que haja
contagio, desembarque sem licença dos Ministros da Saúde,
em porto, costa ou praia de qualquer lugar que seja, deste
Reyno, e do Algarve, com comminaçaõ de ser recluso, e
tractado como empestado; e averiguando-se com toda a
certeza que tem perfeita saúde para se lhe poder dar
practica, será castigado com pena de 100 cruzados, e dez
annos para Angola, para o que será logo levado á prizaõ
e da pena pecuniária haverá a terça parte quem o
aceusar, e as duas seraõ para a Cidade.
Como em nenhum dos portos deste Reyno, e do Algarve
ha Lazareto, nem commodidade, e segurança para se
admittirem as embarcaçoens suspeitosas á quarentena, he
conveniente que se faça no Porto de Lisboa, e se prohibe
a todos portos que as admittam a fazer quarentena.
Os portos impedidos a que se refere o Artigo 7 o .
do Capitulo XXII. do Regimento da Saúde, acima transcripto, para que os Pilotos da Barra naõ entrem a bordo
dos navios delles provenientes, saõ actualmente os
seguintes.
Todos os Portos dos Dominios Turcos, e especialmente
Constantinopla, Smyrna, e Salonico.
Todos os Portos do Egypto, especialmente Alexandria.
Todos os Portos da Regência de Argel, especialmente
Argel e Oraõ.
O Porto de Tanger no Reyno de Marrocos.
E para que chegue á noticia de todos, se mandou affixar
o presente Edital em todas as praças, e lugares públicos
dos Portos do Reyno. Lisboa 6 de Julho de 1818.
MANOEL CYPRIANO DA COSTA.
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Lisboa, 17 de Julho.
A Juncta da Saúde mandou affixar o seguinte.
EDITAL.

A Juncta da Saúde publica, em conseqüência do Aviso
que lhe foi expedido pela Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, na data do I o . de Julho corrente, communicando-lhe o haver-se declarado a peste na Cidade
de Tanger, receio manifestado já pelo Cônsul Portuguez
alli residente, nos seus últimos Officios, e particularmente
no de 8 de Junho próximo passado, suscitada pelo pouco
vigor e exactidaõ com que eram postas em practica as
ordens relativas á incommunicaçaõ com o Território
Argellino, manda publicar a este respeito as providencias
que um tal acontecimento exige para segurança da saúde
publica deste Reyno.
I . Declara-se contagiado da peste de Levante o Porto
de Tanger, e como tal inadmissíveis em todos os Portos do
Reyno as embarcaçoens delle provenientes, em conformidade do Cap. 9 do Regimento da Saúde.
II. Prohibe-se a quaesquer embarcaçoens a pesca
nos mares próximos ao Porto de Larache, ou a qualquer
das Costas do Reyno de Marrocos; e as embarcaçoens,
que ja tiverem sahido com aquelle destino, sujeitas quando
voltarem á quarentena conrespondente ás circumstancias
do caso.
III. A quarentena imposta aos Corsários, e mais embarçoens, que com elles communicarem , fica sendo de hoje
em diante de 21 dias, contados daquelle em que houve a
communicaçaõ, naõ occorrendo suspeita que obrigue
a augmentalla.
E para que chegue á noticia de todos, e se naõ possa
allegar ignorância, se mandou publicar e affixar o presente Edital em todas as praças, e lugares públicos dos
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Portos do Reyno, o qual terá a sua devida execução,
em quanto naõ fôr modificado, ou de rogado por outro.—
Lisboa 3 de Julho de 1818.
MANOEL CYPRIANO DA COSTA.

BUENOS A Y R E S .

Decreto para a Imposição de um tributo na
do trigo.

exportação

A mera idea de que a contribuição, imposta ao grêmio
dos Padeiros, pelos Governos que me precederam, poderia
de algum modoaffectar os consumidores de paõ, causando
a diminuição no pezo ou na quantidade, tem por algum
tempo occupado o meu espirito, e muitas vezes excitado
a minha sensibilidade a favor das classes mais miseráveis
e necessitadas do Estado ; obrigando-me, ainda nos momentos de descançar de meus trabalhos regulares, a
meditar nos meios de o extinguir, sem occasionar desfalque nos fundos públicos, carregados de enormes obrigaçoens.
Para descubrir estes meios, tenho prestado á matéria
toda a consideração em meu poder, e procurei informaçoens de pessoas de probidade e confiança; e ainda que
tenho sempre achado, que a contribuição éra fundada em
bazes de equidade e justiça, naõ obstante o immenso
numero de representaçoens com que osPadeiros, distrahindo a attençaõ do Supremo Governo e do Ex m o . Cabildo
encarregado da sua collecta, tem trabalhado, por diversos
meios, para o neutralizar, reduzindo-o a mero nome,
como elles estaõ devendo mais de 60.000 dollars, naõ
obstante os vários favores e rebates, que lhes tenho
benignamente concedido; com tudo, naõ tenho ainda
podido tranquillizar o meu coração, pelo único temor de
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q u e podesse, ainda r e m o t a m e n t e , ser causa do mal, que
devia ser remediado ; d e t e r m i n a n d o , portanto, depois da
mais m a d u r a reflexão, livrar os Padeiros da dieta contribuição, com a expressa vista de que os consumidores de
todas as classes naõ sentissem alguma diminuição no pezo
do p a õ , pelo que se fizesse mais árdua a condição das
classes que soffrem.
P o r t a n t o , e porque os interesses do
E s t a d o naõ podem de forma alguma ser deteriorados,
t e n h o ordenado, que a contribuição imposta aos Padeiros
cesse desde hoje, e que se transfira, até que se ache
a l g u m a cousa para supprir o seu lugar, ao trigo, farinha
p a õ , milho e cevada, q u e se exportar deste porto, ou de
qualquer das dependências da Uniaõ, cobrando nas alfând e g a s u m dollar por cada fanegade trigo, milho ouceveda:
seis reales por cada quintal de farinha, e seis por cada
quintal d e paõ, regulando a fanega do primeiro a 8 | arrobas e do segundo, sem separar o graõ da espiga a 14 arrobas, e separando-o a 7; e do terceiro a 6 | arrobas, pezando os sacos, &c. na alfândega. E em ordem a que as .
rendas do Estado naõ sejam defraudadas do que legalmente
lhes d e v e m os padeiros, pela contribuição até o dia de
hoje, logo que o Cabildo formalizar os regulamentos na
forma usual, e se tirar a conta do balanço, que deve cada
individuo, será a cobrança feita em três pagamentos, nos
três mezes consecutivos, &c.
Dado no Castello de
o
B u e n o s - A y r e s , no I . de Junho, 1818.

(Assignado)

JOAÕ MARTIN DE PUEYRREDON.
ESTEVÃO AUGUSTIN GASCON.

Verdadeira Copia.

GASCON.
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C H A M P d' A Z Y L E .

Extracto do Manifesto do novo Estado chamado
Champ
d'Azyle,
na provincia
de Texas, juncta ao Golpho
México.
C h a m p d' Azile, Provincia de T e x a s .
l i d e Maio, 1811.
Reunidos por u m a serie das mesmas calamidades, q u e
nos arrancaram de nossas casas, e nos espalharam repentinamente por differentes paizes, temos resolvido procurar
um azylo, aonde possamos recordar-nos d e nossas desgraças, e tirar dellas úteis liçoens. A p r e s e n t a - s e - n o s u m
vasto paiz; abandonado dos homens civilizados, aonde
somente se vem algums pontos occupados ou atravessados
por tribus de índios, os quaes, contentes com a caça,
deixam sem cultura um território tam fértil como extenso.
N a adversidade, de que nos gloriamos, longe d'ella h u m i lhar nossos espíritos, exercitamos o primeiro direito, concedido ao homem pelo author da natureza, estabelecendonos nesta terra, para a fertilizar com os nossos trabalhos, e
pedir delia os seus productos, que nunca nega à perseverança.
Naõ atacamos n i n g u é m , naõ temos intençoens hostis.
Pedimos paz e amizade a todos os que nos cercam ; e
seremos gratos pela bondade q u e nos m o s t r a r e m .
Respeitaremos a religião, as leys, os custumes e os useis das
naçoens civilizadas. Respeitaremos a independência, os
custumes e o modo de vida das naçoens de índios, que
naõ restringiremos nem em sua caça, nem em outro algum
ponto de sua existência. M a n t e r e m o s , com todos aquelles
a quem for conveniente, relaçoens sociaes, boa vizinhança
e transacçoens commerciaes.
O nosso comportamento será pacifico, activo, e laborioso: seremos úteis na extençaõ que p u d e r m o s ; e d a r e mos bem por b e m .
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Porém se for possivel que a nossa situação naõ seja respeitada, e que a perseguição nos siga até os desertos em
que buscamos um retiro : perguntamos a todos os homens
racionaveis i que defeza seria mais legitima do que a
nossa? Será a da mais inteira devoção. A nossa resolução está tomada d' antemão. Temos armas. O cuidado da nossa conservação nos forçou a isso, munimo-nos
dellas, como os homens na nossa situação sempre deverão
ter feito. A terra em que nos postamos nos verá prosperar ou morrer valorosamente. Ali viviremos livre e
honradamente, ou acharemos o nosso túmulo; e os homens justos daraõ o testemunho de estima á nossa memória. Mas temos razaõ para esperar mais feliz resultado,
e o nosso primeiro cuidado será merecer a approvaçaõ
geral traçando os simples regulamentos, que seraõ a garantia de nossas disposiçoens.
Chamaremos a este lugar, aonde a nossa colônia he
situada, Champ de Azile.
Esta denominação, trazendo-nos á lembrança as nossas
desgraças, nos lembrará também a necessidade de fixar os
nossos destinos ; de estabelecer de novo nossos deoses
caseiros; em uma palavra crear novo paiz.
A colônia essencialmente agricultora e commercial,
será militar para sua preservação. Será dividida em
cohortes. Cada cohorte terá um chefe, que será obrigado
a ter um registro das que a compõem, e conserválla em
ordem. Um registro geral, formado pelo das cohortes,
será conservado pela direcçaõ da Colônia,
As cohortes se ajunctaraõ em um lugar, para que melhor se possam proteger de insultos, e para que cada uma
dellas possa viver em tranquillidade, debaixo da protecçaõ
de todas.
Formar-se-ha immediatamente um código colonial,
para garantir a segurança e a propriedade; e para previ-
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nif ou reprimir os crimes, assegurar a paz dos homens
justos, e conter as más intençoens dos preversos.

FRANÇA.

Tractado

entre S. M. Christianissimaj

e S.M.

Siciliana

Tendo S. M . o R e y do R e y n o das Duas Sicilias, m a nilestado a S. M . Christianissima os graves inconvenientes
<pie resultavam, tanto para os interesses como para a
navegação e commercio dos seus vassallos, de m a n t e r
differentes privilégios e izençoens, que disfruetavam na
Sicilia, assim os Francezes como os subdictos de outras
Potências, e o desejo que tinha de que estes se abolissem
de commum acordo ; e tendo pela sua parle manifestado
S. M . o R e y de F r a n ç a e de N a v a r r a a S. M . o R e y das
duas Sicilias, que estava prompto a consentir que se a b o lissem estes privilégios e izençoens, mediante um arranjo,
que ao mesmo tempo podesse remediar os inconvenientes
de que se queixa S. M . Siciliana, e procurar a seguridade
e as vantagens dos vassallos e do commercio da F r a n ç a nos
Estados de S. M . Siciliana ; as duas expressadas Majestades, firmemente annimadas dos sentimentos da mais
intima amizade, nomearam com o dicto fim por s e u s P I e n i tenciarios, a s a b e r : — S . M . o R e y de F r a n ç a e de N a v a r r a
a Mr. Armando Manuel de Plessis Richelieu, D u q u e d e
Richelieu, Cavalleiro da O r d e m Real e Militar de S. Luiz
e das de Santo Alexandre N e w s k i , de X;mto W l a d i m i r o ,
e de S. J o r g e da Rússia, P a r de F r a n ç a , primeiro
Gentilhomem da C a m a i a de S. M. Christianissima, seu
Ministro e Secretario d ' E s t a d o na R e p a r t i ç ã o dos N e g ó cios Estrangeiros, e P r e s i d e n t e do Conselho dos Ministros ;
e S. M . o R e y do R e y n o das Duas Sicilias ao Senhor
Fabricio Ruflb, Principe de Caslelcicala,Cavalleiro G r a m Cruz da muito illustre O r d e m d e S. F e r n a n d o e do
VOL.
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Mérito, Cavalleiro da Real e muito illustre ordem de S.
Januário, Ministro d'Estado, Gentilhomem, da Câmara
com exercício de Sua dieta Majestade, e seu Embaixador
Extraordinário juncto de S.M. Christianissima;—Os quaes
depois de terem mutuamente communicado os seusplenospoderes,e de os terem achado em devida forma,convieram
nos artigos seguintes:
Art. I o - Consente S. M. Christianissima em que
sejam abolidos todos os privilégios e izençoens que os seus
navios tem desfruetado e desfruetam nos Estados,portos e
dominios de S. M. Siciliana, em virtude do Tractado dos
Pyrenéos, do de Aquisgran de 2 de Maio de 1668, e de
outras Convençoens posteriores, pelos quaes seconcede
que sejam communs aos Francezes todas as vantagens
concedidas aos Inglezes pelo Tractado concluido em 1667
entre a Grã-Bretanha e a Hespanha. Por conseguinte
fica convencionado entre as dietas Majestades Christianissima e Sciciliana, tanto pelo que a elles toca, como pelo
que respeita a seus herdeiros e suecessores, que os dictos
privilégios e izençoens concedidas, assim ás pessoas como
as bandeiras e navios, fiquem como de facto ficam, perpetuamente abolidos.
Art. 2 o . S.M. Siciliana se obriga a nao conceder para
o futuro os privilégios e franquezas,que por esta Convenção ficam abolidos, aos vassallos de nenhuma outra
Potência.
Art. 3 o . S. M. Siciliana promette que os vassallos
de S. M. Christianissima nao ficarão sujeitos nos seus
Estados a um systema de Alfândega e registo mais
rigoroso, que o que houver para os vassallos de S. M.
Siciliana.
Art. 4 o . S. M. Siciliana promette que o Commercio Francez em geral, e os vassallos Francezes, que o
exercerem, seraõ tractados em todos os seus Estados do
mesmo modo que as naçoens mais favorecidas, nao sô
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relativamente ás suas pessoas e propriedades, mas também no que toca as mercadorias em que com mercê iam os
dictos vassallos Francezes, e do mesmo modo quanto ás
imposiçoens, direitos, e outros quaesquer encargos, que
tiverem de pagar, tanto estes artigos, como os navios em
que se exportarem.
Art- 5 o . Quanto aos privilégios pessoaes de que devem
desfructar os vassallos de S. M. Christianissima no Reyno
da Duas Sicilias, S. M. Siciliana promette que teraõ
direito livre de viajarem e de residirem no território e
nos dominios do Reyno das Duas Sicilias, debaixo das
precauçoens de Policia, que se observam com os vassallos
das naçoens mais favorecidas. Teraõ também direito de
tomar casas-armazéns e de dispor das suas propriedades
pessoaes, de qualquer espécie e natureza que sejam, por
compra, doação, troca, ou testamento, ou de qualquer
outro modo, sem que nisto se lhes ponha o menor embaraço ou abstaculo. Por nenhum pretexto se veraõ obrigados a pagar mais encargos nem imposiçoens,que as que
pagam ou houverem de pagar os vassallos das naçoens
mais favorecidas nos Estados de S. M. Siciliana. Estarão
livres de todo serviço militar tanto por terra como por
mar. Suas casas -armazéns ( casas de fazenda por grosso)
e todos os seus aggregados, ou que delles fizerem parte,
ou se destinem para residência ou para commercio, seraõ
respeitadas, Naõ estarão sujeitos a visita nem a pesquiza alguma, nem a vexaçoens. Naõ se verificará
nelles nem reunião, nem inspecçaõ de seus livros de contas, nem da sua correspondência; por disposição arbitraria
da authoridade suprema do Estado, e só poderá fazer-se
isto por sentença legal dos Tribunaes competentes.
Art. 6 o . Pelo theor dos artigos I o . e 2 o . da presente
Convenção, S. M. Siciliana se obri^;i a naõ declarar
nullos nem abolir os privilegos e izençoens, que existem
2N 2
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actualmente a favor do Commercio Francez em seus Estados, senaõ no mesmo acto em que se declarem nullos e
abolidos os privilégios e izençoens, sejam quaes forem,
que outras naçoens disfructarem.
Art. 7. S. M. Siciliana promette que desde o dia em
que se vereficar a abolição geral dos privilégios, conforme
os artigos 1°. 2 o . e 6 o . da presente Convenção, se concederá á totalidade das mercadorias ou productos do reyno
de França, e de suas colônias ou feitorias, que se introduzirem nos Estados de S. M. Siciliana o abatimento de
um 10 por 100 da somma dos direitos ou impostos, que se
hajam de debitar, segundo a pauta que regia no I o . de
Janeiro de 1816, conforme em tudo ao theor do artigo 4°.
acima expressado; bem entendido que este artigo naõ
poderá jamais considerar-se como um impedimento para
que S. M. Siciliana conceda se bem lhe parecer, igual
abatimento de direitos e impostos a outras naçoens
estrangeiras.
S. M. Siciliana se obriga a garantir em todas as occasioens aos vassallos de S.M. Christianissima, que residirem
nos seus Estados e Dominios, que se lhe conservará a
6ua segurança pessoal e a de suas propriedades, do mesmo
modo que saõ conservadas aos seus vassallos, e a todos os
estrangeiros naturaes das naçoens mais favorecidas e
privilegiadas.
Art. 8°. A presente Convenção será ratificada, e as ratificaçoens se trocarão em Paris dentro de três mezes,
ou antes se for possivel.
E m virtude do que os respectivos Plenipotenciarios a
assignâram e sellaram com o sello de suas armas.—Feita
em Paris a 28 de Fevereiro de 1817.
(Assignado')

RICHELIEU.
CASTELCICALA.
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Convenção concluída entre S. M. Christianissima e as
Cortes de Áustria,
Gram Bretanha,
Prussia} e
Rússia, em Paris, a 15 de Junho de 1818.
Em nome da Sanctissima

e indivisível

Trindade.

As Cortes de Áustria,Gram Bretanha, Prússia, e Rússia
assignatarias do tractado de 20 de Novembro de 1815,
tendo reconhecido que a liquidação das reclamaçoens particulares a curgo da França, fundada sobre a Convenção
concluída em conformidade do artigo 9 do dicto tractado,
para regular a execução dos artigos 19 e seguintes do
tractado de 30 de Maio do 1814, tinha vindo a ser, pela
incerteza da sua duração e do seu resultado, um motivo
de inquietação cada vez maior para a naçaõ Franceza;
participando em conseqüência disso, com S. M. Christianissima, o desejo de pôr um termo a esta incerteza, por
uma transacçaõ destinada a extinguir todas as reclamaçoens mediante uma somma determinada ; as dietas P o tências e S. M. Christianissima, nomearam para seus
plenipotenciarios, a saber: S. M. o Rey de França e de
Navarra, o Senhor Armando Manuel du Plessis-Richelieu,
Duque de Richelieu, seu Ministro e Secretario d'Estado
dos Negócios Estrangeiros, e Presidente do Conselho do3
Ministros ; S. M. o Imperador de Áustria, Rey de H u n gria e de Boheraia, o Senhor Nicolao Carlos, Baraõ de
Viucent, seu Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario juncto de S. M. Christianissima ; S. M. o Rey do
Reyno-Unido da Gram-Bretanha e Irlanda, o Senhor
Carlos Stuart, seu Embaixador Extraordinário e Plenipotenciario juncto de S. M. Christianissima; S. M., o Rey da
Prússia, o Senhor Carlos Frederico Henrique, Conde de
Goltz, seu Enviado Extraordinário e ministro plenipotenciariojuncto de S. M. Christianissima; e S. M. o Imperador de todas as Russias, Rey de Polônia, etc. o Senhor
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Carlos André Pozzo di Borgo, seu Ministro Plenipotenciario juncto S. M. Christianissima.
E attendido haverem considerado, que o concurso de
S. Ex a . o Senhor Marechal Duque de Wellinglon contribuiria efficazmente para o bom êxito desta negociação,
os Plenipotenciarios abaixo assignados,depois de haverem
estabelecido, de concerto com elle, e de acordo com as
partes interessadas as bases do arranjamento, que se deve
concluir, concordaram, em virtude dos seus plenos poderes
nos artigos seguintes;
Artigo 1. A fim de operar a extincçaõ total das dividas contrahidas pela França nos paizes fora do seu território actual, para com indivíduos, povoaçoens, ou estabelecimentos particulares, quaesquer que sejam, cujo pagamento he reclamado em virtude dos tractados de 30 de
Maio de 1818, e de 20 de Novembro de 1815, o Governo
Francez se obriga a mandar registar no Livro Mestre da
Divida Publica, com fruição desde 22 de Março de 1818,
uma Renda annual de 12 milhoens e 40 mil francos, representando um Capital de 240 milhoens e 800 mil francos.
I I . As sommas pagaveis ao Governo Francez, em
virtude do artigo 21 do Tratado de 30 de Maio de 1818,
e dos art. 6,7, e 23 da dieta Convenção de 20 de Novembro de 1815, servirão a completar os meios de extincçaõ
das sobredictas dividas da França aos vassallos das potências que estavam encarregadas do pagamento destas
sommas.
Por conseqüência, reconhece o Governo Francez nada
ter ja que reclamar, em razaõ do dicto reembolso.—
Pela sua parte, as dietas potências reconhecem,que, sendo
as deducçoens e benefícios a que dava lugar em seu favor
o artigo 7 o . da Convenção de 20 de Novembro de 1815,
igualmente comprehendidas na reducçaõ da somma estipulada pelo artigo I o . da presente Convenção, ou abando-
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nadas pelas Potências interressadas, ficam completamente
exlmctas todas as reclamaçoens e pretensoens a este
respeito. Bem ententido, que o Governo F r a n c e z , conforme as eslipulaçoens conteúdas nos artigos 6 e 2 2 da
mesma Convenção, continuará a prestar o j u r o das dividas
dos dos paizes desligados do seu território, q u e foram convertidas em Cédulas registadas no Livro M e s t r e da Divida
Publica, quer estas Cédulas (Tnscriplions) se achem em
poder dos possuidores originaes,quer t e n h a m sido passadas
a outras pessoas. Cessa com tudo a França de ser e n c a r regada das rendas vitalicias da mesma origem, cujo p a g a mento deve ficar a cargo dos possuidores actuaes do
território, a contar d e s d e 2 2 de D e z e m b r o do 1813. Concordou-se mais, que naõ se poderá pôr obstáculo a l g u m
ao livre traspasso das Cédulas d e J u r o s pertencentes a
indivíduos, communidades, ou corporaçoens,que cessaram
de ser subditos da F r a n ç a .
I I I . Como eutram igualmente na transacçaõ, que faz
objecto da presente convenção, as revindicaçoens, que o
Governo Francez poderia estar authorizado a practicar
sobre as cauçoens de certos n a d o r e s , nos casos previstos
pelos artigos 10 e 24 d a convenção de 2 0 de N o v e m b r o
d e 1815, ellas ficam por esse modo de todo e x t i n e t a s . —
Q u a n t o aquellas cauçoens que se hajam dado em bens de
raiz ou em cédulas registadas no Livro M e s t r e , p r o c e d e r se-ha a cancellar as cédulas hypothecarias, ou á s u s p e n são dos embargos, a pedimento dos dictos Governos ; e as
dietas cédulas, assim como os actos de d e s e m b a r g o , seraõ
entregues aos seus respectivos Commissarios, ou aos seus
delegados.
I V . Sendo comprehendidas na presente transacçaõ as
sommas entregues a titulo de cauçoens, depósitos, ou consignaçoens, por subditos F r a n c e z e s , a serviço dos paizes
desligados da França, em seus respectivos Erários, e q u e
lhos devem ser pagas em virtude do A r t . 22 do Tractado
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de 30 de Maio de 1814, as dietas Potências se acham completamente desencarregadas a respeito dellas, encarregando-se o Governo Francez de prover no seu pagamento.
V. Por meio das estipulaçoens conteúdas nos artigos
precedentes, acha-se a França completamente desencarregada, tanto do Capital como dos juros, prescriptos pelo
artigo 18 da convenção de 20 de Novembro de 1815,
das dividas de toda a espécie, previstas pelo tractado
de 30 de Maio de 1814, e pela convenção de 20 de Novembro de 1815, e reclamadas nas formas prescriptas pela
sobredicta convenção, de sorte que as dietas dividas seraõ
consideradas a seu respeito como extinetas e annulladas5
e nunca poderão dar azo contra ella a espécie alguma de
requerimento.
VI. Em conseqüência das estipulaçoens precedentes
as Commissoens mixtas instituídas pelo Art. 5 da convenção de 20 de Novembro de 1815 levantarão maõ do tratrabalho ordenano pela mesma Convenção.
VIL A Renda que se ha de crear em virtude do
Art. 1°. da presente Convenção, será repartida entre as
Potências aqui nomeadas, do modo seguinte:
Anhalt-Bernburgo, dezesette mil e quinhentos francos.
Anhalt-Dessau, dezoito mil e quinhentos fr.
Áustria, um milhaõ duzentos e cincoenta mil fr.
Baden, trinta e dous mil e quinhentos fr.
Baviera, quinhentos mil fr.
Bremen, cincoenta mil fr.
Dinamarca, trezentos e coincenta mil.
Hespanha, oitocentos e coincenta mil fr.
Estados Romanos, duzentos e cincoenta mil fr.
Franckfort, trinta e cinco mil fr.
Hamburgo, um milhaõ de fr.
Hannover, quinhentos mil fr.
Hesse Eleitoral vinte e cinco mil fr.
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C r a m - D u c a d o de H e s s e , comprehendido O l d e m b u r g ,
trezentos quarenta e oito mil cento e cincoenta fr.
Ilhas Jonias, Ilha de F r a n ç a , e outros paizes sujeitos a
S. M. B. cento e cincoenta mil fr.
Lubeck, cem mil fr.
Mecklemburgo-Schwerin, vinte e cinco mil fr.
Mecklemburgo Strelitz, mil setecentos e cincoenta fr.
Naussau, seis mil fr.
P a r m a , cincoenta mil fr.
Paizes-Baixos, um milhaõ seiscentos e cincoenta mil fr.
Portugal, quarenta mil e novecentos fr.
Prússia, dous milhoens e seiscentos mil fr.
Rússia, três mil duzentos e cincoenta mil fr.
Sardenha, um milhaõ duzentos e cincoenta mil fr.
Saxonia, duzentos e vinte e cinco mil fr.
Saxonia-Gotha, trinta mil fr.
Saxonia-Meinungeu, mil fr.
Saxonia W e y m a r , nove mil duzentos e cincoenta fr.
Swartzburgo, sele mil e quinhentos fr.
Suécia, duzentos o cincoenta mil fr.
Toscaria, duzentos e vinte e cinco mil fr.
W u r t e m b u r g , vinte mil fr.
Hanover. Brunswick, H e s s e Eleitoral e P r ú s s i a
oito mil fr.
Hesse Eleitoral e Saxonia W e y m a r , sette centos fr.
Gram-Ducado de H e s s e e Baviera, oito mil fr.
Gram-Ducado de H e s s e , Baviera, e Prússia, q u a renta mil fr.
Saxonia e Prússia, cento e dez mil fr.
V I I I . A somma de 12:040.000 francos de r e n d a , e s t i pulada pelo artigo I o . principiará a gozar-se desde 22 de
Março d e i s i 8. Será desposilada por inteiro nas maõs
dos Commi>*arios es|»eciaes das Cortes de Áustria, G r a m Bretanha, Prússia c Rússia, para ser depois e n t r e g u e a
VOL.
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quem de direito pertencer, nas épocas e forma seguintes:
I o . No primeiro dia de cada mez, aduodecimapartedo que
pertencer a cada Potência, conforme a repartição acima,
será entregue aos seus Commissarios em Paris, ou aos
Delegados destes, os quaes Commissarios ou Delegados
disporaõ delia do modo adiante indicado. 2 o . Os Governos
respectivos, ou as Commissoens de liquidação, que elles
estabelecerem, faraõ remetter aos individuos, cujos créditos houverem sido liquidados, e que queiram ficar sendo
proprietários das quotas dos juros que lhe forem abonadas,
Cédulas do total da somma, que tocar a cada um delles.
3 o . Relativamente a todos os outros créditos liquidados,
assim como relativamente a todas as sommas, que nao
forem sufficientes paoa formarem uma Cédula sobre si, os
respectivos Governos se encarregarão de os fazer reunir
em uma só Cédula, cuja venda mandarão fazer a favor
das partes interessadas por intervenção dos seus Commissarios ou Agentes em Paris. O deposito da sobredicta
renda de 12:040.000 fr. terá lugar no 1°. do mez que se
seguir ao dia da troca das ratificaçoens da presente Convenção pelas Cortes de Áustria,Gram Bretanha, e Prússia,
somente, attendida a distancia da Corte da Rússia.
IX. A entrega das dietas Cédulas se fará nao obstante
qualquer notificação de traspasso ou qualquer embargo no
Erário Regio de França. Com tudo os embargos e notificaçoens, que se tiverem feito, quer no Erário, quer nas
maõs dos Commissarios liquidadores, terão, segundo a
ordem da respectiva Cédula, o seu pleno e inteiro effeito,
em beneficio dos terceiros interessados, com tanto que (a
respeito das que foram registadas no Erário) dentro de um
mez a datar do dia da trocadas ratificaçoens da presente
Convenção, haja sido remettida a lista dellas aos Commissarios das respectivas potências, com os documentos
que as comprovem, sem com tudo prejudicar a faculdade
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que devem conservar as partes interessadas de fazerem
directamente a sua justificação, produzindo os seus títulos.
Em expirando o termo de rigor aqui expresso, naõ se
attenderao ja aos embargos e notificaçoens, que naõ houverem sido notificados aos Commissarios, quer pelo Erário,
quer pelas partes interessadas. Será todavia permittido
embargar ou fazer qualquer outro acto conservatório nas
maõs dos dictosCommissarios,ou dosGovernos de que elles
dependem. Os embargos que houverem sido notificados
em tempo útil, seraõ, no que respeita aos requerimentos
de validade ou desembargo, dirigidos ao Tribunal da parte
embargada.
X. Querendo os respectivos Governos, a beneficio dos
seus subdictos, credores da França, tomar as medidas
efficazes para fazer que opere cada um em particular a
liquidação dos credores e a repartição dos fundos a que
os dictos credores tiverem proporcionalmente direito,
conforme os principio s conteúdos nas estipulaçoens do
tractado de 20 de Maio de 1814 e da Convenção de 20
de Novembro de 1815,convencionou-se, que para este fim
o Governo Francez mandará entregar aos Commissarios
dos dictos Governos, ou a seus delegados, os massos que
contém os documentos em apoio das reclamaçoens ainda
naõ pagas, e dará ao mesmo tempo as ordens mais precisas qara que todos os informes e documentos, que a
verificação destas reclamaçoens possa fazer necessários,
sejam dados, no menor espaço possivel, aos sobredictos
Commissarios, pelos differentes Ministérios e Repartiçoens. Convencionou-se mais, que no caso de se ter pago
alguma cousa por conta, ou se o Governo Francez houvesse a fazer encontros ou revindicaçoens em algumas das
dietas reclamaçoens particulares, estes pagamentos por
conta, encontros, ou revindicaçoens se haõ de exactamente
indicar.
2 o2
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X I . Como a liquidação das reclamaçoens por serviços militares exige algumas formalidades particulares,
concordou-se a este respeito, l ^ q u e tocante ao pagamento
dos Militares que pertenceram a corpos, cujos Conselhos
d e Administração forneceram Contas de liquidação, bastará
produzir as dietas Contas, ou extractos dellas devidamente
autenticados: 2 o , que no caso em que os Conselhos de
Administração dos Corpos naõ hajam fornecido Contas de
liquidação os depositários dos Cartórios dos dictos corpos
d e v e r ã o verificar as sommas devidas aos Militares, que
delles tiverem feito parte, e formar dellas uma Conta, cuja
v e r d a d e atteslaraõ ; 3 o , que os créditos dos Officiaes d'
E s t a d o Maior ou Officiaes sem tropa, asssim como os dos
E m p r e g a d o s da Administração Militar, seraõ verificados
n a s Secretarias da G u e r r a , conforme as reoras estabelecidas para os Militares e Empregados Francezes, pela Circul a r de 13 d e D e z e m b r o de 1814, e ajunetando-se ás Contas
os documentos em prova, ou quando isto naõ for praticavel
dando parte disso aos Commissarios ou aos seus Delegados.
X I I . P a r a facilitar a liquidação que se deve fazer, na
conformidade do art. 10 acima, servirão de medianeiros
para as communicaçoens com os diversos Ministérios e
Repartiçoens vários Commissarios nomeados pelo Governo
F r a n c e z ; por elles também se fará a entrega dos massos
de documentos justificativos. Esta entrega será exactam e n t e comprovada, e disso se lhes dará instrumento, quer
por Nota, á margem, quer por processo verbal.
X I I I . Altendendo que certos territórios se haõ dividido
entre vários Estados, e que neste caso he geralmente o
Estado a quem pertence a maior parte do território quem
se tem encarregado de validar as reclamaçoens communs
fundadas sobre os artigos 6, 7, e 9 da Convenção de 29 de
Novembro 1815,convencionou-se,que o Governo, que tiver
a sua reclamação, tractará, quanto ao pagamento dos cré-
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ditos, os subditos de todos os Estados interessados como
os seus próprios. Por outra parte, como a pezar desta
divisão dos territórios, o possuidor principal soffreo a deducçaõ da totalidade dos Capitães e juros pagos, levarlha-haõ em conta os Estados comparticipantes,á proporção
da parte do dicto território que cada um possue, conforme
os principios estabelecidos nos artigos 6 e 7 da Convenção
de 20 de Novembro de 1815. Se sobrevierem algumas
difficuldades relativamente á execução do presente artigo,
ellas se regularão por uma Commissnõ de arbítrio formada
segundo o modo e os principios indicados pelo art. 8 da
sobredicta Convenção.
XIV.
A presente Convenção será ratificada pelas
Altas Partes Contractantes, e as ratificaçoens seraõ trocadas em Paris, no espaço de dous mezes, ou antes, se poder
ser.
X V . Os Estados que naõ estaõ no numero das Potências assignadoras, mas cujos interesses se acham regulados
pela presente Convenção, segundo o concerto preliminar
que houve entre os seus Plenipotenciarios e S. Exc. o
Senhor Duque de Wellington, reunido aos abaixo assignados Plenipotenciarios das Cortes que assignâram o Tractado
de 20 do Novembro de 1815, saõ convidados a mandar
no mesmo termo de dous mezes os seus actos de accessaõ.
Feito em Paris a 25 de Abril de 1818.
(L. S )

(Assignados)

RICHELIEU.

CL.

S.)

BARAÕ D E V I N C E N T .

(L.

S.)

CARLOS S T U A R T .

(L.

S.)

J. C O N D E D E G O L T Z .

( L . S.)

Pozzo
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concluída entre S. M. Christianissima
S. M.
Brilannica.

e

Sua Majestade Christianissima e Sua Magestade Britannica, desejando remover todos os obstáculos que tem
até agora retardado a execução plena e inteira da Convenção concluída em conformidade do artigo nono do tractado de 20 de Novembro de 1815, relativa ao exame e a
liquidação das reclamaçoens dos subditos de sua dieta
M . B. para com o Governo Francez; nomearam por seus
Plenipotenciarios, a saber: S. M. Christianissima o
Senhor Armando Manuel du Plessis Richelieu, Duque de
Richelieu, seu Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios Estrangeiros, e Presidente do Conselho dos Ministros;
e S. M. Britannica o Senhor Carlos Stuart, seu Embaixador Extraordinário e Plenipotenciaro juncto de S. M.
Christianissima; —os quaes, depois de terem communicado os seus respectivos poderes, convieram nos artigos
seguintes:
Art. I o . Para operar o pagamento e extincçaõ total
tanto do Capital como dos juros credores dos subditos de
S. M . B . cujo pagamento he reclamado em virtude do
artitro addicional do tractado de 30 de Maio de 1814, e da
sobredicta Cenvençaõ de 20 de Novembro, registar-se-ha
no Livro Mestre da divida publica da França, com fruição
desde 22 de Março de 1818, uma renda (ou consignação)
de três milhoens de francos, representando um Capital de
sessenta milhoens de francos.
2 o . A porçaõ de ronda, que ainda se pode applicar,
sobre os fundos creados em virtude do art. 9 o . da sobredicta Convenção de 20 de Novembro de 1815; entrando os
juros compostos e accumulados des do dia 22 de Março de
1818, fica igualmente aífecta ao pagamento dos mesmos
créditos. Em conseqüência disso as Cédulas das dietas
rendas seraõ entregues aos Commissarios liquidadores de
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S. y\. B. immediatamente depois da troca das ratificaçoens
da presente Convenção.
3 o . A renda (ou consignação) de Ires milhoens de
francos, que se ha de crear em conformidade do artigo 1°.
acima, será dividida em doze Cédulas (inscriptions) de
valor igual, tendo todas ellas fruição desde 22 de Março
de 1818, as quaes seraõ registadas em nome dos Commissarios de S. M. B. ou dos que elles designarem, e lhes
seraõ successivamente entregues de mez a mez, principiando do dia da troca das ratifiçoens da presente Convenção.
4<>. A entrega das dietas Cédulas terá lugar naõ obstante qualquer modificação de traspasso ou embargo feito
no Erário Regio de França, ou nas maõs dos Commissarios
de S. M. B. A lista das notificaçoens e embargos, que
existirem noErario, será com tudo remittida,com os documentos justificativos, aos dictos Commissarios de S. M. B.
dentro de um mez, contado desde o dia da troca das
ratificaçoens da presente convenção; e concordou-se que
o pagamento das sommas contestadas ficará suspenso
até que as contestaçoens que houverem dado motivo aos
dictos embargos ou notificaçoens, tenham sido julgados
pelo Tribunal competente, que, neste caso, será o da
parte embargada. Em tendo expirado o termo de
rigor aqui estipulado, naõ se dará attençaõ aos embargos e notificaçoens, que naõ houverem sido participados aos Commissarios, quer pelo Erário, quer pelas
partes interressadas.
Será todavia permittido fazer
embargo, ou fazer qualquer outro acto conservatório, nas
maõs dos dictos commissarios do Governo Britannico.
5 o . Querendo o Governo Britannico tomar, em beneficio dos seus subditos, credores da França, as mais efficazes medidas para operar a liquidação dos créditos e a
repartição dos cabedaes, a que os dictos credores tiverem
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proporcionalmente direito, segundo os princípios conteúdos nas estipulaçoens do tractado de 30 de Maio de 1814,
e da convenção de 20 de Novembro de 1815, convencionou-se que pai-a este fim mandará o Governo Francez
entregar aos commissarios de S. M. B. os maços, que
contem os documentosjustificativos das reclamaçoens ainda
naõ pagas, e dará ao mesmo tempo as ordens mais terminantes para que todos os informes e documentos, que a
verificação destas reclamaçoens poder fazer necessários,
sejam fornecidos, no menor espaço possivel, aos sobredietos commissarios, pelos differentes Ministérios e Re«
partiçoens.
6 o . Os créditos dos subditos da S. M.B. já liquidados,
e dos quaes resta ainda a pagar um quinto, seraõ soldados
nos vencimentos, que se tinham precedentemente fixado
e as quintas divisoens (ou quotas) seraõ entregues unicamente pela authorizaçaõ dos commissarios de S. M.
7 o . A presente convenção será ratificada, e as suas
ratificaçoens seraõ trocadas em Paris no termo de um
mez, ou antes, se for possivel.
Feita em Paris a 25de Abril de 1818.
( L . S.)
(Assignado)
RICHELIEU.
( L . S.)
(Assignado)
CARLOS S T U A R T .
Artigo

Separado,

Fica bem entendido que a convenção deste dia entre
a França e a Gram-Bretanha, em nada deroga as
reclamaçoens dos subditos de S. M. B. fundadas no
Art. addicional da convenção de 20 de Novembro de
I815,relativamente ás fazendas lnglezas introduzidas em
Bordeos; as quaes reclamaçoens seraõ definitivamente
reguladas conforme o theor do sobredicto artigo addicional. O presente Art. addicional terá a mesma força e
valor como se estivesse inserido palavra por palavra na
sobredicta convenção e t c
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o estabilicimento
de paz.

do Exercito

cm

tempo

Luiz, pela graça de Deus R e y de F r a n ç a , &c.
Art. 1. T i r a r - s e - h a õ por sorte 40.000 homens de cada
uma das classes de 1816, e 1817.
2. A quota de cada d e p a r t a m e n t o completará assim
SO 000 homens, e será fixada na proporção da população.
3. Destes 80.000, 2 0 . 0 0 0 de cada u m a das classes de
1S]6 e 1817 ficarão á disposição do Ministro da G u e r r a ,
para serem postos em serviço activo.
I. Os 40.000 homens á disposição do Ministro da
G u e r r a , e que haõ d e entrar em serviço activo, seraõ
empregados, I o . em substituir os officiaes inferiores e
soldados,que tiverem completado o seu tempo de serviço,
aos 3 de Dezembro próximo futuro: 2«. em completar os
primeiros batalhoens d e nossas legioens, conforme a o r g a nização fixa pela nossa ordenança de 3 de Agonio de l S l õ .
5. O nosso Ministro da G u e r r a nos apresentará, para
a execução do artigo 1, u m mappa da distribuição dos
40.000 homens, entre as 86 legioens, em que tem de ser
incorporados.
26 de Agosto 1 8 1 8 .
(Assignado)
(Conlrassignado.)

GOUVION

St.

Luiz.
CVR.

MinistrodaGuerra.

HESPANHA.

Nota trasmittida,
em 12 de Junho, 1818, pelo Gabinete
de Madrid ás Altas Potências Alliadas,
relativa á
situação da America
Septentrional.
Desde o período cm que tristes acontecimentos communicáram, por u m a conseqüência n a t u r a l , á America
VOL.
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Hespanhola o germen da Revolução e causaram os deploráveis esforços, que se fizeram abertamente, para o fim
de separar os vassallos daquelle território de seu legitimo
Monarcha, Sua Majestade Catholica tem invariavelmente
regulado a sua conducta pelos principios seguintes.
I o . Empregar todos os meios, que dependem da prudência humana, para reconduzir os illudidos aos caminhos
da ordem e obediência, usando para este fim tanta brandura e tam pouco rigor quanto éra possivel.
2 o . Procurar nas relaçoens diplomáticas meios políticos
de alcançar este objecto. A libertação revolucionaria da
America Septentrional, ou seu restabelicimento debaixo
do legitimo dominio, apresentam, em ponto de vista politico, consideraçoens de tal pezo, que os olhos da Europa
se devem fixar em uma conjunetura, que pôde conduzir a
nova ordem de negócios, em suas relaçoens políticas e
commerciaes.
Os esforços unidos das principaes potências Europeas
temja annihilado aquelle desastroso systema, que deo
origem á revolução Americana, porém resta-lhes ainda
derribar este systema na mesma America, aonde os seus
effeitos saõ da natureza mais séria.
S. M. Catholica, naõ tendo nunca perdido de vista os
dous principios sobredictos e sendo sempre animado pelo
desejos de pôr fim á effusaõ de sangue, e aquellas devastaçoens, que saõ as deploráveis conseqüências de uma
guerra desta natureza, tem somente esperado a opportunidade de chamar a attençaõ das Altas Potências Alliadas
para um objecto, que por varias vezes tem sido matéria
de Notas, que se lhes transmittiram; e, recentemente, de
negociaçoens tractadas de maneira tam amigável com
S. A. R. o Principe Regente da Gram Bretanha.
A insurreição de Pernambuco fez profunda impressão
em S. M. Catholica; e, ao momento em que elle deso-
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java recommendar este acontecimento á attençaõ dos
Soberanos seus alliados, foi também necessário demonstrar
as suas relaçoens directas com o interesse geral.
Foi com grande satisfacçaõ que S. M. recebeo as respostas de seus Altos Alliados. Ellas abriram o caminho
a mui importantes negociaçoens, e podem levar as Potências a intervir no infeliz estado de circumstancias,em que a
America se acha posta, em ordem a empregar todos os
meios, que a prudência e o vigor podem suggerir, para
trazer á sugeiçaõ as provincias revoltadas, e pôr fim á immoralidade e contagio politico, que resulta de tal estado
de cousas.
E m ordem a dar effeito ás primeiras medidas tam felizmente começadas, Sua Majestade he de opinião, que tem
chegado o momento, em que elle he chamado a fazer
saber, de maneira solemne e cathegorica, a seus Altos Alliados, os principios,que elle se tem prescripto a si mesmo,
para effectuar o bem a que se propõem, e que se podem
esperar de sua humanidade.
Referindo-se, portanto, ás aberturas que ja fez, Sua
Majestade declara agora, que os seguintes pontos saõ os
que elle tem inflexivelmente determinado.
I o . Uma amnestia geral para os Insurgentes, immediatamente depois da sua submissão.
2 o . Admissão dos Americanos de convenientes qualificaçoens a todos os officios, em commum com os H e s panhoes Europeos.
3 o . Regulamentos pára o commercio destas provincias
com os Estados Estrangeiros, fundados em principios de
liberdade, e conformes á presente situação politica destes
paizes e da Europa.
4 o . Uma sincera disposição, da parte de S. M. Catholica, de dar a sua sancçaõ a qualquer medida, que, no decurso das negociaçoens, propozerem os seus Altos Alliados,
2 P 2
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e que seja compatível com a manlença de seus direitos, e
de sua dignidade.
Pelo que Sua Majestade esta persuadido, de que nada
mais se poderá daqui em diante oppor á abertura de negociaçoens, sobre as bazes acima estabelecidas; e está convencido, de que ellas saõ igualmente conformes com as
vistas ja manifestadas por seus Augustos Alliados.

Circular do Ministério da

Fazenda.

O systema de Fazenda estabelecido pelo soberano
decreto de 30 de Maio do anno próximo passado está sanccionado pela experiência, convicção, e voto unanime de
todas as naçoens, que tem applicado progressivamente os
adiantamentos da civilização á perfeição da sua economia
publica, à qual devem o gráo de prosperidade que respectivamente gozam. O justo e ao mesmo tempo firme
Governo de S. M. tem vencido pela sua parte os obstáculos, ao parecer insuperáveis, que a todo o melhoramento e novidade oppóem o espirito de rotina e o interesse particular: tem demonstrado a sua necessidade e
felices conseqüências, tem dado as disposiçoens mais adequadas para seu estabelecimento, e tem facilitado todos os
meios de o realizar; e tem-se a Naçaõ toda congratulado
de ver substituídos os principios de justiça distributiva, em
que se funda a nova ordem de contribuição, á tortuosa
astucia fiscal, que era a alma e o fundamento da antiga ;
pois para conhecer sua equidade e justiça basta só considerar a sua publica e conhecida somma, a sua fácil e simples administração, e que em lugar de pezar exclusivamente sobre as primeiras necessidades da vida, só gravita
sobre a riqueza, que dantes naõ pagava como tal, mas sim,
facilitava aos mais poderosos os meios de se eximirem de
contribuir, lançando assim sobre os débeis hombros da

Politica.

301

pobreza, a carga que ella (a riqueza) devia supportar.—
O calculo mais exaggerado naõ pode levar a mais de 6
por cento em geral a quota de 250 milhoens relativamente
á total riqueza ou producçaõ annual da Hespanha. Porem
a Naçaõ ainda naõ disfructa em todas as Provincias os
eflèitos de seus felices resultados, porque a contribuição
ainda naõ está nivelada de Provincia a Provincia, de
povoaçaõ a povoaçaõ, e de individuo a individuo; e em
uma palavra porque ainda que a contribuição está cobrada,
o systema naõ está completamente organizado, como deve
estar, para que produza seus conseqüentes benefícios.
Naõ se tranquillizará o coração sensível de S. M. em
quanto naõ desapparecerem de todo as queixas de disproporçaõ e arbitrariedade nos repartimentos, entre as quaes
haverá muitas que sejam tam justas como irremediáveis ;
mas todas dimanadas do defeito de organização em 6uas
particularidades, operação que só está reservada ao zelo
das Junctas, á vigilância e actividade das povoaçoens, e ao
bem entendido interesse de cada individuo, pois já o
Governo tem feito quanto está de sua parte, confiando
tam importantes operaçoens aos mesmos interressados em
sua prompta e justa execução, que também saõ interessados em sua distribuição; de modo que as injustiças que
nesta houver, e a tardança ou obstrucçaõ, que soffrerem os
saudáveis effeitos de tam benéfico systema, só poderá
imputar-se aos mesmos interressados, dos quaes unicamente depende o formar os cadastros parciaes com brevidade e exactidaõ, os quaes saõ a base de toda operação.
Portaito, desejando S. M. inspirar aos seus amados
vassallos a intima persuasão das verdades enunciadas, e
de que, feito o cadastro geral, colherão os estimaveis
fructos de uma distribuição proporcional, e feita com equidade, e que em virtude de seus felices resultados veraõ
ua perfeição deste systema de contribuição a verdadeira
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origem da sua permanente prosperidade. Houve por bem
determinar a pontual observância dos artigos seguintes ;
I o . Logo que as Junctas principaes de contribuição,
repartimento, e estatística receberem esta Real ordem ;
ellas a participaram ás Justiças e Câmaras de seu districto,
por via das Junctas de Partido (ou Câmara) exigindo resposta de procederem no dia, e dentro do termo que a s s i nalarem, ao tombo e avaliação geral de que tracta o
artigo 1°. da Real Ordem de 18 de Fevereiro deste anno.
2 o . As Junctas de Partido vigiarão no comprimento do
do artigo antecedente, e daraõ parte á Junta piincipal se
os tombos naõ se executarem com a brevidade e pureza
devidas, em cujo caso esta tomará as mais serias providencias contra os omissos e occultadores, conforme o artigo 5°.
da mesma Real ordem.
3 o . Além do dicto no artigo antecedente, estaõ authorizadas as Junctas principaes para encarregarem um Sujeito
zeloso, instruído, e bem penetrado dos elementos da
contribuição geral, para que á custa das justiças e pessoas
omissas da Câmara, e naõ da jurisdicçaõ ou da terra, faça
o lombo e avaliação geral do termo que se designar, procurando conciliar a brevidade com a veracidade dos
dados.
4*. Se além da operação do tombo, algumas Junctas de
povoaçaõ reclamarem da Juncta principal o auxilio de um
Commissionado das referidas qualidades, ou considerar
necessária a sua intervenção para formar o Livro dos
valores (Quaderno de riqueza he a frase Hespanhola) ou
executar as operaçoens especificadas nos modellos do Keal
Decreto de 28 do Fevereiro, nomeallo-haõ igualmente as
Junctas principaes, ou com faculdade destas as de Partido, pagando-se os seus gastos por conta de todos os
contribuintes; em cujo beneficio cedem os trabalhos do
.sugeito intelligente que os desempenlra.
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• >"• As junctas principaes, procedendo debaixo da s u p posiçaõ de que cm todo o presente anno deve ficar executado o lombo (ou Cadastro) e avaliação geral, procurarão
generalizar a útil e pouco dispendiosa medida de commissionados ou encarregados hábeis, á proporção que o
tempo se adiantar, ou que as terras t e n h a m falta de
pes.MiíiN intelligentes e zelosas.
6 ° . P a r a guardar a possivel economia, e fazer grandes
progressos nestes trabalhos, teraõ t a m b é m as Junctas
principaes faculdade para eleger Commissionados que com
luzes e actividade dirijam ao rnesmotempo o lombo e mais
operaçoens da J u n c t a de uma povoaçaõ, ou de mais
povoaçoens immcdiatas.
7 o . Se a l g u m a s pessoas illuslradas e a m a n t e s do bem
publico se e n c a r r e g a r e m voluntária e gratuitamente
destas úteis e indispensáveis commissoens, quer E l R e y
que se lhe manifeste em seu Real nome o devido apreço,
avisando isto t a m b é m ao Ministério por meio da direcçaõ
Geral de R e n d a s , para que conhecendo S. M . os sujeitos
que contrahem este distincto mérito, possa d a r - l h e s em
sua soberana estimação o lugar, que seus serviços m e recem.
8 o . Nem as Junctas principaes nem as de partido p e r mittiram que se apartem na menoF formula dos modelos
prefixos na R e a l O r d e m de 18 de Fevereiro deste anno,
pois de sua exacta imitação e regularidade pende a sua
utilidade para a sua coordenação.
9 o . No ultimo dia de cada mez r c m e t t e r a õ as junctas
principaes á direcçaõ G e r a l de R e n d a s para que com
conhecimento da repartição do F o m e n t o e Balança se
transmitia ao Ministério, e se de conta a S. M , uma lista
ou mappa das povoaçoens da Provincia pela ordem das
suas Comarcas ( P a r t i d o s , ) com declaração do adiantamento ou ommissaõ em que cada uma se achar a respeito
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do tombo e mais operaçoens, e das providencias que se
houverem tomado.
1 0 p . Sendo as Junctas Provinciaes as engarregadas c
responsáveis do Cadastro c repartimento da Contribuição
nas provincias, proporão logo, e sem mais demora, as
medidas, que julgarem convenientes ao cumprimento de
tudo o determinado, no caso de lhes parecerem iusufficientes as até agora prescriplas.
11°. Ainda que os tombos e avaliaçoens se devem
fazer com formalidade e exactidaõ, naõ se deve entender
por isso que 6eja necessário um rigor geométrico de impossível execução em muitas terras, mas sim um juizo
mui aproximado sobre dados certos, que unicamente depende da boa vontade, e naõ de gastos intermináveis, nem
diligencias curiaes repetidas ; por cuja razaõ nenhuma
Povoaçaõ, Justiça, nem particular, que pela sua parte
deixe de cumprir o que lhe toque fazer nestas operaçoens,
será attendida em reclamação alguma que fizer.
O que tudo he da soberana vontade de El Rey nosso
Senhor se leve a effectivo e pontual cumprimento, a fim de
que, quanto antes, vaõ conhecendo por experiência os
seus amados vassallos os indisputáveis bens, que chegarão a todos da total plantação do novo systema de Fazenda ; sendo este alivio e beneficio dos povos o objecto
primordial do dicto systema, e dos constantes desvelos de S. M.
Madrid 22 de Julho de 1818.

Artigo de Officio sobre as reclamaçoens contra França;
inserido na gazeta daCorte, em Madrid aos 30 de Julho.
Pelo tractado celebrado em Paris em 30 de Maio de
1814 entre S. M. Christianissima por uma parle, e pela
outra as Cortes rPAustrm, Inglaterra, Prússia, e Rússia, e
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pelo de 20 de J u l h o do m e s m o anno, entre E l R e y nosso
.Senhor e S M . Christianissima, o Governo F r a n c e z se
obrigou a fazer liquidar e pagar as sommas, que resultasse
eslar devendo nos paizes fora do seu território era virtude
de contractos e outras quaesquer obrigaçoens entre os
individuos e estabelecimentos particulares e as authoridadesKrancezas, tanto por fornecimentos, como em virtude
de obrigaçoens legaes, e outro sim a reembolsar todas
as sommas e n t r e g u e s pelos subditos dos dictos paizes nas
Thesourarias ou Cofres F r a n c e z e s a titulo de fianças,
depósitos, e consignaçoens.
O Governo de S. M. Christianissima j á se preparava
para a execução das obrigaçoens contrahidas pelos dictos
tractados, e j á tinham a l g u m a s das Potências continentaes
nomeado Commissoens para este effeito, as quaes haviam
principiado o seu trabalho, quando os suecessos de 1815
pertubáram o repouso de que gozava a E u r o p a .
Um novo tractado celebrado a 20 de Novembro do
mesmo anno de 1815 ratificou os e m p e n h o s contrahidos
pela França em 1814 ; e para aplanar as difficuldades que
logo se haviam suscitado, e evitar as discussoens, que p o dessem resultar sobre o sentido das disposiçoens do de
1814, celebrou-se a Convenção que faz parte daquelle.
E l R e y nosso S e n h o r , d e s e j a n d o q u e os seus vassallos p a r ticipassem das vantagens que as dietas estipulaçoens offéreciam para obter o pagamento dos créditos, que a F r a n ç a
se tinha obrigado a pagar, e para abreviar a sua liquidação, accedeo ao dicto tractado e convenção de 1815 ; e
em conseqüência disso houve por bem n o m e a r Commissarios que promovessem as reclamaçoens dos seus subditos,
e compozessem a Commissaõ que devia e m p r e g a r - s e no
seu exame e liquidação, e um Commissario Juiz para
formar com os das outras Potências a Commissaõ de arbítrios creada em virtude da mencionada Convenção.
VOL.
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A Commissaõ mixta da liquidação dos créditos de Hespanha, e igualmente a das outras potências interessadas,
occuparam-se respectivamente no exame das reclamaçoens,
que se foram apresentando; mas as difficuldades,que
operaçoens desta natureza commummente produzem, e
as que se suscitaram sobre a applicaçaõ e intelligencia
das estipulaçoens existentes, demonstraram,que o methodo
adoptado pela liquidação contradictoria produzia dilaçoens
intermináveis, retardava o pagamento dos créditos com
prejuízo grande dos interessados, e deixava a França por
muitos annos na incerteza da importância total da sua
divida a favor das potências estrangeiras. Por outra
parte a massa dos créditos apresentados pareceo Iam considerável, que suppondo mesmo que houvesse de soffrer
grande abatimento por uma liquidação justa e de equidade, augmentaria a um ponto enorme e imprevisto os
encargos da França, e comprometteria a sua prosperidade
e até o seu socego, o que era incompatível com os principios generosos, que actualmente reynam no systema
politico da Europa.
E m taes circumstancias, S. M. Christianissima, desejando cumprir as obrigaçoens contrahidas com as Potências da Europa, abreviar o pagamento dos Créditos,
a que segundo os tractados fosse responsável a França, e
terminar de uma vez toda discussão de interesses, dirigiose ás Altas Partes contractantes, que assignâram o tractado de Paris de 20 de Novembro de 1815, e que estavam
encarregadas de vigiar na sua execução, e lhes propoz
transigir por uma somma em massa sobre o total dos
créditos legitimos de seus vassallos e os das outras Potências interressadas, segundo as estipulaçoens do Tractado
do 1814 e convenção de 1815, encarregando-se cada
uma de repartir a parte que lhe competisse entre os respectivos credores.
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SS. M M . II. e R R . o Imperador de Áustria, o R e y
do R e y n o - U n i d o da G r a m Bretanha e Irlanda, o R e y
de Prússia e o I m p e r a d o r da Rússia convencidos de que
a prosperidade da F r a n ç a debaixo do legitimo Governo de
S. M. Christianissima, está intimamente unida á tranquillidade e felicidade d a E u r o p a , aeolhêram esta proposta
com a benevolência e amizade que professam a S. M .
Christianissima. Dispostos a fazer os novos sacrifícios,
que motivos tam poderosos podiam exigir, com tanto que
fossem compatíveis com os direitos reconhecidos de seus
vassallos, abriram uma negociação com o Governo de
S. M. Christianissima para u m a transacçaõ, por u m a
somma determinada sobre o total dos mencionados C r é ditos ; porém como nella se tractava de transigir naõ só
sobre as propriadades dos subditos de algumas das dietas
Potências, mas t a m b é m sobre as pertencentes aos subditos das outras, que tinham accedido ao tractado e convenção de 20 de N o v e m b r o de 1 8 1 5 , para evitar na negociação toda a apparencia de arbitrariedade e parcialidade,
convidaram S S . M M . I I . e R R . o Excellentissimo S e nhor Duque de Ciudad Rodrigo e de Wellington, cujo
character e eminentes qualidades conciliam respeito e
inspiram confiança, para presr a s s ta importante negociação, e ser o mediador e n t r e S. M . Christianissima e
as Potências interessadas.
Tendo esta proposta sido admittida por S. M . Christianissima, foi convidado E l R e y nosso Senhor para a dieta
negociação ; e naõ q u e r e n d o separar-se do systema e principios adoptados pelos seus Alliados, para o bem e socego
da Europa, accedeo a ella, com todas as outras Potências
interessadas. O Senhor D u q u e de Cuidad Rodrigo e de
Wellington acceitou t a m b é m a distineta incumbência, a
que tinha sido chamado pela confiança dos Soberanos, e
da Europa.
2 Q 2
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Aberta a negociação fizeram-se varias conferências em
presenza de S. E . entre o Senhor Ministro dos negócios
estrangeiros e os commissarios de S. M. Christianissima,
e os Senhores Embaixadores, e os Ministros e Commissarios liquidadores de todas as Potências interressadas, e
nellas se tomaram em consideração as reclamaçoens de
cada uma, sua natureza, e o importe total approximado
das que se achavam tegitimamente fundadas nas estipulaçoens existentes, e devidamente justificadas, para que
podesse servir de base á transacçaõ de que se tractavu, e
cujo objecto naõ era augmentar os encargos da França
com o reconhecimento de créditos, que naõ estivessem
previstos nas dietas estipulaçoens, mas antes diminuir a
somma que devia satisfazer pelos comprehendidos nellas.
As instrucçoens publicadas em differentes épocas por
ordem de S M. e principalmente a de 25 de Fevereiro
de 1817, deram a conhecer os créditos que o Governo
Francez se havia obrigado a pagar, as circumstancias e
condiçoens que os tractados exigem para serem reconhecidos, e os documentos com que se deviam justificar. Os
dictos tractados naõ estipularam ressarcimentos e indemnizaçoens aos habitantes dos paizes, que tinham sido theatro da guerra, mas sim o pagamento das dividas contrahidas em virtude de contractos e actos positivos das authoridades Francezas, com promessa formal de pagamento, e
em virtude de obrigaçoens legaes. Estaheaunica base
reconhecida nelles,para qualificar oscréditos,que a França
houvesse de pagar.
Sem embargo da mencionada instrucçaõ, e do conhecimento, que se tem procurado dar das mencionadas estipulaçoens, por um equivocado pensamento, ou pela esperança de que a desgraça de tantas familias e povoaçoens
como arrastrou a guerra de Hespanha poderia justificar
reclamaçoens. que, se naõ estavam previstas nos tractados,
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eram ao menos conformes aos principios do direito publico, dirigiram-se muitas ás Commissoens de Madrid e
Paris, que naõ se achavam fundadas nas dietas estipulaçoens, nem continham os requisitos necessários para
serem admittidas : por tanto, foi forçoso renunciar logo a
ellas nas primeiras conferências. O Senhor Embaixador
d e S . M. e os seu» Commissarios Reaes procuraram sus.
tentar c defender, com o interesse que lhes inspirava o
seu zelo, o direito das que se apresentavam com um caracter duvidoso, como as provenientes da Circular dirigida
pelo Gram Duque de Berg ás provincias Vascongadas
e a Castella a Velha em 1808 ; as de requisiçoens e fornecimentos feitos nos Governos creados por Napoleaõ no
Norte da Hespanha, Catalunha, e Aragaõ, que se deviam
abonar cm pagamento de contribuiçoens segundo os Decretos dos chefes dos dictos Governos ; e as provenientes
de demolição ou destruição de edificios,c fumada de terrenos para augmentar e assegurar as praças fortes ou cidadellas, nas quaes, se bem naõ havia a promessa de pagamento dimanada de uma imposiçãocontradictoria, segundo exige a convenção, apparcciara com algum direito á
indemnizaçaõ por suas particulares circumstancias;
porém declaradas inadmissíveis como naõ comprehendidas no tractado de 1814, cconvenção de 1815, fixou-se
finalmente a somma approximada do valor das restantes
para que servisse de base á transacçaõ.
Executado isso mesmo pelos Embaixadores, Ministros,
e Commissarios das outras potências interressadas, formaram a 25 de Abril passado os Senhores Embaixadores e
Ministros da Áustria, Inglaterra, Prússia e Russia, e o
Senhor Duque de Richelieu, Ministro dos negócios estrangeiros, c com a concorrência do Excellentissimo Senhor Duque de Ciudad-Rodrigo e de Wellington uma
convenção definitiva, á qual S. M . houve por bem aceder
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e nella se assignalaram â Hespanha 850.000 francos de
Capital em Inscripçoens (Cédulas ou Apólices) sobre o
Livro Mestre da Divida Publica de França, para satisfazer os Credites contra o Governo Francez, a cujo encargo
podessem ter proporcionalmente direito seus subditos,
conforme os principios estabelecidos no Tractado de 1814
e Convenção de 1815; devendo entregar-se a dieta somma
aos pTazns e nos termos ajustados pela dieta convenção.
Além das obrigaçoens contratadas pela França em
íavor da Hespanha, em commum com as outras Potências
da Europa, em virtude das mencionadas estipulaçoens,
havia outras particulares á mesma Hespanha, provenientes do artigo addicional ao tractado de Paz; celebrado cm
20 de Julho de 1814.
Nelle se tinha estipulado a restituição das piopricdades
de qualquer natureza, que os Hespanhoes possuíam em
França, e os Francezes cm Hespanha, no estado em que
estavam ao tempo do seqüestro ou da confisc.içaõ.
A transacçaõ geral da França com as outras Potências
só tinha por objecto os créditos fundados no tractado de
30 de Maio de 1814, c a convenção de 1815. Portanto
pois, o arranjamento da execução dos empenhos, contrahidos pelo artigo addicional, ronsiderou-se como um assumpto de interesse particular enfre a Hespanha e a
França,e independente da transacçaõ geral, Mas desejando El Rey nosso Senhor e S. M. Clirislinnissima
terminar também por uma fransacçaõ as discussoens
pendentes sobre o reconhecimento e liquidação dos créditos reclamados em virlude do diclo artigo addicional,
celebrou-se uma convenção entre o Embaixador de S. M.
em Paris, e o Senhor Duque de Hichelicu, Ministro dos
negócios estrangeiros de S. M. Christianissima, pela
qual o Governo Francez se obrigou a pagar, alem dos 17
milhoens concedidos na fransacçaõ geral, um milhaõ de
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francos cm rendas, ou 20 milhoens de francos em
capital, cm Inseripçoens sobre o Livro Mestre da Divida
Publica de França, para extinguir os Créditos fundados
no expiesbado artigo, e aplanar todas as difliculdades, que
podessem retardar relativamente á Hespanha a conclusão
da Convenção geral que se traclava.
Sendo reciprocas as obrigaçoens contrahidas pelo artigo
addicional, pore por elle se tinha El Rey nosso Senhor
obrigado também á restituição das propriedades que os
Francezes possuíam em Hespanha, estipulou-se na referida Convenção—quea metade da somma total,que a
França devia pagar ficaria depositada nas maõs de commissarios nomeados por El Rey nosso Senhor; e S. M.
Christianissima, cm numero igual por uma e outra parte,
os quaes perceberiam o interesse accumulado e composto
do dicto decapitai em beneficio dos credoresllespanhocs,
até que se liquidem os créditos de Francezes por uma
commissaõ mixta, e haja a Hespanha de prover ao
pagamento delles.
Em virtude da convenção geral de 25 de Abril ultimo,
devem os respectivos Governos proceder á liquidação dos
Créditos fundados no tractado e convenção já citados, e á
distribuição proporcional das quantias concedidas a cada
um pela França. Portanto, logo que o Governo Francez
entregar as reclamaçoens apresentadas, e que se derem
as noticias e forneçam os documentos necessários para
proceder á liquidação dos dictos Créditos, conforme o estipulado no artigo 10 da mesma convenção, S. M. resolverá o que convier para proceder á dieta liquidação
e distribuição.

PRÚSSIA.

Aviso relativo ao modo de liquidação das reclamaçoens
dos vassallos Pru6siauos para com a França.
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A 25 de Abril passado assignou-sc, com o consenti*
mcnto, e por intervenção das Altas Potências Alliadas,
que assignâram os tractados de Paz de Paris de 30 de
Maio de 1814, e de 20 de Novembro de 1815, uma nova
convenção relativa ás reclamaçoens particulares para com
a França, fundadas nos dictos tractados, e principalmente
nas convençoens a elles annexas. Esta Convenção fixa a
somma destas reclamaçoens em uma quantia por saldo
por pagamentos fixos de ura tanto ao anno.
O Rey, dando o seu assen o a esta nova convenção,
naõ se dirigio menos pelos principios de politica geral que
S. M. participava com os seus Altos Alliados, do que
pela sua solicitude pelo bem de seus vassallos, a fim de
se esquivar á marcha vagarosa, que a liquidação destas
reclamaçoens tinha até aqui seguido, e dar remédio a isto
por uma prompta conclusão.
Depois de maduras consideraçoens, adoptaram se agora
os princípios e as medidas, sobre o modo de por prompta
e racionavelmenfe cm execução as estipulaçoens dos dictos
tractados de Paris, attendendo á convenção de 95 de Abril
passado, e em conseqüência disso se tem determinado
o seguinte :
I o . Tudo quea França paga da somma acima, ficará
separado dos Cofres do Estado, e será administrado á
parte como um fundo particular.
2 o . Admittir-sc-haõ á liquidação todas as reclama*
çoens particulares, que se fizeram antes de 28 de Fevereiro
de 1817, termo final já anteriormente prefixo nodecurso
deste negocio, eque saõ fundadas na convenção de 20 de
Novembro de 1815. Saõ excluídas da liquidação todas as
reclamaçoens, que, antes da convenção de 25 de Abril
ultimo, já foram rejeitadas como naõ fundadas nas de
20 de Novembro de 1815, quer desde o principio pela
Commissaõ Prussiana de liquidação, quer ao depois pela
Commissaõ d'arbifrio formada cm Paris.
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3 ° . O Conselheiro de Regência Crull, que tem até
agora servido de Commissario de liquidação, fica inteiramente era Paris para a instrucçaõ relativa a todas as r e clamaçoens feitas do sobredicto modo, e naõ regeitadas,
e o trabalho destas reclamaçoens separadas continuará
a fazer-se, sem mudança alguma, pelas authoridades das
provincias, que ate agora o tem feito.
4 ° . Seraõ pagaveis por conseguinte da quantia por
saldo as reclamaçoens, que segundo a instrucçaõ preliminar, e pela proposição feita pelo Conselheiro de R e gência Crull, os Ministérios dos negócios estrangeiros, e
do Erário houverem julgado reconhecidamente validas,
quer quanto aos principios, quer quanto á justificação. O
primeiro destes Ministérios discutira particularmente o
principio em que se fundara, segundo os Tractados, e o
segundo tractará da justificação.
5 o . Para os títulos que o Commissario liquidador naõ
reconhecer, ou considerar como duvidosos, nomear-se-ha
uma Commissaõ de arbítrio de 5 Juizes, que residirá em
Berlin, e que decidirá sem appellaçaõ, e á pluralidade
de votos.
6 o . O Commissario liquidador .e Conselheiro da R e gência Crull administrarão os fundos sobredictos, e e x e cutarão as decisoens dos dous Ministérios, e as da Commissaõ de arbítrio, debaixo da inspecçaõ do Ministro dos
Negócios estrangeiros, que comraunicará a este respeito,
segundo as circumstancias, com o Ministro do Erário.
7 o : Terminado que seja todo o negocio da liquidação,
publicar-se-haõ as contas relativas aos fundos, que a
França tiver pago, e ao emprego que delles se houver
feito.
Dar-se-haõ a este respeito instrucçoens especiaes a
todas as authoridades Reaes, que se houverem mais ou
Voe, XXI. No. 124.
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menos empregado no negocio das reclamaçoens, e seraõ
encarregadas de mandarem fazer em todo o districto da
as publicaçoens necessárias para o
s ua administração
exame e fixação das reclamaçoens válidas sobre o fundo
por saldo. Berlin Io. de Julho de 1818.
O Principe de HARDENBERG.

COMMERCIO E ARTES.

Observaçoens sobre o Alvará de 25 de Abril de 1818.

A

falta de lugar no nosso N ° . passado nos obrigou a
deferir para este algumas observaçoens á cerca do Alvará,
que ali publicamos, datado do Rio-de-Janeiro em 25 de
Abril 1818, e que por sua grande importância merece toda
a attençaõ.
Desde que a Corte se estabeleceo no Rio-de-Janeiro
tem sido geral o clamor, para que se dessem ao Commercio
do Brazil, e mais dominios Portuguezes, novos regulamentos, adaptando-se a legislação ás circumstancias
actuaes, conforme o pediam os interesses das differentes
partes da Monarchia.
Antes de se pensar nesta importante matéria, entraram
os Ministros em um improvidente tractado commercial
com a Inglaterra. Continuaram as queixas, e por fim
conheceo o Governo do Brazil a necessidade de attender
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aos meios de tirar ao eommercio os grandes obstáculos que
o cmpecíam, e ultimamente apparecêo sobre isto o Alvará
de que traclamos.
Este reconhecimento he ja uma grande vantagem,
porque, como repetidas vezes temos dicto, o primeiro
passo para o remédio, he o conhecimento de que ha delle
precisão. Assim naõ apontaremos os defeitos do Alvará,
com o fim de fazer rcproches aos Ministros que o minutaram, porém sim com o fito de que as cousas se melhorem
ainda mais, como carecem.
Havendo decorrido quasi dez annos, depois que a Corte
se mudou para o Brazil, e se facultou ali o commercio
com os estrangeiros, havendo, depois da paz, apparecido
os regulamentos commerciaes da maior parte das potências marítimas da Europa e da America; parecia-nos que
haviam os ministros do Rio-de-Janeiro tido tempo bastante
para pensar, e exemplos numerosos para imitar, na compilação dos regulamentos commerciaes tam necessários á
prosperidade da naçaõ.
Malográram-se, porém, em
grande parte, as nossas esperanças, porque o Alvará só
se pôde considerar como um ensaio de legislação, visto
que abrange apenas uma pequena parte dos pontos que
precisavam de providencias legaes, e em algums dos que
legislou naõ se fez is6o na maneira que se carecia, ao mesmo tempo que em outros as expressoens saõ tam obscuras,
que induzem a duvida,ou mostram que o minutador da ley
naõ estava senhor da matéria, sobre que escrevia.
E ja que a convicção em que estamos, e o nosso dever
para com o publico, visto o oflScicio de Jornalistas, que
emprehendemos, nos obrigam a fazer taes asserçoens,
sobre o merecimento deste Alvará, incumbe-nos também
apontar alguns dos exemplos, em que se verifica o que
dizemos.
2R2
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Começando pelas omissoens ; lembra primeiramente a
pauta das alfândegas- Esta he differente em diversos
portos do Brazil. Daqui resulta importarem-se as fazendas
estrangeiras pelos portos aonde o direito de entrada he
mais leve, e perder o Governo a differença; e o Estado
em geral soffrer o mal, que resulta de naõ se cobrarem
os direitos de importação, prudentemente estabelecidos,
para fomentar a industria nacional.
A pauta dos direitos d' alfândega, em Portugal, Ilhas,
e possessoens de África, deve necessariamente ser diversa
da do Brazil, pela natureza de seu commercio ser differente, e differentes as suas circumstancias, mas pelo que
respeita a todes os portos de uma mesma divisão da Monarchia, ahi devem as pautas das alfândegas ser uniformes.
Nisto se requer unicamente uma precaução, e he, quando
passam as fazendas assim importadas de uma parte da
Monarchia para a outra, aonde os direitos de importação
saõ maiores, pagarem ahi a differença, a fim de que o
commercio de uns vassallos do mesmo Soberano naõ seja
mais favorecido pelas leys do que o dos outros.
Omissão importante he também a que diz respeito ás
re-exportaçoens e baldeaçoens. O commercio de transito
he mui vantajoso, e o porto de Lisboa na Europa, assim
como os principaes do Brazil, podiam servir de deposito
para o commercio de outras naçoens. Este artigo somente
exigia uma série de regulamentos; e sobre este ponto
também se naõ providenciou; por quanto, o que se diz
sobre baldeaçoens no § 7 ; naõ abrange este commercio
estrangeiro de escala, como ao depois veremos.
Faltam também as providencias necessárias para favorecer o augmento constante da marinha nacional; e que a
Inglaterra estabeleceo durante o governo de Cromwell,
para obstar aos progressos da marinha Hollandeza: e que
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Os Estados Unidos Unidos agora imitaram, para naõ ceder
o passo á Inglaterra, nestes arranjos, que promovem a
marinha.
Sem taes providencias, ou outra* de igual
offeito, a marinha do Brazil, e mais dominios d e S. M.
Fidelissima naõ podem p r o s p e r a r .
Nada regulou também o Alvará a respeito das baldeaçoens em Lisboa, sobre o que t e m alguns negociantes daquella
praça feito varias representaçoens, mostrando o g r a v a m e n
de esportulas desnecessárias, que saõ obrigados a pagar,
e o incomraodo das d e m o r a s , que os raáos regulamentos
da alfândega oceasionam. As esportulas p a g a m - s c pelos
bilhetes de despacho; multiplicam-se á proporção das
differentes marcas, exigindo-se u m bilhete para cada
marca, ainda que seja uma só conducçaõ, e para bordo
de um só navio.
Esta maleria ; por isso que se discutio em Lisboa, r e q u e r
que lhe demos alguma explicação. A J u n c t a do C o m mercio, a quem os negociantes r e q u e r ê r a m , mandou
informar á Casa da í n d i a , q u e offereceo como informação
a resposta do G u a r d a M o r , este omittio fallar de seus
próprios emolumentos, e justificou os dos outros officiaes
com os usos antigos.
Os usos antigos a este respeito, poderiam talvez ser
toleráveis, quando o commercio do Brazil éra privativo a
Portugal, porém, abertos os portos do Brazil a todas as
naçoens, he preciso aleviar todas as despezas, que pezavam
sobre este trafico nos portos d e P o r t u g a l ; a fim de o naõ
afugentar dali: assim os regulamentos antigos sobre as
baldeaçoens precisa de arranjamentos inteiramente novos.
A suggestaõ, a que S. M . annuio neste Alvará, d e que
os direitos de Consulado se reduzissem a 2 por cento,
tinha em vista este plano de aliviar o commercio de P o r tugal em todas as suas relaçoens com o Brazil ; e se julgou
que os 2 por cento cubririam as despezas necessárias
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para vigiar em que as fazendas reexportadas ou baldeadas
naõtornassem a ser introduzidas no Reyno, em prejuízo
dos Direitos Reaes e incommodo daquelles, que tem pago
os maiores direitos da terra.
Seguia-se daqui a necessidade de se regular nesle
Alvará, as propinas dos Guarda-mores das alfândegas, e
seus officiaes, que devem acompanhar estas fazendas no
embarque.
Porquanto, arbitrando-se estes officiaes
propinas a si mesmo, por este serviço, vem as fazendas a
ser gravadas com despezas maiores dos dous por cento,
contemplados pelo Alvará, ou ao menos por quem suggerio
a idea, que por esta omissão ficou mui mal executada.
Repizaremos ainda aqui no que tantas vezes temos
dicto; que he, a necessidade de fomentar o commercio
entre o Brazil e Portugal, pelos navios nacionaes: isto
com as vistas, I o . de naõ aflrouxar os laços de interesse
reciproco, que unem os dous paizes, e 2 o . de fomentar a
marinha mercante nacional, para ter uma de guerra,
quando for preciza.
Agora o meio de fomentar esta navegação, he fazer
com que os estrangeiros tenham mais interesse em ir
buscar os gêneros do Brazil a Lisboa, do que á America;
mas se os gêneros do Brazil forem em Lisboa sugeitos
a grandes direitos, propinas, c incommodos, entaõ os estrangeiros, em vez de os ir buscar a Lisboa, os iram comprar
directamente no Brazil, e se perde assim a navegação,
que se occuparia em seu transporte do Brazil até Lisboa.
O tempo, que tem decorrido, desde que a Corte se
mudou para o Brazil até a publicação deste Alvará, prova
tanto a ignorância dos Ministros, que tem governado
aquelle paiz, quanto esta matéria exigia promptissimas
providencias, e principalmente durante a guerra passada,
naõ só para que com o favor ao Commercio pudesse o
povo de Portugal ganhar com que supprir ás despezas da
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guerra, mas para que os estrangeiros se naõ desacostumassem de todo de ir buscar a Lisboa, os gêneros do B r a zil; ao menos em alguns casos, s e n a õ por via de regra.
N a õ se tendo cuidado neste essencial ponto, e omittindo-o
inteiramente o Alvará, daremos u m exemplo no Algudaõ,
para mostrar como he gravado este commercio do Brazil
em Portugal, em diametral opposiçaõ aos interesses dos
dominios Europeos de S . M . Fidelissima.
O algudaõ paga em Lisboa 200 reis por a r r o b a , pelo
novo imposto; quando deveria pagar somente 7 6 ^ por
arroba; visto que o acerescimo foi estabelecido em circumstancias mui differentes das actuaes ; e porque pela g e n e ralidade do Alvará, 2 por cento he o que pagam todos os
gêneros de producçaõ do Brazil, até o m e m o tabaco, na
sua reexportaçaõ.
A propina do G u a r d a Mor em Lisboa, lie d e 2 . 0 0 0 reis
por cada baldeaçaõ: 480 reis p a g a m - s e com o nome de
escaler: 2.000 reis para o escrivão, que tem mais, por
cada desnecessário t e r m o , 240 reis ; assim como 1.000 reis
pela conducçaõ d a mais insignificante quantidade até a
bordo do navio.
Temos pois aqui 5.720 por cada baldeaçaõ, e estes 5.720
se multiplicam no mesmo navio, e com o mesmo fretador,
tantas vezes, quantos saõ os conhecimentos, que se despacham na Casa da índia, ainda que cada conhecimento só
comprehenda duas sacas.
P a r a se repetirem outras vezes os taes 5.720, se inventou uma interpretação notável: o exportador d e 100 sacas
d' algudaõ recebidas de differentes portos, ou em diflcrentes navios, posto que dellas faça u m a só exportação^
he obrigado a repetir o pagamento dos 5.720 tantas vezes
quantos forem os conhecimentos porque recebeo as 100
sacas ao tempo em que foram importadas.
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O Alvará de 26 de Maio de 1812 tinha ja determinado no § 8 o , que " Aos direitos de baldeaçaõ, que se
acham estabelecidos, cntender-se-haõ unicamente sugeitos os gêneros de commercio, que passam de um a outro
bordo, para saírem do porto, sem que dem entrada nos
armazéns da alfândega, ou nos armazéns do deposito."
Naõ obstante isto, continuou-se a chamar-se baldeaçaõ
o que éra exportação, e a cobrarem-se os direitos nessa
conformidade.
Mostra-se pois, que existem desnecessárias imposiçoens
sobre o algudaõ em Lisboa, que naõ utilizam o Erário,
que vexam o negociante, e que afugentando de Lisboa
este ramo de commercio, fazem perder ao Erário o rendimento que dali lhe podia provir, e á naçaõ os fructos
que desse augmento de industria lhe resultaria.
Ampliemos porém esta doutrina, inteiramente desatendida no Alvará-a outros productos do Brazil, que podiam
servir de grande vantagem, em promover o commercio de
Portugal.
Os principaes gêneros do Brazil, como saõ o Algudaõ,
Cacáo, e Caffé deviam receber-se do Brazil em Portugal,
e reexportar-e para os paizes estrangeiros, livres de quasi
todos os direitos.
Para substiuir no Erário os rendimentos, que provém
dos direitos cobrados por estes generos,deveria impôr-se um
tributo no consumo interno do gênero.
Dever-se-hia regular mui frugalmcnte a despeza com
as proprinas dos officiaes, que nas miúdas chega a 500 reis
por saca.
Extinguir a distineçaõ entre baldeaçaõ e reexportaçaõ,
nos gêneros que actualmente de desembarcam; concedendo sempre esta, pagando-se os 2 por cento ; e pondo fim
às esportulas da chamada baldeaçaõ, que saõ enormes,
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As propinas, nas baldeaçoens, resultavam da necessidade de guardar o gênero, para que naõ desembarcasse
fraudulentamente para consumo da t e r r a ; mas o consumo
do algudaõ em Portugal he insignificante, comparado
com o que se exporta para o estrangeiro ; e se as utilidades desta exportação saõ de muito maiores vantagens nacionaes do que o recebimento dos direitos, he claro que
esta fiscalização deve acabar de todo, como sendo de
grande obstáculo a o o o m m e r c i o ; ou deve por-se em pé
absolutamente diíferente.
<) algudaõ paga pelo novo imposto 200 reis por cada
arroba, que conresponde a 1.000 reis por saca, e além de
outras despezas paga de miúdas 500 reis por saca; e por
outras chegarão a 585 reis por saca.
O cacao, que se exporta, paga pelos 2 por cento de
direitos estabelecidos, 10') reis por saca, e além de outras
despezas paga de miúdas 306 por cada uma, sugeitas á
mesma alteração do algudaõ.
O CafTe paga pelos 2 por cento dos direitos estabelecidos quasi 215 reis por saca, e além de outras despezas
paga de miúdas 377 reis por saca, sem se izentar das
sobredictas alteraçoens.
Por cada saca dos gêneros referidos se paga á porta 20
reis, e pelo pezo de cada uma se paga 43 reis. O algudaõ da índia, pagando também na reexportaçaõ 2 por
cento, he ainda mais sobrecarregado nas miúdas; porque
cada fardo com 8 | arrobas ou 9 incompletas paga mais de
1.130 reis, pagando á porta e ao pezo 40 reis.
Deve notar-se, que o algudaõ, que se despacha para as
fabricas do Reyno, goza com mui pouca differença as m e s mas concessoens do algudaõ, que se reexporta para o
estrangeiro ; e o resto do consumo do R e y n o he mui insignificante, com se vê pelo despachado na Casa da índia
em Lisboa, no anno de 1817.
VOL.
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Algudaõ despachado para as fabricas do Reyno e para
o estrangeiro _ _ _ _ _ _ _
sacas 40.964
Cacáo para a terra, sacas
2626 )
para fora
- - - - 24.498 £
Caffé para a terra - - 3.280)
,.
,..,„[
- - 20.390
para fora
- - - - 17.110J
Total das sacas que regulam ao pezo de 5 arr.

88.478

Donde temos que, abolindo-se a fiscalização estabelecida
neste artigo, naõ pôde a Fazenda Real ter grande prejuízo na perca dos direitos, e este ramo de commercio
ficaria consideravelmente aleviado.
Como o Cacáo e o Caffé pagam crescidos direitos para o
consumo do Reyno, talvez nelles fosse precisa mais alguma fiscalização; mas suppomos que para isto bastaria,
fazer-se a couducçaõ da Casa da índia para bordo, debaixo
das competentes cautellas, e mesmo da conservação de
guarda a bordo, até a saida do navio, como se practica.
A quantidade de 88.478 sacas nos únicos três gêneros
acima, vieram para Lisboa em navios nacionaes, e fomentando assim a navegação e todos os mais ramos de industria, que lhe saõ relativos, provam a utilidade, que poderia haver em proteger devidamente este commercio de
entreposto, em Lisboa, dos gêneros do Brazil.
Para isto éra necessário destruir a fonte do mal, abolindo perquisitos, que se cobram a titulo de miudezas,
para pagamento de despezas braçaes, o que assim naõ he;
e, quando o fosse, saõ desarrazoadas e injustas.
Uma caixa de assucar, conduzida por 6 homens, que a
chegam até o aparelho do barco, que a ha de receber para
a conduzir ao seu destino, pezando sempre mais de 40
arrobas, paga na alfândega 550 reis, quando uma saca
d'algudaõ, na casa da índia, conduzida por um só homem,
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pezando ordinariamente 5 arrobas, faz de despeza 500 reis
e mais: uma saca de cacáo do mesmo pezo paga 300 reis:
uma de caffé do mesmo pezo, paga 377 reis, e mais ; estas
differenças naõ tem razaõ em q u e se fundem, e deviam
portanto reformar-se, como tendentes a diminuir a navegação e commercio destes g ê n e r o s , entre o Brazil e
Portugal.
O calculo, portanto, devia ser este. Como u m a caixa
«le assucar, com o pezo médio de 44 arrobas, paga 550
reis de despeza, conresponde a cada arroba 12£ reis,
logo uma saca d'algudaõ, caffé ou cacáo, com o pezo ordinário de 5 arrobas, deveria pagar somente 02£ r e i s ; e se
a consideração do tempo ou outras circumstancias exigisse
augmento nesta paga, poderia elevar-se a 9 1 | reis por
saca, ou ainda do seguinte modo :
reis
reis
Contage, apartação, arrumação da saca a 4 por a r r . saca 20
Saida do a r m a z é m , chegar a balança
8 —
— 40
Tirálla e leválla á balança & c .
6 —
— 30
Outios emolumentos
6 —
— 30
por arroba

24 por saca

120

Practicádo isto, pode-se ev itar de pagar pelas miúdas e
desnecesserias despezas de emolumentos o s e g u i n t e : —
40.964 sacas d'algudaõ a 380 reis . . . 15:566.320
27.124 —
cacáo
— 186 — . . . 5:045.064
20.390 —
caffé
— 257 — . . . 5:240.230
Reis 25:851.614
Se estes gêneros pois forem beneficiados com a dieta
quantia de 25:851.614 reis, pelo que respeita as miúdas, e
forem izentos das despezas de baldeaçaõ, impropriamente
assim chamada, quando he exportação, naõ somente viria do
2 s 2
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Brasil para Lisboa esta porçaõ dos dictos gêneros, mas
quantidades ainda maiores, t udo em favor da utilissima
navegação nacional.
Maiores vantagens ainda se poderiam esperar, se os
excedentes 123^ reis, que paga de mais o algudaõ do Brazir,
por cada arroba, fossem distribuídos por outro qualquer
gênero, para indemnizar o Erário destes 25:233.824 reis»
na quantidade exportada como mostramos acima.
Os negociantes de Portugal, para empregar os seus
navios, tem necessidade de importar da Ásia vários gêneros;
mas as chamadas despezas miúdas da alfândega os intimidam ; e assim de dia em dia se vai a navegação Portujrueza annihilando. He pois esscnsial, que as providencias,
para obviar a total ruína da navegação Portugueza, se
dem, em quanto existem alguns navios, e em quanto as
outras naçoens naõ consolidam os seus systemas commerciaes, que todas estaõ arranjando, em suas respectivas vantagens, e por conseqüência contra as de Portugal. N.em
obste a isto o dizer-se, que ainda assim vieram a Lisboa as
88.478 sacas que mencionamos ; porque o costume e a
necessidade de fazer carga aos navios, mais do que as esperanças de lucro, produziram esta importação; e o especulador bem depressa se desenganará, e deixará um
custume de commercio, que lhe he ruinoso.
Vejamos, porém, se éra possivel reduzir o algudaõ aos
termos do decreto de 26 de Janeiro de 1811; ficando subsistente o rendimento ordenado pelo Alvará de 7 de Março
1801, e confirmado pelo de 31 de Agosto de 1811.
Se o algudaõ, cacáo e caffé forem aliviados das duas
quantias acima dietas: isto he 25:851.614 despezas miúdas,
e 25:233.824 differença do imposto no algudaõ, ao que elle
deveria somente pagar, como gênero do reexportaçaõ, he
claro que este commercio deveria prosperar.

Commercio

e Artes.

325

Para equivalente dos direitos podem lembrar-se muitos
expedientes; por exemplo.
Para substituir os 25:233.224 reis, diminuídos ao
imposto sobre o algudaõ, serviria o excesso das despezas
miúdas, cuja abolição se podia fazer sem alteração no m e thodo do despacho, pagando-se na Casa da India,pelos Ires
gêneros indicados; e o algudaõ, em vez de 200 reis por
arroba, 7 6 f ; o queconresponde aos 2 porcento, e sendo
os restantes 12y reis por arroba indemnizados pelas despezas miúdas; com o que ainda ganharia o exportador, e
naõ perdeira nada o Erário.
O que se paga pelo pezo, na Casa da índia, em comparação do que se paga na alfândega pelo pezo do assucar
he mui exhorbitante ; porque a caixa de assurar de 4 4
arrobas paga 60 reis, na alfândega, quando na Casa da
índia uma saca de algudaõ, caffé ou cacáo paga 4 3 reis,
assim uma arroba de assucar faz na alfândega a despeza
de l{ real, e uma arroba de algodão paga na Casa da
índia 8 | reis.
Eis aqui objectos de primeira magnitude, que precisam
de regulamentos, e que abrangem numerosíssimos pontos,
mas de que Alvará se naõ fez cargo.
Passemos agora a
outros, pontos em que o Alvará, legislou mas naõ precisamente da maneira que se carecia.

(Continuar-se-há.)
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Decreto para regular os direitos de

alfândega

Repartição de Estado 3 de Junho, 1818.
A fim de occurrer aos numerosos encargos do Estado,
cujos fundos se tem applicado para effectuar a nossa emancipação politica, em quanto as armas do inimigo se introduziram nas nossas maisferteisprovincias,e desejando pagar,
o mais breve que for possivel, a divida nacional, augmentada pela generosidade dos habitantes, e evitar também
em tanto quanto for possivel o mal das contribuiçoens directas, para estes fins, aos 18 de Janeiro do anno, passado
puz em operação os direitos sobre as importaçoens, adoptando o systema geral, quanto á sua cobrança, a que tem
recorrido as naçoens mais polidas da Europa; e incorporando nos arranjamentos as judiciosas providencias do deereto de 29 de Março do mesmo anno quanto aos bilhetes
públicos, e a reducçaõ de 8 por cento no artigo 8V0- daquelle
decreto; (esta diminuição he a favor dos negociantes
Americanos, por cujo auxilio se puzéram em circulação os
bilhetes públicos). Naõ obstante estes prudentes e
moderados regulamentos, conformes á equidade e á justiça, excitou-se considerável clamor contra a exhorbitancia
dos direitos, naÕ attendendo os queixosos á urgente necessidade, que os requeria, em forma de contribuição indirecta,
estendendo-se a todas as classes de consumidores e debaixo deste falso pretexto de exhorbitancia se tem feito um
commercio de contrabando, a despeito de todas as precauçoens, que se introduziram para o prevenir.
Nestas circumstancias, para promover o augmento e
prosperidade do commercio, e remover todo o obstáculo a
seu bom successo, tenho determinado fazer mui grande
abatimento nos direitos de importação, e tenho informado
a Alfândega da Capital disto mesmo, que terá effeito
desde o presente tempo, com as seguintes condiçoens —
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1. O pagamento se devera fazer, duas terças partes
em moeda, e uma terça parte em bilhetes públicos,
modificando este pagamento pelo primeiro artigo do
decreto de 29 de Março, 1817.
2. A Alfândega receberá por estas duas terças partes
dos direitos todos aquelles bilhetes públicos, que tiverem
sido passados pelo Supremo Governo, em que se expressa
á sua frente que devem ser correntes em lugar de moeda.
3. Dar-se-ha credito pelos direitos aos importadores,
quando tomarem posse das fazendas, 30 dias pela metade
da somma, e 54 dias pelo resto.
4. Para segurança do Estado, teraõ os officiaes da
Alfândega abonadores, de sua satisfacçaõ, o que requererão sem distincçaõ de pessoas.
5. Este artigo providencia o modo de pagamento
quando o importador deixar de pagar os direitos.
6. Os 8 por cento, concedidos pelo artigo 8 Vo . do decreto de 29 de Março, a favor dos naturaes da America
Meredional saõ reduzidos a 4 por cento, assim como a
respeito de outros, a quem se estendia o mesmo favor.
(Assignado)
Verdadeira Copia.

JOAÕ M A R T I N

de PUEYRREDON.

ESTEVÃO A U G U S T I N GASCON.

Buenos-Ayres 3 de Junho, 1818.
N. B. A diminuição a que se allude no paragrapho
2 . do Decreto he na importância de 25 por cento, em
todos os Direitos d' Alfândega existentes.
o

PRÚSSIA.

Resumo do novo systema das alfândegas

na Prussia-

He necessário abolir todas as restricçoens do commercio
livre entre as differentes provincias do Reyno.

Todas

328

Commercio e Artes.

as producçoens estrangeiras tanto da natureza como da
arte, podem ser importadas, mediante um passaporte in transitu, em toda a extençaõ dos dominios Prus.
sianos. A exportação de todas as mesmas producçoens,
tanto da natureza como da arte, fica permittida. Admittir-se-haõ excepçoens, por particulares razoens, e por
tempo limitado.
Esta liberdade de commercio será tomada como baze
nas negociaçoens com outros Estados. As facilidades, que
gozarem os subditos dos Estados no seu commercio com
outros paizes, se fará reciproca, em tanto quanto o permittirem as differentes relaçoens, e sendo necessário se concluirão tractados: por outra parte, assume o direito de retorsaõ,
por medidas conrespondentes ás restricçoens, que façam
naturalmente soffrer a communicaçaõ dos subditos com os
paizes estrangeiros.
O direito regular de importação, sobre as fazendas
estrangeiras, he fixado a meio d oi lar por quintal Prussiano.
Aquellas fazendas, que, contra esta regra, forem admittidas
livres de direitos, ou taxadas mais alto ou mais baixo, saõ
especificadas na pauta.
A exportação he livre de direitos, as excepçoens saõ
especificadas na pauta.
Alem do direito de importação, ha muitas fazendas
estrangeiras, que, se ficarem no paiz tem de pagar certo
direito de consumo (como siza). Este direito sobre as
fazendas estrangeiras, naõ excederá 10 por cento, sobre
o valor ; e será menos quando isso assim puder ser, sem
damno da industria interna.
As fazendas sugeitas a direitos de commissaõ, saõ especificadas na tarifa.
Os direitos saõ cobrados pelo pezo, numero e medida,
Segundo estas regras se ajuncta a pauta A, para as provincias Orientaes, e a pauta B, para as provincias occidentaes, e também vários regulamentos, para a cobrança dos
direitos.
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As fazendas q u e naõ e n t r a r e m para consumo do paiz,
pagarão direitos de entrada e de saida, mas naõ direito de
consumo. P o d e r - s e - h a dar fiança pelos direitos de taes
fazendas. Concede-se em certos casos diminuição dos
direitos, particularmente pelas fazendas, que se t r a z e m
ásfeiras de N u r e m b e r g e Frankfort (juncto ao O d e r ) ou
que dali se tiram. Todos os direitos do interior, cobrados
pelo Estado, pelas c o m m u n s , ou pessoas particulares,
ficam abolidos, e cessam desde o dia em que esta ley estiver em vigor.
Se as C o m m u n s ou pessoas pasticulares cobrarem taes
direitos a titulo oneroso, t e r a õ u m a indemnizaçaõ fundada
sobre a receita liquida,tomada p o r t e r m o médio dos últimos
três annos. E x c e p t u a m - s e desta abolição o direito de
octroi no R h e n o , E l b e e W e s e r , e todos os mais direitos,
que se cobram para conservação das estradas, calçadas,
pontes enseadas, faroes &c. que saõ destinados para p r o mover o trafico.
INGLATERRA.

M r . W . Annesley obteve u m a P a t e n t e ou privilegio
exclusivo, tanto n a Inglaterra como na A m e r i c a , para
construir navios por um novo principio, isto h e , camadas
alternadas de p r a n c h o e n s , cujas vêas vám de popa a proa,
e outras camadas d e um bordo a outro. Saõ os pranchoens
unidos por três pregos, sem cavernas, braços cambotas,
rodade proa, nem cadastre, e sem metal no fundo, excepto
alguns cravos na quilha, e os machos e fêmeas do l e m e .
Os pranchoens saõ imbutidos e m rebaixes no b e q u e ,
quilha, e formal da popa, sendo tudo armado quando o
casco do vaso esta em outros respeitos completo.
O
inventor e n u m e r a grandes v a n t a g e n s , que diz d e v e m
resultar de seu systema de construcçaõ, como he a rapidez
no velejar, a u g m e n t o de fortaleza, e de capacidade
interna, leveza sobre a á g u a , m e l h o r estanco, & c .
VOL.
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil.
L O N D R E S , 25 de Setembro, de 1818.
Quantidade. Preço de
("Redondo . . 112 lib. . r>5s. 0i>
Assucar . ,-i Batido . . .
18s. Op.
l_Mascavado
44s. Op.
Arroz . . . .Brazil . . .
Cafle
Rio
I47s. Op.
Cacao . . . .Pará . . . .
76s. Op.
Cebo
Rio da Prata
2s. lp
"Pernambuco libra
Ceará....
2s. lp
Bahia . . . .
ls.ll£p.
Is.ll^p.
Algodão . .< Maranhão .
Para . . . .
ls. lOp
Minas novas
^Capitania .
Annil
Rio . . . .
Ipecacuanha . Brazil. . .
lOs. Op.
Salsa Partilha Pará . . .
3H. 9p.
Óleo de cupaiba
2s. 8p.
Tapioca
Brazil . .
Os. 8p.
Ourocu
ls. 6p.

Gêneros.

Qualidade.

Oabaco

rolo
{ em
em folha
rA

ti5s. Op. ~\
51s. Op
1 ívre de direi46s. Op ^•tos
por <
exporl52s.'Ôp'. I ta^
8Js. Op.J
. . . .
3s2p por 1121b
2s. 2p.^
2s. r*p. 8s. 7p. por lb.
23. üp. 100 cm navio
29.
^.Portuguez ou
11. jjlj
P
ls. l l j p Inglez
4jp. por lb.
l i s . 6p. 3.6jp.
4a. Op. ls. 2±p.
3s. 3p. l s . l l j p .
Os. l l p .
4 p.
3s 6p. direitos pagos
pelo comprador
tivre de direiios por exporaçao

J

I.C
fA

>

. . . :< B

>

}
}

1501.
71.

. -5s. 6Jp. por 100.
I direitos pagos
01
5 pelo com prado

Rio da Prata, pilha-í B
o

í< Rio Grande

Direitos.

>6p.

lc

U

Pernambuco, saldados Couro
l_Rio Grande, de cavallo 123
Chifres. . . .Rio Grande Tonelada
Páo Brazil . .Pernambuco
Páo amarello Brazil. .

9$p. por couro
cm navio Portuguez ou Inglez.

Espécie
£0 0
0 O
3 19
0 0
0 5

Ouro em barra
Peças de 6400 reis
Dobroens Hespanhoes
Pezos . . dictos
Prata em barra

6 "\
0 /
6 V por onça.
0 l
4iJ

Câmbios.
67
57j
574
24
11

Rio de Janeiro
Lisboa .
Porto
.
Paris
Amsterdam .

90
10

Hamburgo
Cadiz
Gibraltar .
Gênova
Malta

Prêmios de Seyttros
Brazil Hida
Lisboa
Porto
. .
Madeira . .
Açores . .
Rio da Prata
Cenj^li .

35s.
20s.
25s.
30s.
35s.
63s.
«Os.

Vinda

•

•

.

S5s
20«
25s
30s
35s
6Ss
büs,

34 10
39
34
4Ci
3"

[
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NOVAS

PUBLICAÇOENS

EM

INGLATERRA.

-t* ATEM AN, on lhe Contagious Fevcr. 8 v o - preço 6s.fid
Conta succinta da febre contagiosa deste paiz, exemplificada na epidêmica, que r e y n a agora em Londres ; com o
próprio methodo de tractamento, como se practica na
casa da convalescença. Ao ipie se ajunetam observaçoens
sobre a natureza e propriedades do contagio, tendentes u
corrigir as noçoens populares sobre esta m a t é r i a ; e
notando os meios de prevenção. P o r Thomaz Bateman,
M. U. Medico do Dispensatorio Publico >^c. &c.

Biylaiuls
Letlers ou Francu. 1 2 r a o . preço Q,s. Cartas
sobre a Historia F r a n c e z a , desde o maiá remoto período,
até a batalhado W a t e r l o o , e reestahclicimento da Casa de
Bourbon ; para uso das escholas. P o r J . Bigland.

Broicn's
Life of Ilouard.
•!'". Memória? da vida
publica e particular de J o a õ l l o w a r d , o Philantropo ; compilada do seu diário particular e cartas ; jornal de seu
criado confidencial, communicaçoens de sua familia, e
amigos; que lhe sobreviveram; e outras fontes a u t h e n t i cas de informação ; o mais dellas inteiramente originaes,—
P o r Jaimes Baldwin Krovwi, L s c .
2 T2
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Jamieson's Grammar of Rhetoric. 12 m °- preço Os. 6d
Grammatica da JRhetorica, e Literatura Polida ; comprehendendo os principios da linguagem e estylo ; elementos do gosto e critica, com regras, para o estudo da composição e eloqüência. Hlustrado com exemplos appropriados, escolhidos, principalmente dos clássicos Brilaanicos, para uso das cscholas, e mestres particulares. Por
Alexandre Jamieson.
PORTUGAL.
a

Saio á luz: a 3 . ediçaõ, mui nitida, mais correcta que
as precedentes, e accrescenlada com novo additamento, da
Atalaia contra os Pedreiros Livres; obra, que amplissimamenle lira a mascara a esta peslifera Sociedade, rigorosamente prohibida, tanto pelas leys da Igreja como
pelas leys do Estado; e que sobejamente patentea os
mysteriosos e ridículos signaes dos seus diversos gráos,
refuta suas imposturas, e apresenta as bullas Pontifícias,
que excommungam os que entram em taes associaçoens.
Preço 480 reis.
As mulheres celebres da Revolução Franceza, ou quadro
enérgico das almas sensiveis: obra distribuída sobre os
seguintes objectos: cap. I o . Da ternura maternal: 2 o .
Do amor filial: 3 o . Do amor fraternal: 4 o . Do amor conjugai: 5 o . Sacrifícios do amor: C° Hospitalidade : 7 o . Da
força d'alma na desgraça: 8 o . Sacrifícios sublimes: 9 o .
Gratidão: 10°. Desinteresse: 11°. Animo inspirado pelo
horror do crime: 2 vol. 8 ^ . Preço 3G0 reis.

Elementos de Anatomia; compostos por Francisco
Soares Franco, Lente de Anatomia, e Operaçoens Cirúrgicas na Universidade de Coimbra, em 8 v °. 2 vol.
preço 2.430 reis.
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Pecúlio de Autos, e termos eiveis e crimes; formalidades de se extrahirem do processo sentenças, cartas, e
qualquer outro titulo judicial: organização dos Autos em
acçaõ eivei ordinária, e em livramento de crimes: com varias
notas, e muitas explicaçoens respectivas a ambos oa processos. Para ensaio de escrivaeni, procuradores, &c.; e
em especial das villas e lugares, aonde naõ ha mais clara
practica, e para quem mais delle necessitar. Preço 600
reis.
Compêndio de Arit/tmetica, para uso das primeiras
escholas, &c. Ediçaõ em que se ajuncta um mappa de
todas as moedas de cobre, prata e ouro correntes em
Portugal, com os seus competentes valores reduzidos a
reaes, desde uma até mil: muito útil naõ só á mocidade,
mas também a todos os que se oecupam no negocio.—
Prçeo 240 reis.
Methodo Grammatical resumido da língua Portugueza,
composto por Joaõ Jonquim Casimiro, Professor de Grammatica. Preço 240.
Analyze Chimica das Aguas-ferreas do Bomjardim, da
Cabeça, da Venda Secca, e dos banhos das Alcaçarías,
por Antonio José de Souza Pinto. Boticário em Lisboa ;
preço 160 reis.
Aforismos Moraes e Instructivos, Sentenças, Pensamentos, Bons Dictos, &c. Obra útil a todo o gênero de
pessoas; aonde se acham documentos necessários para a
boa instrucçaõ da vida civil e recreio honesto para toda a
qualidade de pessoas; compilados de differentes authores.
Preço 300 reis.
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O 14 volume das Ephemerides Astronômicas para uso
do observatório de Coimbra, e da Navegação Portugueza,
dos annos 1821, e 1822.

Dous Addiclamcntos Geraes de Leys, e extracto das
porterioses, a 1807; até o presente, com seu appendice,
em que se contém em resumo muitas leys úteis, e pouco
vulgares, e o mappa chronologico, de toda a legislação,
compostos por Manuel Borges Carneiro.

BRAZIL.

A gazela do Rio-de-Janeiro, de 25 de Março 1818,
publicou o seguinte:

Havendo differenças consideráveis nos Mappas Hydographicos sobre a longitude de muitos pontos de Costa
Occidental da África, comprehendida entre Cabo Negro
e Cabinda, nos pareceo acertado offerecer aos Leitores a
seguinte tabeliã, que representa as posiçoens dos lugares,
determinadas por observaçoens astronômicas, feitas com o
maior cuidado, por um muito hábil Piloto, cuja exacçaõ
nos he bem conhecida, e em muitas viagens suecessivas.—
A freqüência, com que saõ visitados pelas nossas embar.
caçoens os portos de Benguela, Angola, e Cabinda, daõ
maior apreço a estas determinaçoens,

Literatura
Nomes dos lugares

e Sciencias.

Latitude S.

Cabinda
5"
Ponta da Mouta Seca
6
Angola, Cidade de
8
S. Paulo
Ponta de Palmeii inha
9
Rio Coanza
9
Cabo Ledo
9
Cabo de S. Braz
10
Novo Redondo
11
Benguela, Cidade
12
de S. Filippe
Ponta delnqueraina
12
flheó de Pina
13
Mezas Grandes
11
Cabo Nebo
16

}

}

31' 30"
10
0
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Longitude O.
de Greenwich.
11° 5 5 ' 2 3 "
11 58
0

48

20

13

8

0

6
21
40
0
14

0
O
O
0

12
12
13
13
13

46
56
2
10
47

0
0
0
0
0

34

O

13

17

10

47
27
39
3

0
0
0
0

12 56
12 22
12
0
11 35

0
0
0
0

FRANÇA.

Começou em Paris a publicação do Jornal Portrguez,
com o titulo de Annaes das Sciencias e das Artes e das
Letras; de que recebemos ja o primriro volume, e os R e dactores fizeram em Francez, Inglez e Portuguez o
seguinte.
Annuncio.
Os Redactores dos Annaes das Sciencias, das Artes
c das Letras, participam aos seus assignantes, Conrespondentes, e mais pessoas residentes nos dominios Portuguezes, ou em paizes estrangeiros, que elles se encarregam de comprar e expedir, a quem o desejar, quaesquer
livros, estampas, mappas geographicos, machinas, modê-
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los, instrumentos de phisica c de chimica, aparelhos
distilatorios, sementes e raizes de plantas, productos chimicos, e em geral todos os objectos relativos ás sciencias e
ás artes, pelos preços dos cathalogos, e das fabricas,
tudo da melhor qualidade, e sem defeito. Igualmente se
encarregam de dirigir a impressão de qualquer obra
escripta em Portuguez, Francez ou Inglez, e de fazer
abrir chapas em cobre, pedra, páo, ou de fazer lithographiar debuxos. N . B. O importe das compras e gastos
ser-lhes-ha pago em Paris. As cartas e massos, eremessas deverão ser dirigidas (porte pago) ao Director dos
Annuaes, do modo abaixo iddicado. A Monsieur J. D.
Mascarenhas
Direcleur des Annaes das Sciencias,
Rue des Grands-Augustins,
No 5. A Paris.

LITERATURA

AUSTRÍACA.

Noticias de Vienna, 2 de Agosto.
Naõ tem havido mudança importante, no que respeita
as nossas obras periódicas e jornaes. O periódico mais
em voga presentemente he O Collector, e os mais interressantes saõ sem duvida Os Archivos para Geographia,
Historia, Politica e Arte Militar.
A gazela das Modas
he bem escripta e tem bom successo.
Entre os Jornaes literários, Os Annaes de Literatura
fixam a attençaõ das classes mais cultivadas. O Principe
de Metternich he o patrono deste útil estabelecimento, a
quem a sua influencia tem unido alguns dos mais sábios
homens na capital, e provincias, além de certo numero de
literatos estrangeiros. Mr. Steinbuchel, que actualmente
viaja pelas provincias ao longo domar Adriático, tem emprehendido a repartição Archeologica; Mr de Hammer a
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da Literatura oriental; Mr. Mathien a das Artes Polidas;
Mr. Meinert a da Literatura Alemaã Antiga; e Mr. de
Gentza de Politica.
Entre as novas obras, recentemente publicadas, se pode
mencionar cm altos termos, A Historia dos tempos modernos, desde a morte de Frederico Grande, até a Conclusão do segundo Tractado de Paris (de 1786 até 1815)
de que ja appareccrain dous volumes. Mr. de Hcrmager
he o author, e se tem mostrado plenamente igual a ésla
honrada tarefa. A Historia dos Assassinos, por Mr.
Hammer, he verdadeiramente obra prima no seu gênero.
O Prelado Ladisláo de Lilienfeld está oecupado com a
publicação de um grande poema intitulado Lusíada, ou
Expedição de Carlos V. a Tunes em 1535.
Madama de Pilcher publicará um romance em 4
volumes, no decurso deste mez.

O author do violento ataque contra a liberdade da imprensa inserido nos " Annaes de Literatura" que se
publicam em Vienna, he M. Gentz, o qual he também,
segundo se diz, o Edictor daquelle Jornal, por nomeação
do Principe de Metternich.

ECONOMIA POLÍTICA DE M R .
CAPITULO

SIMONDE.

V.

(Continuada de p. 174,)

Entre os gêneros de consumo ha uns, que saõ de necessidade absoluta para a subsistência; e outros, em
maior numero, que saõ de mero luxo. A respeito destes
últimos sentem os consumidores, mais depressa um deVOL. XXI. No. 124.
2u
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sejo de comprar do que uma precisão; em quanto dos
primeiros tem necessidade absoluta: d'onde vem que o
numero dos compradoios destes he invariável, assim elles
naõ podem augmentar as suas forças paca resistirem aos
vendedores, cujas forças crescem ou diminuem em razaõ
inversa dos seus lucros: portanto devem elles sós, os
consumidores, soffrer todo o pezo do accidente, ou todo o
acerescimo de preço que o imposto oceasiona, ainda que a
producçaõ naõ experimente diminuição, somente pelo
sentimento da faculdade que tem os vendedores de augmentar as suas forças quando quizerem.
H e por esta
razaõ que um qequeno Estado cede a um grande, por
naõ querer tentar uma guerra, de que sabe que naõ lhe
resultará vantagem.
E m quanto as mercadorias, que saõ para o consumidor objectos de mero desejo, naõ deixa de haver casos
em que este desejo lhe parece uma necessidade. Ter
carruagem naõ he certamente uma necessidade ; entretanto cm muitas cidades haverá mil indivíduos, que julguem que sim, e pelo curso ordinário das cousas, satisfallahaõ. Mas demos que o Governo põem um tributo sobre os
que tem carruagem, ver-se-ha que talvez um cento ou
mais «lestes indivíduos, que apenas tinham para manter
aquelle luxo, começam a conhecer, que a sua necessidade
era factícia, e deixam-se de a ter. Os outros novecentos nem por isso deixarão de pensar que tem necessidade
d'ella, e continuarão a pagar o accidente da mesma forma
que o preço intrínseco; e pagallo-haõ todo, porque os
Carpenteiros de Carruagens naõ lhes importará mais
fazer novecentas do que fazer mil ; fallas-haõ em quanto
lhes convier, e abandonarão o officio logo que de outro
emprego lhes vier maior ganância. Dos artífices que os
manufactores empregavam, uns dietar-se-haõ a fazer
carros e arrados, outros a borradores e a invernizado-
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res &c & c . c os menos hábeis e n t r a r ã o na classe dos
Jornaieiros ordinários: uma parte do capital fixo, q u e fora
empregada no seo ensino p e r d e r - s e - h a ; mas o preço
commum do salário naõ baixará pela sua concurrencia
porque os cem indivíduos, que deixaram de ler c a r r u a g e
applicaraõ para outra coinmodidade a parto da sua renda,
que empregavam naquella, e em outra cousa augracntaraõ
á n e c e s s i d a d e de quem trabalha.
H a portanto uni limite além do qual o consumidor n a õ
reduz o seo consumo, em quanto o capitalista pôde r e d u zir a sua producçaõ sem l i m i t e s : este he senhor das suas
forças e aquelle naõ. H e portanto o consumidor quem deve
soflrcr toda a inconveniência de uma nova luta.
P o r e m se se tracta de u m a mercancia, a que se pode
substituir outra t a m pezada poderá ser o imposto em p r o porção da vantagem comparada das duas mercadorias, que
o consumidor naõ queira mais da que pnga o direito, e
reduza o seu consumo a nada, O produclor da sua banda
também naõ c e d e r á ; e tampouco se sujeitara soffrer
parte do accidente, como o comprador a pagallo todo.—
Portanto, o accidente naõ será pago, e a manufactura
cessará de se f>izer.
No Capitulo primeiro deste Livro
vimos, que isto he o que acontece, todas as vezes que o
preço intrínseco ou o accidental excedem o preço relativo.
O consumidor naõ t e m só de pagar o imposto, mas
também de indemnizar o Negociante dos avanços q u e
houver feito. Esta indemnizaçaõ montará a uma s o m m a
considerável, quando a mercadoria, que paga o direito,
tiver de passar ;por muitas maõs, antes de chegar ás do
consumidor. Ponhamos o exemplo na colla de peixe, de
que usam os fabricantes de fittas, e outros fabricantes d e
seda, para as lustrar. E s t e g ê n e r o , que vem da P r ú s s i a ,
pagava pela tarifa de 1664 u m direito de 3 libras tornezas
(ou 460 reis do nosso dinheiro) por q u i n t a l ; este direito
2 u 2
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era ha 18 annos de 20 francos, ou 320 reis, pouco mais ou
menos, pelo mesmo pezo.
O negociante que importar 200 quiutaes desta colla, e
que pagar por conseguinte 4.000 francos de direitos, largará
logo este ramo, se os 4.000 francos, que avança paiapagar
o direito, lhe naõ renderem tanto como se os empregasse
na compra de uma mercadoria. Se o lucro médio do
commercio for a tal época de 10 p. c. perderá, se naõ
reembolçar com o custo e ganho da sua colla, naõ só os
4.000 francos que pagou de direitos, mas 400 mais de
interesse deste dinheiro. Os differentes mercadores, que
a compraram para a distribuir pelos sítios de fabricas e
de tinlurarias, exigirão o mesmo reembolço, de sorte que
o imposto custará já ao tintureiro 4.840 francos. Este, cujo
officio he do numero daquelles em que os ganhos devem
ser maiores, em recompensa dos mãos cheiros, da çujidaõ
e de outras cousas desagradáveis annexas á sua profissão,
acerescentará a mesma somma um lucro de 15 p. c. Por
conseqüência o fabricante de seda pagará ao Tintureiro
5.566 francos para reembolçar os 4.000 orginariamenle
pagos ao fisco; e elle mesmo lhe acerescentará o seo
lucro, a saber 556 francos e 60 centésimos. Finalmente o
mercador de retalho, que tracta com o consumidor naõ
lhe cede a mercadoria, em cujo preço se contém o custo
da colla de pexe e a monta do imposto, em quanto lhe elle
naõ der para satisfazer a este ultimo 6.734 francos e 86
centésimos. Pode, portanto, ura imposto de 4.000 francos,
pago ao Governo, sobre uma matéria prima, custar ao consumidor 6.734 francos e 86 centésimos, sem contar as
despezas da arrecadação, e isto por uma mercadoria, que
nós suppomos ter passado somente por quatro ou cinco
maõs differentes, e calculando o lucro mercantil pelo mais
baixo. Q u e seria se tomássemos para exemplo uma
mercadoria, que passa por dez maõs differentes, e caleu-
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lassemos o lucro mercantil a 2 0 ou a 25 p. c. Esta
somma reunida, do imposto e de todos os avanços de d i nheiro, que elle oceasiona, he o que chamamos accidente.
Mas quando uma mercadoria de consumo hc carregada
de um imposto, naõ he só ao fisco que o consumidor o
paga. ü preço relativo da mercadoria d e v e - s e regular
pelu seo preço accidcnlal; ora para avaliar este nem
sempre he o imposto que devemos ajunctar ao preço intrínseco, mus muitas vezes unicamente o seguro do contrabandista; porque nem todasas fazendas, que se vendem,
c que deveram pagar direitos, os tem pago ; bastnque ellas
tenham sido fabricadas occultamente nu introduzidas por
fraude, para ja naõ ser o lisco quem receba o accidente,
mas sim o contrabandista ; e he sempre o consumidor quem
o paga. A tarifa das Alfândegas he tam favorável ao
contrabandista como ao Thesouro publico, e lança a favor
do primeiro um imposto muitas vezes decuplo do que se
paga ao ultimo. A experiência devera ter ensinado ha
muito tempo aos Governos, que nenhuma ley, por mais
rigorosa que seja, poderá jamais impedir o contrabando,
uma vez que esta differença, entre o preço intrínseco de
uma mercadoria entrada por fraude e o preço accidenlal do
que houver pago os direitos, for mais que sufficiente para
cobrir todas as despezas que oceasiona a fraude, e o risco
das tomadias, segundo a taxa ordinária dos seguros, e por
um calculo de probabilidades, deixando ainda lucro ao
negociante. Este naõ faz o contrabando por si m e s m o ;
vai ter com um segurador, que, por um contracto fictício
de compra, se encarrega da fazenda fora das fronteiras, ou
no mar, c a faz entrar á sua custa ; e depois entrega-a ao
proprietário a titulo de venda, com um augmento de preço,
proporcionado ao seo valor, que be ordinariamente de
10 p. c. Quando o preço do seguro he muito menor que o
imposto, o preço intrínseco da mercadoria augraentado do
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accidente fraudulento, he muito menor que o seu preço
a u g m e n t a d o do accidente legitimo ; e como he sempre pelo
mais baixo dos preços intrínsecos, que se regula o preço
rslativo, deve necessariamente resultar, que o consumidor
recusará reembolçar ao mercador do valor do imposto, e
este ultimo naõ lera mais remédio q u e vender unicamente
mercadorias entradas por contrabando, ou fechar a loge.—
O lucro do contrabando naõ he s e m p r e para o contrabandista, ou negociante ; t a m b é m o consumidor tem quinhão
n e l l e ; porém o lucro deste he inteiramente illusorio ; porq u e , se compra as mercadorias mais barratas do que se
tivessem pago o imposto, pnga-as por outra parte muito
mais caras do que se a sua entrada fosse livre. Primeiram e n t e dá por ellas de mais toda a somma paga nossegurad o r e s ; depois todos os lucros que os differentes vendedor e s , qne inedeam entre elle e o introduetor, devem fazer,
segundo o uso do commercio, sobre aquella parte do valor
das mercadorias confundida no seo preço total.
Portanto
a perda do consumidor, que também he a perda da naraõ,
h c composta do seguro e do avanço do dinheiro, quando
h a c o n t r a b a n d o ; e do tributo e do avanço do dinheiro,
quando naõ ha contrabando. Esta perda nacional será
igual à differença q u e houver entre o preço accidcntal, ou
o preço relativo forçado da mercadoria, e o seo preço
relativo livre.

(Cuiitimiar-sc-ha,)
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BRAZIL.

Guerra

do 11

to-da-Prata.

Illustrissimo e Excellentismo S e n h o r . — T e n h o a honra
de participara V. E x . q u e , tendo ordenado ao Marechal
de Campo Bernardo d;t Silva Pinto marchasse com um
forte Destacamento, composto de todas as A r m a s , a e n contrar-se com o T e n e n t e G e n e r a l Sebastião Pinto de
Araújo Correia, effeitou-se esta juneçaõ no dia 17 de M a r ço deste anno cm o Passo d' E l R e y , na m a r g e m direita
do Rio Godói, continuando depois ambas as columnas a
.sua marcha até esta P r a ç a .
Na passagem pela Villa de P a n d o em 30 de Março, o
Marechal de Campo Bernardo da Silveira Pinto, em
conseqüência de ordens do T e n e n t e G e n e r a l Sebastião
Pinto, fez nomear um destacamento de 300 homens da
columna do seu commando, debaixo das ordens do T e nente Coronel Graduado Caetano Alberto de Sousa C a n a varro do 1° Batalhão de Libertos d' El R e y , fez de noite
um movimento sobre a casa do Capitão Figueiredo, com
o objecto de surpredender algumas Pai tidas inimigas,
que alli se achavam, e chegando o mesmo T e n e n t e
Coronel ás immediaçoens da referida Casa, surprehendeo
o Capitão Figueiredo com a sua partida, cavalhada, e
boiada.
Repassando o mencionado T e n e n t e Coronel o Arroio
e P a n d o , ao a m a n h e c e r , descobrio sobre o llanco direito
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Partidas inimigas, que foram carregadas pelo Capitão
Filippe Neri de Olivera, com um Esquadrão da Divisão
dos Voluntários Reaes d' El Rey apoiado por 40 homens
da Legiaõ de Milicias do Rio Grande, e uma companhia
de Caçadores da mesma Divisão, e foram logo dispersas
com perda de muitos mortos, e feridos, ficando em nosso
poder 28 prisioneiros, incluso o seu Commandante (irmaõ
de Fructuoso Ribeiro) e 2 Oíliciaes.uma caixa de guerra,
40 clavinas, 7 espadas, 200 cavallos, e 180 bois, sem
mais perda da nossa parte do que a de um Soldado ferido.
Nos dias 31 de Março, e I o de Abril, o inimigo atacou
em força de 800 a 900 homens os atiradores, que cobriam
o flanco direito das duas columnas, e foi sempre repellido
calculando-se a sua perda, em 70 homens.
O Tenente General Sebastião Pinto me faz saber que
o sobredicto Tenente Coronel Canavarro louva muito a
conducta do Capitão Filippe Neri de Oliveira, e do Capitão Jacinto Pinto de Araújo, que commandou as duas
Companhias de Libertos d' El Rey. Deos guarde a V.
E x . Quartel General Monte Video 29 de Abril de 1818.
Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Thomas Antônio de Villanova Portugal.
(Assignado.)

BARAÕ DA

LAGUNA.

VENEZUELA.

Buletim do Exercito de Venezuela, de 15 de Junho, 1818.
A brilhante acçaõ "de Cogede, as penosas marchas, que
a divisão do General Paez tinha experimentado antes
daquelle dia, o obrigaram a mover-se para o Apure; para
o fim de re-organizar e remontar a sua cavallaria, visto
que os restos da divisão do General Hespanhol^ La Torre,
naõ podiam fazer movimento algum. Um pequeno corpo
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de Realistas, que tinha penetrado pelo occidente para
Nutrias foi surpredindo e derrotado pelo Coronel R a n g e l .
O Brigadeiro Morales, que tinha tomado o commando
da divisão do T e n e n t e Coronel Lopez, e a u g m e n t a d o - a
com as forças, que cubriam VilIa-de-Cura, invadio as
planícies de Calabozo, e avançou até G u a y a b a l . Aos 2 7
de Maio a guarda de honra do G e n e r a l P a e z recebeo
ordens para o atacar, o q u e se executou com o mais
completo bom successo, na manhaã de 2 8 ; havendo-o
surprendido no seu campo. Mais de 300 mortos, muitos
prisioneiros, com suas a r m a s e cavallos, foram os fructos
desta victoria; e Morales, com os poucos que puderam
escapar, foi obrigado a retirar-se para Sombrero, nao
tendo podido parar em Calabozo.
No entanto a divisiaõ d e C u m a n a , debaixo do commando do General B e r m u d e z , que tinha tornado a passar
o Orinoco aos 8 de Abril, para continuar as suas operaçoens
contra aquelle lugar, o investio aos 16, cm quanto o
General Marino estava obrando com a sua divisão juncto
á costa, em ordem a impedir que o inimigo recebece soccorros por aquelle canal.
O General B e r m u d e z foz muitas observaçoens sobre o
lugar, e aos 22 pela noite foz uma tentativa contra a
cabeça de ponte da cidade, o que causou considerável
perca aos que a defendiam, pôz a guarniçaõ em g r a n d e
consternação. Aos 18 j a o G e n e r a l Marino linha tomado
a cidade de Cariaco; 250 h o m e n s , qne formavam a g u a r niçaõ foram derrotados pela vanguarda m e r a m e n t e ; comraanda<ía pelo coronel M o n t e s : 150 espingardas e 40
prisioneiros, com as muniçoens e outros petrechos de
guerra foram tomados n a cidade. Aos 2-1 a mesma divisão
leve um encontro em Calleans com as forças do inimigo,
que cubria Guiria e Carupano, o qual em n u m e r o de 400
tinha marchado com a intenção de flanquear a divisiaõ, que
VOL.
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sitiava a cidade: este corpo do inimigo foi completamente
derrotado, e perdeo as suas armas e muniçoens.
Na manhaã de 30, fez a guarniçaõ da cidade uma
vigorosa sortida, contra as linhas occupadas pelo General
Bermudez, e ambas as partes se empenharam no mais
obstinado conflicto. Por mais de cinco horas se continuou
a acçaõ com a maior matança, porém tendo o General
Bermudez consumido todas as suas muniçoens, determinou retirar-se para Cumanacoa, a fim de combinar as
ulteriores operaçoens, que se haõ de fazer; e aonde recebe
diariamente reforços. A cidade de Cumana, na sortida
de 30, perdeo pelo menos metade de seus defensores em
mortos e feridos.
Quartel General de S. Thomaz de Augostura, 16 de
Junho, 1818.
CARLOS S O U B L E T T E .

Chefe do Estado Maior.

CHILI.

Carta do General

S. Martin

ao Vice-Rey do Peru.

Senhor!—A sorte das armas pôz em minhas maõs, aos
5 do corrente, nas planícies de Maipo, todo o Exercito a
quem V. Ex a . tinha confiado a conquista deste bello paiz,
e á excepçaõ do General Osório, que provavelmente
teve a mesma sorte, apenas algum resto da memorável
expedição de V. Exa. tem escapado ao valor de minhas
tropas. Nesta situação de cousas, o direito de represálias,
na opinião de todos os homens, me authorizava a executar nestes prisioneiros o mesmo horrível gênero de tractamento, que elles tinham preparado para os meus soldados,
uo caso de os conquistarem; e na conformidade das barbaras ordens do Commandante em chefe Hespanhol ; porem
a humanidade se horroriza de augmentar a miséria de
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nossos similhantes, e eu r e a l m e n t e sinto a situação destas
infelizes pessoas, j a sufficientemente punidas, pelo desgosto
que experimentou seu impotente orgulho.
1 odos os prisioneiros, e n t r e os quaes se acham a maior
parte dos chefes, perto d e 200 officiaes, e 3.000 soldados,
tem recebido aquella hospitalidade, que h e inseparável do
meu character, e na sua infeliz situação tenho trabalhado
pelos aleviar, por todos os meios q u e estaõ no m e u poder.
Porém como está agora na maõ de V . E x a . restituir
parte delles ás suas familias, aceitando a troca, que ha
muitos mezes vos propuz, pelo Officiaes pertententes ás
Provincias Unidas, e prezos em Casas-matas; espero
que V. E x a . consentirá agóia no q u e entaõ lhe offereci,
e que mande os chefes e officiaes comprehendidos no
mappa, que remetti a V. E x a . ficando seguro pelo e m p e nho solemne de minha honra, que mandarei immediatamente, para a vossa capital, igual n u m e r o , graduação por
graduação, sendo a despeza da manutenção e transporte
feita por conta de cada ura respectivamente.
Como o tractamento, que experimentou o Major T o r r e s ,
naõ concorda com o q u e se deve a um official, mandado
com uma bandeira de tregoas, com um recado pacifico;
e como, por outra parte, desejo em momentos de difficuldade como o actual, remover todas as causas d e desconfiança, tenho mandado esta communicaçaõ pelo T e n e n t e
coronel Noriega, u m de nossos prisioneiros, o qual n a õ
duvido V . E x " . mo tornará a remetter, se naõ j u l g a r
proprio aceitar esta troca, conforme as leys e usos da
guerra.
(Assignado.)

J O Z E D E S.

Santiago de Chili, 11 d e Abril d e 1 8 1 8 .
2 x 2
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Carta do General S. Martin, ao Vice Rey. de Peru,
SENHOR!—Depois que o poderoso exercito, mandado
por V. E.\ a . para conquistar Chili, foi destruído pelas
tropas debaixo do meu commando, aos 5 do corrente; e a
tempo em que os recursos do Peru estaõ exhaustos, pelos
vaõs esforços em fazer opposiçaõ ás triumphanlcs armas
das forças Patrióticas, parecia próprio que a razaõ
suecedesse á inimizade, e que a situação dos dous paizes
absorvesse exclusivamente, por algum tempo, a nttençaõ
daquelles por quem saõ presididos. Por uma incomprehensivel fatalidade, desde os 25 de Maio del810,tem a guerra sido o único termo das differenças existentes entre a
Hespanha e aquelles Americanos, que reciumnm seus
direitos. Tem-se tornado surdos os ouvidos,para com as
nossas solicitaçoens de paz; e, no meio do espirito de
hostilidade, que tem reynado, se tem esquecido cs meios
de chegar a um arranjamento racionavel, e boa intelligencia.
V. E x a . naõ ignora que a guerra he umfiagellodcssolador;
que os extremos a que tem sido levada na America saõ a
completa destruição do paiz; porém que a fortuna se
decidio em fim a favor das pretençoens desta parte Meredional do novo Mundo. V. E . também tem podido descubrir, no lapso de sette annos, que as Províncias Unidas
de Plata e Chili somente desejam possuir uma constituição
liberal, e moderada liberdade; e que os habitantes do
Vice-reynado de Lima, cujo sangue se tem feito derramar
contra seus irmaõs, podiam ter parte no mesmo arranjamento politico, e ser assim elevados do abatimento colonial
à dignidade de naçoens vizinhas.
Nenhum destes desejos, seguramente, he em opposiçaõ á amizade, protecçaõ, e outras relaçoens, que elles
procurem reter com a metrópole Hespanhola. Nenhuma
destas pretençoens he um crime; pelo contrario, nenhuma
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del!;i>, no século p r e s e n t e , he opposta ao que a (Iluminada
Europa declara ser nosso direito. Desejar restringir, pela
bnyonêla, a torrente da opinião universal na America, h e
o mesmo que tentar p r e n d e r a natureza. E x a m i n e V.
Exn. com imparcialidade o resultado dos esforços d o
Governo Hespanhol, d u r a n t e um período de annos, ainda
quando se consideram plenamente os ephetneros triumphng
das armas d'EI R e y , e descobrireis a impotência desta
hostilidade contra o espirito de liberdade.
Por mais rapidamente, que se fixe a attençaõ, sobre a
situação moral desta capital ou destas províncias ainda
Kiigeitas á jurisdicçaõ de V. E d . ver-se-ha, que se prepara
immenso campo para covulsoens políticas, assim como a
existência do grande porçaõ de elementos, que me seria
fácil por em movimento, a fim de d e n i b a r o systema
actual do gov erno Hespanhol. S e r - m e - h i a fácil excitar
conspiraçoens simultâneas, e pôr tudo em commoçaõ contra
os chefes H e s p a n h o e s . As repetidas tentativas, desde
1809, em La P a z , Cuzco, Arequipa, e costa Occidental de
P e r u ; assim como as commoçoens snpprimidas no mesmo
centro de vosso Y i c e - r c y n a d o , saõ provas evidentes da
situação das cousas, e m o s t r a m , q u e o sangue dos amigos
da nova ordem de cousas, que se tem d e r r a m a d o , naõ tem
produzido outro effeito mais do que amortecer por algum
tempo os sentimentos daquelles Americanos, que foram
privados de suas armas.
Se V. Exa. está preparado para sentir a diffic-il situarão
em que está posto, e conhece igualmente a q u e se podem
levar os recursos dos dous Estados ultimamente connexos,
a fortaleza de suas a r m a s , e a solidez, que taes triumphos,
como os ijue se tein obtido, dam ás suas relaçoens exteriores ; e em uma palavra, he sensível á desigualdade da
contenda, de que he ameaçado, ninguém senaõ V. E.\ a .
fcerá responsável á humanidade, a aos habitantes de vossas
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provincias, pelas conseqüências d a g u e r r a , q u e saõ indispensáveis se V . E x a . n a õ adoptar a alternativa, diclada
pela prudência, justiça e necessidade. Convoque poisos
habitantes, r e p r e s e n t e - l h e d e boa fé os cândidos desejos
dos Governos de Chili e das Provincias Unidas, sejam elles
ouvidos, sobre a matéria de seus direitos, e decida o povo,
debaixo dos auspícios d e V . E x a . sobre a forma do G o v e r n o , q u e h e conforme aos seus interesses adoptar;
sejam t a m b é m ouvidas, com verdadeira liberdade, aquellas
provincias, q u e saõ mantidas pela força, e as suas supremas
deliberaçoens seraõ a ley s u p r e m a , a q u e se sugeilaraõ as
minhas ulteriores deliberaçoens, e m confirmidade do que
m e t e m ordenado o m e u G o v e r n o .
P o r esta m e d i d a , ou alguma outra equivalente, V . Exa.
previnirá os desastres das guerras civis, e destruição
da propriedade, fixará assim as bazes preliminares de um
a r r a n j a m e n t o pacifico, que possa restabelecer as relaçoens
amigáveis deste continente. Senaõ os exércitos unidos
destruirão aquellas restricçoens; q u e V . E x a . impuzer, e
abrirá as portas da prosperidade dos habitantes de Peru,
q u e diariamente conhecem melhor os beneficios, que cs
esperam.
Q u a n d o V. E x a . se lembrar dos meios que possuo,
para levar a fim a obra a que me proponho, espero que fará
justiça á candura d e minhas intençoens. Desejo somente
o b e m dos meus similhantes; procuro pôr fim á guerra, e
a minha ar.xiedade por este sagrado objecto h e taiu
sincera, quanto a minha determinação he firme, se as
minhas proposiçoens naõ forem admittidas, naõ pouparei
sacrifícios para a liberdade, segurança e dignidade de nosso
paiz.
Santiago de Chili, 11 de Abril de 1818.
(Assignado)

J O Z E D E SAN MARTIN.
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1'arla du (ommissurio
do Vice Rey do Peru* ao General San
Martin.
Ex">". S n r ! — A u t h o r i z a d o por S. E.v>. O Vice R e y
<• Capitão G e n e r a l do P e r u , D . Joaquim de Ia Pezuela,
fiara effectuar uma t r o c a d o Prisioneiros do Exercito Real,
leitos pelo exercilo debaixo do commando de V Ex a . ,
cheguei a este porto sob a garantia da Bandeira dos
Estados Unidos da America, na Chalupa de g u e r r a chamada Ontario, daquella naçaõ commandada por Jaimes
Briddle, E s c . , que g e n e r o s a m e n t e se offereceo para
me transportar no seu navio, em soecorrodos beneméritos
guerreiros, a quem as casualidndes da g u e r r a puzeram
em poder de V. Ex,,. para o qual fim sou o portador
de uma carta do Ex"» u . Vice R e y , para V. E x a . T e n h o
também 10.000 dollars para supprir aos dictos officiaes, e
peço a V. E x : | . que permitta desembarcar e distribuir este
dinheiro, senaõ tiver a isso objecçaõ. P e ç o mais, que V.
E x a . de ordens, ou para que eu vá para a capital, a fim de
arranjar uma troca de prisioneiros, com V. Exa. em p e s soa, ou para tractar aqui com a pessoa, quo julgareis próprio nomear.
Devo mencionar, para informação do V- E x a . , que os
Tenente-coroneis D . J o a õ Jozé Q u e r e n d a , e D J o a õ
Jozé Balderrama, e os capitaens D. P e d r o Eqüino, e D .
Francisco Villanova, .sendo do n u m e r o dos prisioneiros
detidos em Callao, chegaram aqui comigo, e ja desembarcaram, para o fim do s e r e m trocados. Todo o resto teria
vindo comigo, se o capitão Briddle houvesse lido para elles
occommodaçaõ cm seu navio ; ou se se pudesse alcançar o
trazêllos em outro, debaixo de seu Com oy, o que se lhe
pedio como elle poderá informar a V . Ex>. Deus guarde
a V.E.\a. muitos annos. P o r t o de Valparaiso, a bordo da
torveta dos Estados Unidos O n t a r i o : aos 20 de Maio
de 1818.
(Assignado)
F E L I Z d'OTii \ B E R I : I A G I E B L A X C O .
Ao E x n , ° . Snr. D. Jozé d e San Martin, G e n e r a l
chefe do Exercilo dos Andes e de Chili.

em

352

Miscellanea.

Participação de Thomaz Guido, Deputado das Provincias Unidas, juncto ao Governo de Chili.
Exmo. Senhor! —Aos 11 do corrente chegou a este
porto de Valparaiso, o navio Hespanhol San Ignacio, o
Diamante, carregado de cacáo, &c. c aprezado aos 6 de
Fevereiro, na cosia de Guayaquil, 15 léguas da ilha de
Sancta Clara, pelo brigue Chileno, corsário de Chili, commandado por D. Henrique James, que dous mezes anteg
tinha aqui mandado o brigue Moncedes, carregado de
cacáo, tabaco, e fazendas secas.
O corsário, durante o corso na costa de Lima, teve
duas brilhantes acçoens, com as forças mandas em seu
alcance ; a primeira nos fins de Janeiro, em frente de
Callao, com um navio armado, que repulsou; a segunda
aos 11 de Fevereiro com hma corveta de 22 peças, que
também obrigou a retirar-se. Ambos os vasos tinham
sido mandados pelo Vice Rey, D. Joaquim Pezucla, para
o fim de o aprezar; porque o Chileno havia, em Janeiro,
mcttido a pique dous brigues em Guarchaco, que iam
para Lima, com trigo, arroz, e outros mantimentos. No
meado do mez passado foi o Chileno para Guayaquil, è
se promettia grandes suecessos contra as embarcaçoens
daquella costa.
Aos 14 do corrente anchorou em Valparaiso o navio
mercante Hespanhol Nucslra Senora de Ias Dolores, La
Sevilhana, vindo de Acapulco, tendo a bordo 24.000
dollars em prata, e officios do YTice Rey de México para
o de Lima ; foi aprezado pelo corsário Furioso, que metteo a pique vários navios, entre elles o navio Governadora. As deposiçoens dos prisioneiros confirmam o mal
que o corsário Sancta Rosa (Chacabuco) lhes tem feito.
Da conrespondencia, interceptada nas prezas, sabemos
o predicamento, em que se acham os negociantes Hespanhoes, entre as contribuçoens em terra, c hostilidades no
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nar, e os nossos inimigos, segundo o theor d e suas cartas,
>lribam as suas esperanças, para ver o fim d e suas p e r las, na conquista deste paiz por Osório, cujos triumphos
iredizem s e m t e m o r.Nestas circumstancias V. E x a . e
> povo podem calcular a q u e ponto chegará a consteríaçaõ dos habitantes d e Lima, quando souberem da b r i hante acçaõ do M a y p o ; e quanto se a u g m e n t a r á a sua
lesesperaçaõ pelas novas da derrota da fragata E s m e r a l d a ,
inica protecçaõ com q u e podiam contar, para segurança
le seus portos. Dou a. V. E x » . os p a r a b e m s , do favorael aspecto dos nossos negócios ; e espero e m breve t e r
e annunciar mais decisivas o p e r a ç o e n s das forças
lavacs deste Estado. Deus g u a r d e a V. E x a . muitos
nnos. Santiagode Chili, 2 0 de Maio 1818.
(Assignado)

THOMAZ

GUIDO.

Ao E x m o . Director S u p r e m o das Provincias Unidas da
Vmerica Meredional.

Ripeis officiaes relativos
Colônias lirilannicas

aos Catholicos Romanos
das índias Oi ienlacs.

nas

(Continuados do Vol. XX. p . 609.)

De tudo quanto tenho dicto resulta, q u e , ou o G o v e r íador de Bombaim naõ q u e r permittir q u e a igreja d e
Vlazagaõ continue a ser da c o m m u n h a õ R o m a n a ; ou se
;Ile o naõ impede, deve consentir, q u e o Arcebispo n o nee aquelles parrochos q u e elle j u l g a r conveniente, n a õ
endo direito o dicto Governador para confiar u m a igreja
•otholica a um parrocho suspenso e e x c o m m u n g a d o .
H e bem justo que qualquer parrocho mandado pelo
\rcebispo apresente a sua provisão ao G o v e r n o , para
pue este possa saber quem h e q u e está authorizado pelo
VOL.
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prelado para conduzir os negócios espirituaes; mas isto
por nenhum modo da titulo ao Governo, para suspender
o parrocho, tirar-lhe a sua provisão, e requerer do pralado uma conta dos motivos, que o induziram a mandar recolher o seu subdito, particularmente no presente
exemplo, por ser o dicto padre Donato vassallo de Sua
Alteza Real.
Acabo pedindo a V. Ex». que seja servido ordenar ,io
Gevernador de Bombaim, que entegre ao padre Parras a
provisão porque foi nomeado parrocho da igreja de Mazagaõ, pois naõ tem o dicto Governador a menor queixa
contra elle, nem a menor objecçaõ a outra provisão, que a
nomea meu VigarioGeral, ordenando igualmente ao Governador, que se naõ opponhaás provisoens que os Arcebispos de Goa para o futuro expedirem, pois o Governo
pode legalmente obrigar a sair de Bombaim qualquer
padre, que se naõ comportar com decência e respeito para
com o magistrado civil; ou que de outra manejra offendcr
as leys, ou perturbara ordem publica, sendo o meu desejo
que todos e cada um delles dem exemplo de virtude e
modéstia.
Tenho a honra de ser
Illmo.

e

E x m ° . Senhor

Governador de Bengálla
(Assinado)

De V. Ex n .
&c.
Fr. M A N U E L .

Goa 11 de Agosto, 1812. Arcebispo de Goa Primaz
do Oriente.

Resignação

do padre

Donato de Lacerda.

Tendo sido informado com certeza, que aprouveao meu
Prelado, o Ex™. e R m ° . Senhor. Primaz e Metropolitano Arcebispo de Goa, que eu por nenhuma maneira
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fosse parrocho da igreja de N . S. da Gloria de Mazagaõ,
como se contem na carta, que delle acabo de receber; em
obediência ás suas ordens, eu por esta renuncio a dieta
igreja, nas mãos de seu delegado e Vigário Geral, o reverendo padre Francisco Parras, e por modo nenhum conservarei a dieta igreja; e peço ao dicto reverendo delegado, que aceite, em nome de S. Exa. R m a . a minha
resignação.
Feito por miro, aos 17 de Junho de 1812.
(Assignado)

O P*. DONATO de LACERDA.

A Francisco Warden, Esc. Principal Secretario do
Governo em Bombaim.
Senhor.
1. Tenho a honra de reconhecer o recebimento de
vossa carta, de 15 do passado, incluindo copia de uma
carta do Arcebispo de Goa, ao M t o . Honr. Governador,
de Bombaim, e das cartas dos parrochianos da igreja de
MazagaÕ, com os papeis inclusos, sobre o objecto de
querer S. Exa. o Arcebispo de Goa, exercitar jurisdicçaõ espiritual sobre os habitantes Catholicos Romanos
de Bombaim.
LContinnar-se-ha.]

Reflexoens
REYNO

sobre as novidades

UNIDO DE PORTUGAL, D R A Z I L

deste mez.
E

ALGARVES.

Sentença dos justiçados em Lisboa, pelo crime de Lesa
Majestade.
Nos dous Nos. precedentes deste periódico, inserimos uma longa
coiaoítmicaçaõ a este respeito, a que demoramos nossa resposta
até agora, a fim de que as razoens, ali allegadas, tivessem tempo
de produzir no publico todo o seu effeito, sem nossos comentos.
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Porém discordando nós ainda, sem embargo daquellas ullcgs.
çoens, em grande parte dos argumentos, que aquelle nosso Conrespondente produzio, e sendo accusados por elle de leviandade, no
exame que fizemos da sentença ; naõ devemos deixar ficar a causa,
sem uma breve r< plica.
Estranha o nosso Conrespondente, que" emprehendessemos justificar, pelo menos diminuir, de uma maneira, verdadeiramente singular, a culpa daquelles réos á custa da deeidida honra, probidade,
reputação e mérito da Marechal General, ' ' e diz que isto he uma
verdadeira injustiça, que muito escandalizou os bons Portuguezes,
&c."
O naõ tirarmos nós da sentença as mesmas conclusoens, que
tira o nosso Conrespondente, attribue elle " a naõ a termos lido com
vagar, e madura reflexão, por falta de tempo." E repetidas vezes,
no decurso de toda a conrespondencia se indica a nossa falta de
necessária consideração, como causa do nossas falsas elaçoelis sobre
a matéria.
Como os paragraphos da carta naõ vem numerados, e por isso
naõ se pode bem fazer entender a referencia a cada um delles em
particular, reduziremos a matéria, em geral, a pontos determinados,
e a elles responderemos separadamente. Accusa-nos; porque.
I o . Emprehendenios justificar, ou pelo menos diminuir a culpa
dos réos.
2 o . Fizemos isto á custa da decidida honra, probidade, reputação c mérito do Marechal General.
3 o . Tiramos erradas conclusoens por naõ examinar bem a
sentença.
Quanto ao I o
Nunca quizemos asseverar opinião positiva, a respeito desta
conspiração em Lisboa, sobre pontos de que naõ tínhamos provas,
tanto assim, que, a p 482 do Vol. XX, escrevemos isto :—
" Nós naõ aceusamos os taesjnizes de serem de character corruptível ; porque na verdade naõ os conhecemos, nem temos até agora
tido informação particular delles, que nos conduzisse a fazer de
suas pessoas tal opinião. Também naõ asseveramos, que no processo, naõ haja provas legaes, e suficientes para se estabelecer a

Miscellanea.

357

existência de um crime de Lesa Majestade commettvdo pelos réos ;
porque naõ vimos o processo."
" Dicemos, porém, e repetimos, que na sentença proferida, e que
se propõem dar um resumo das provas, naõ se ineneioua facto
algum provado, nem se quer allegado, que seja crime do LesaMajcstade."
Neste sentido foi que escrevemos tudo quanto nos oceurreo sobre
a matéria, deixando intacta a questão se os réos eram eu naõ criminosos de Lesa Majestade, por provas que a sentença naõ referio; e
muito menos disputamos a justiça das penas, no caso de se haverem
provado legalmente os delictos.
Pareceo-nos, por tudo quanto temos na sentença, que os réos, na
conspiração que projectaram, naõ tinham intentado acto algum
contra El Rey ou seu Estado, o que sómeDte pode constituir crime
de Lesa- Majestade.
Porém, se nisto nos enganamos, e com efièito a sentença allega
taes factos e taes provas, que induzam a crença de haverem
aquelles réos eommettido crimes d'alta traição, como assevera o
nosso Conrespondente, que commetteram; entaõ a sentença ha
coheTentc e justa; e nesse caso,, porque lhe choma o nosso Conrespondente infame sentença?
Tanto nunca pos dicemos ; posto que doa mesmos factos referidos
tia sentença tirássemos conclusoens, oppostas ás que tiraram os desembargadores que a lavraram ; e o nosso Conrespondente, qne tira
a mesma conclusão que elles, sobre a criminalidade dos réos, chama
J seDtença infame. Se a sentença condemnou ás penas da ley
réos verdadeiramente incursos nellas, por commeüerem crimes de
Lesa-Majestade^ aonde está a infâmia de tal sentença?
Diz o Conrespondente, que está mal lavrada a sentença, e que se
nós a atacássemos por isso, todos nos dariam louvor. Seja assim,
mas porque uma sentença está mal lavrada, naõ se lhe chama, nem
merece, só por isso, o epitheto de infame.
Quanto ao 2°.
O Marechal Lord Beiesfbrd, ou Marquez de Campo-maior, tem
obtido sempie no Correio Braziliense os elogios, que tem parecido
justos e devidos a seus serviços, na organização do Exercito de
VOL.

XXI. No. 124.
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Portugal ; e 6erá, sem duvida, ingratidão em qualquer Portuguez o
esquecer-se disto, agora que está passada a occasiaõ do perigo.
Penetrados destes sentimentos, naõ podíamos escrever cousa alguma contra o Marechal, para á custa delle justificar os réos- Ha
somente dous pontos, em que os réos e o Marechal vem em contacto,
nas observaçoens, que fizemos á sentença. Um he, em quanto os
réos mostram por suas deposiçoens, que o ódio, que tinham ao Marechal, os fizera emprehender a conspiração : o outro, quanto ás
communicaçoens do Marrelial com o General Freire; que ua sentença se envolveram em obscuridade.
Nesta ultima dissemos nós, que a estranha maneria, por que a
sentença tractou este ponto " induz a falta de clareza, ou a mysterio,
em matéria da mais alta importância para o reo, de summa conseqüência para o Estado, e d'algum pezo para a reputação do mesmo
Marechal."
O nosso Conrespondente (na nota, que vem a p. 243 do N» passado) coincide perfeitamente com nosco nesta observação, e diz
expressamente, que assim se lavrou a sentença para intrigar o
Marechal. Logo a culpa naõ he nossa ; e coincidindo com o que
dicemos o nosso Conrespondente,; aonde acha entaõ, que queremos
diminuir a culpa dos reos á custa da reputação do Marechal?
O outro ponto do ódio contra o Marechal; naõ somos nós quem o
estabelecemos, mas sim a sentença, referindo o que dicéram os réos
a este respeito.
O Coronel Monteiro por exemplo, diz expressamente, na sentença,
que tinha ódio ao Marechal, a quem imputava suas desgraças, e
que esse ódio o fizera entrar na conspiração. O nosso Conrespondente refuta isto, mostrando, que as desgraças de Monteiro naõ
eram imputaveis ao Marechal, e que Monteiro era nm calumniador. Seja assim, mas se o calumniador Monteiro naõ deve
ser crido no que diz contra o Marechal, também naõ deve ser crido
no que diz contra os outros. Ademais, esse ódio do Monteiro e dos
outros contra o Marechal, podia ser injusto, e com tudo existir ; a
sua existência prova-se pela declaração dos réos, e nada se diz
para mostrar, que elles naõ tinham tal ódio ao Marechal, como
declaravam ter.
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Assim naõ fomos nós, mas sim os réos, que asseveraram a existência do seu ódio contra o Marechal, e a sentença foi quem o
publicou; pelo que toncluimos, que, sendo o ódio contra o Marechal
e naõ contra El Rey, o crime naõ éra de Lesa Majestade, mas
offensivo do Marechal : em tanto quanto provam estas declaraçoens.
O nosso Conrespondente implica o Marechel neste negocio,
dando para a sua impopularidade mais motivos do que os réos fizeram ; e muito mais do que nós, que só tiramos uma conclusão da
sentença, que todos tiraram, e que o mesmo Conrespondente diz
que a sentença éra calculada a indicar, para intrigar o Marechal,
isto he o ódio dos Conspiradores contra elle.
Diz o nosso Conrespondente, p. 244.
'* Mas o Marechal General Marquez de Campo Maior, soube
que existia uma Conspiração, formada para transtornar a
Ordem
politica de cousas estabelecida em Portugal, fiel ao Soberano e á
Naçaõ Portugueza, militar intrépido e honrado, certo da disciplina
do Exercito, que creára, e que tantas vezes conduziu á gloria, seguro da affeiçaõ que este lhe tem, suspendeo a sua ida para Inglaterra : desprezando perigos, seguio com sutnma destreza todos os
passos dos conspiradores, e quando snube com certeza quaes eram
os principaes revoltosos, e qual o seu fim, participou tudo ao Governo, que tam indolente e descuidado, como o seu Intendente
Geral de policia de nada sabia."
Temos de notar, neste paragrapho, as passagens, que vaõ em
itálicos. Quanto á primeira, diz que a informação, que teve o
Marechal éra de que havia uma conspiração formada para transtornar a ordem politica.
^ Que querem dizer estas palavras
vagas? ^ S í r i a destruir o Governo do Reyno, ou seus actuaes Governadores na presente forma, commummeute chamada
Regência?
: Seria destruir o Desembargo do Paço, ou outro ou outros
tribunaes? ^Seria apear o Marechal do commando do Exercito?
Qualquer destes actos, ou outros de similhante natureza tenderiam
a transtornar a ordem politica das cousas ; mas taes crimes podiam
ser commettidos, sem a menor intenção de conspirar contra E l
Rey, que he o que chama crime de Lesa Majestade.
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Segundo; o Marechal naõ declarou isto que alcançou saber ao
principio, poiéin " seguio com summa destreza todos os passos dos
conspiradores" e quando soube quaes eram os principaes revoltosos,
e seu fim, entaõ he que participou tudo ao descuidado Governo.
Vamos por partes: por mais incapaz que seja essa Regência de
Portugal, e por mais importantes que sejam os serviços do Marechal, nem se pode imputar por culpa aquella, o naõ ter descuberto
uma conspiração occulta, que de ordinário só os accasos revelam ;
nem se pôde attribuir aos talentos militares do Marechal, o ter
sido a elle que o denunciante se dirigio primeiro.
Adiante arriscaremos uma conjectura, porque isto assim suecedeo.
Mas o Marechal, em vez de participar a denuncia ao Governo,
Callou-se, e seguio os pasos dos conspiradores. Estas palavras do
nosso Conrespondente naõ querem dizer, certamente, que o Marechal se foi metter nos conventiculos dos conspiradores, e que andou
com elles ate saber de tudo que faziam ou diziam; portanto se a
expressão " seguir os passos dos conspiradores até saber tudo a
seu respeito" pode ter algum sentido razoável; he, que o Marechal,
quando o informaram da conspiração, mandou ao denunciante, que
fingisse entrar nas vistas dos conspiradores, e ganhando assim a
sua confiança descuhrisse os seus segredos. Porque he evidente,
que se o Marechal naõ seguio por si os passos dos conspiradores,
por força os havia de seguir por seu espia, e este espia nao podia
ser melhor escolhido do que na pessoa do mesmo denunciante.
Vejamos pois a que se expôz o Marechal, procedendo assim corno
diz o nosso Conrespondente, e seu defensor. O espia havia por
força seguir o plano de todos os espias em taes circumstancias:
isto he, fomentar e instigar os conspiradores, a que commettam o
maior crime possivel, e fallem ainda mais do que intentam fazer ;
porque, quanto maior for o crime, tanto maior he o jus que tem o
espia a ser remunerado. Isto he o que acontece o sempre em todas
as partes, e em todos os tempos; e aqui mesmo na Inglaterra
tivemos ha bem poucos tempos um lamentável exemplo disto ;
achando-se, que o espia empregado pelo Governo para descubrir
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os revoltosos, éra o que os andava instigando com promessas de
auxílios que naõ existiam ; e quando assim os achava empenhados
em algum acto revoltoso, ia communicar os nomes ao Governo.
Titus Oates he um infame exemplo desta casta, que nos fornece a
Historia Ingleza.
Agora, se o Marechal descubrisse logo ao Governo o que lhe
disse o denunciante, e naõ empregasse espias, talvez se achasse,
que toda a conspiração acabava, com as impotentes ameaças e vaõs
desejos desses, justos ou injustos, insignificantes inimigos do
Marechal.
Confirmamo-nos mais nisto; porque he um facto da maior notoriedade, que a Casa de Brangança he a mais popular, e amada da
Naçaõ, de todas as Familias, que tem reynado em Portugal ; e
ainda que hajam descontentes contra estas ou aquellas pessoas na
Administração, ou contra estas ou aquellas medidas, nunca por isso
se deve presumir, que o objecto da conspiração seja El Rey, para
isso he necessário provas positivas, contra a presumpçaõ.
Agora, quanto á nossa conjectura, que promettemos acima.
O
nosso Conrespondente assevera, que o Principal Souza éra, e D .
Miguel Forjaz he inimigo do Marechal. Assevera mais, que dous,
dos conspiradores eram empregados por aquelles homens, para
escreverem contra os Regulamentos do Exercito, feitos pelo
Marechal ; logo podemos suppôr. que, pelo menos, parte dos conspiradores se suppunham apoiados por dous poderosos homens do
Governo, em suas vistas hostis contra o Marechal; e por isso ao
Marechal e naõ ao Governo se dirigio o denunciante, mas os espias
empregados para seguir os passos dos conspiradores, necessariamente haviam de augmentar as cousas, pelo seu mesmo officio de
espias, para que isso parecesse, que éra contra El Rey.
Eis aqui o que se tira das exposiçoens do nosso Conrespondente,
mais calculadas afazer o Marechal impopular, do que tudo quanto
nòs dicemos. A demais, se o character de D. Miguel he tam
máo como aqui representa o nosso Conrespondente, as 1 çoens do
Marechal com elle, em tempos passados, naõ lhe fazem nenhuma
honra. E que D. Miguel seja incapaz de seu lugar cremos nós,
naõ só por seu uniforme comportamento, mas porque El Rey assim
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o disse, escrevendo ao Duque de Wellington, por cujos rogos foi
D. Miguel conservado na Secrataria do Governo, contra os desejos
do mesmo Soberano.
Quanto a nós, achamos ser grande desgraça de Portugal, que o
Marechal, cujos serviços tem sido tam importantes, naõ em descubrir esta miserável conspiração de meia dúzia de indivíduos
obscuros.e impotentes, mas na excellente organização do Exercito,
que a elle he devida, tenha oooperado com taes homens como Forjaz ;
he bem que delles recebece tal pago, de assim o intricarem.
Quanto ao 3 o .
Podemos asseverar ao nosso Conrespondente, qu, lemos a sentença antes de sobre ella fazermos as nossas observaçoens, com
toda a attençaõ, que matéria de tal importância merecia ; c segundo
permettia o tempo, para que apparecesse dentro do período, que o
jornal deve ser publicado; e por mais bruve que esse tempo fosse,
sempre seria mais do que tiveram os advogados daquelles infelizes
réos, a quem se deo cinco dias para dizer de facto ede direito, e
ler e combinar a immensa massa de deposiçoens, e matéria irrelevante, que a injudiciosa practica criminal acumula sempre nus
interrogatórios, qne precedem aquella formalidade do processo.
Mas fosse muito ou fosse pouco o tempo que nisso oecupamos, a
opinião, qne entaõ formamos, he a mesma, que temos agora, depois
de ulteriores exames da sentença, depois de ler as refllexoerrs, que
em sua justificação se publicaram em Lisboa, e depois de ver este
commentario de nosso Conrespondente.
Convém com nosco, que naõ podíamos raciocinar sobre ésla
matéria, senaõ como fizemos, pelos factos publicados na sentença.
Logo naõ devemos fazer caso das informaçoens particulares, que
nos dá o nosso Conrespondente ; por exemplo, que o Alferes Pinto
dera um tiro em si. quando foi prtzo ; porque a sentença naõ diz
sobre isso uma só palavra.
Logo, também, naõ deviamos publicar a proclamaçaõ «juramento
attribuidos aos reos, e que se nos remetteo no posteriptum do nosso
Conrespondente, e pois contém libellos contra El Rey lie crime
publicallos, naõ havenc'o apparecido no registro authentico da
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v-nlotiça : além de que naõ nos consta, que sêjaio authenticos, senaõ
pela asseveração <lc nosso Conrespondente annonymo.
J)ií o nosso Coiirespoudeute, que citamos Paschoal Jozé de
Mello mal a propósito, quando o allegamos para provar, que o
••xaine dos réos deve ser feito sem dolo, ameaças ou vexame.
Esta citação vem tanto mais a propósito, quanto consta, que os réos
estiveram no tonnt nlo do segredo, durante todo o tempo do
processo.
Diz o nosso Conrespondente, que ja uaõ estamos nos tempos
bárbaros, em qne a tortura interrogava, e a dor cruel respondia,
a pri/.aõ de segredo, principalmente por tam longo tempo, he uma
espécie do tormento, como declara o Alvará de 5 de Março de
1790, Gomez Freire naõ se lhe permittia nem fazer a barba, com
o que se achava algumas vezes, na prizaõ, quasi desesperado, pedindo que o amarrassem de pés e maõs, se tinham medo delle, e
lhe fuessem assim a barba; e quando o executaram obrigaram-o
a ir descalço, t com alva, sem que haja ley que tal mande, principalmente a um homem de sua graduação.
Dicemos, que a sentença naõ leferia outras provas, senaõ os
dictos dos mesmos réos
Nega isto o nosso Conrespondente ;
porque, diz elle, havia naõ só o dicto do réo contra si, mas os dictos
dos cúmplices. Sem embargo, insistimos ainda no que dicemos;
porque esses cúmplices eram também os réos processados, e naõ
consta que algum delles desse o seu depoimento livremente, ou
que fosse para isso perdoado ou indemnizado.
Que os prezos na cadea, c cúmplices do delicto naõ podem ser
testemunhas he regra da legislação Portugueza, estabelecida no
Livro 3°. das ordenaçoens, tt. 5 6 : aonde se faz uma excepçaõ no
caso de que o aceusad» seja Mouro ou escravo branco Cliristaõ; a
qual excepçaõ prova a regra de se naõ poderem admittir os prezos
e complices por testemunhas.
Assevera mais, que os juizes estavam debaixo da influencia do
Secretario do Governo. Nos naõ dissemos isso, porque o naõ sabíamos, mas se assim he, toda a sentença he nulla, e as falsidades,
que o nosso Conrespondente allega serem dietas pelos réos em seus
testemunhos, e o reconhecido máo character de alyt-.ns delles, torna
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todos os seus depoimentos indignos de credito, em tudo o mais; porque he regra de direito, que o máo sempre se presume máo no
mesmo gênero de maldade.
E taes falsidades nos processados por crimes, em que a vida está
em perigo, se devem attribuir ao temor porque saõ influídos e ao
desejo de escapar da morte, o que faz desattender a toda u outra
consideração, mesmo da verdade , e he pela grande presumpçaõ de
qne se commetta perJHro em tal situação, que as leys mandam naõ
deferir juramento aos réos, quando se lhes fazem as perguntas.
Quanto á natureza do crime daquelles* réos, pelo que se colhe
de suas deposiçoens, o nenhumas outras testemunhas se allegam,
naõ ha nada contra El Rey. A sentença sim falia de credenciae»,
mas naô diz o seu objecto. Menciona a expedição de commissarios
ás províncias, mas naõ diz a que se dirigiam; poderiam ir a formar
um partido, que os abrigasse do crime que intentavam conimetter,
mas naõ se mostra, que esse crime fosse o de Lesa-Majestade.
Falia uma testemunha de suas intençoens de regenerar a
pátria; o nosso Conrespondente infere logo, que isto quer dizer
conjurar contra El Rey; o crime, porém de l<esa-Majestade, naõ se
estabelece por inferencias assim remotas ; porque estas intençoens
de regenerar a pátria se podiam vereficar por muitos meios, quer
innocentes quer criminosos, sem ser o ultimo crime de conspirar
contra El Rey.
A sentença diz, que a copia de proclamaçaõ, e quadernos achados
nos papeis do Baraõ Eben eram pela maior parte contra o Marechal; e o nosso Conrespondente conclue daqui, que quem diz pela
maior parte contra o Marechal, diz que o resto era contra El Rey.
Quem vio jamais uma conclusaõtam desligada? Se a maior parte
éra contra o Marechal, o resto poida ser contra o Governo de
Lisboa, ou contra um milhaõ de pessoas outras, que naõ fossem
El Rey.
O réo Christovam da Costa declarou expressamente a outro, que
convidara para a conspiração, (,ue esta éra contra o Marechal, o
nosso Conrespondente comenta isto, dizendo, que ta| declaração
assim fora feita só para experimentar os sentimentos do convidado,
mas que o fiivuealda conspiração era contra El Rey; óra se a
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testemunha boa, ma ou indifferente diz o contrario, j como se pode
deduzir a conclusão diversa do que depõem a testemunha f
Gomez Freire o mais condecorado d'entre os réos, haVenJo dicto
nas primeiras respostas, que tinha Visto os planos, nas segundas
diz que os naõ Vira ; e o nosso Conrespondente, em vez de attribuir
isto ao estado de tormento em que se achava o réo, crê a primeira
parte, e desacredita a segunda. Este reo declara mais, que fazia
tençaõ de participar a El Rey o estado da conspiração ou de teu*
resultados; logo as suas vistas, por mais criminosas, que fossem,
naõ eram contra El Rey.
Supponhamos ainda, que a conspiração se destinava a destruir o
Governo de Lisboa ; grande crime seria esse, mas naõ dt LesaMajestadc ; como o diz expressamente Pachoal Joze de Mello, na
nota ao % 7, do titulo 3 o . liv. 5°.
,c
O crime de Lesa-Majestade somente o commettem aquelles,
que offendem contra o Principe, ou contra a Republica, innuediata
e directamente, como se diz ; nem se devem julgar reos de tal crime
os que por motivos particulares, naõ em desprezo da Majestade,
resistem aos juizes ou officiaes, que exercitam jurisdicçaõ."
Finalmente assevera o nosso Conrespondente, qne a cada passo se
vê que a sentença naõ está conforme ao processo" : Se acreditarmos isto diremos, que tal sentença he por isso nulla ; e as suas
asserçoens indignas de credito.
Agora sobre o modo por que este papel está escripto, cabe-not
também em nossa vez fazer reproches a nosso Coiiitsuondetite.
Se o fim desta comniunrcaçaõ he justificar o Marechal da elaçiõ,
que todos tiraram, quau<'o leram a sentença ; isto he, que o ódio de
alguns dos eonspiradons centra elle os tinha induzido a entrar
naquella trama; bastava que o nosso Conrespondente se limitasse
a fazer a enumeração que faz dos serviços do Marechal, e a mostrar, que o ódio qne os réos lhe tinham éra injusto. Naõ pode ser
culpa no Marechal, antes he infelicidade em todo o homem conslitui Jo em dignidade, incorrer no ódio injusto de alguns indivíduos.
Mas ,ja que vem aqui uma grande diatribe contra o defuneto
Freire? Elle naõ depoz nada contra o Marechal; se entiou na
conspiração para tirar o Marechal de seu emprego por vias crinji»
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n osas, talvez o fizesse, ou por erradas noçoens do bem publico;
ou por inveja do lugar, ou por ambição de figurar, mas com eslcs
erros, ou estes crimes naõ tem nada os seus talentos militares, aqui
atacados, depois delle morto, quando se naõ pôde defender. Isto
mais parece vingança no advogado do Marechal, do que esforço
para o justificar.
Que as tropas que ficaram em Portugal, depois das que fôrain
para a França eram um refugo de soldados, também parece uma
exaggeraçaõ para exaltar os serviços do Marechal, que a nosso ver
naõ precisam destes elogios impróprios para se acreditarem relevantes. As tropas Portuguezas, que tam bem defenderam Portugal
contra os Francezes, érain da gente que ficou, e naõ da que fo
para a França, e desta gente formou o Marechal aquelle exercito,
que tantos louvores tem merecido.
Mais uma palavra a nosso respeito ; se nas nossas observaçoens
naõ nos fizemos cargo «le todas as deposiçoens de todos os réos,
pelo que nos aceusa o nosso Conrespondente, he porque julgamos
bastante expor aquellas partes, que produziram no nosso espirito
convicção do que asseveramos como opinião nossa: os Leitores
poderiam ver o resto na sentença, que se achava publicada no mesmo
N°. em que fizemos as nossas observaçoens ; e decidir se as nossas
conclusoens eram ou naõ justas. Encarregar-nos de mais seria
emprehender um tractado, a que naõ nos propuzemos, nem cabia
:sso no plano de nosso periódico.

O Marquez de Penalva ; Censor Regio.
Com que bullas o Marquez de Penalva se entabulou no lugar
literário de Censor Regio, he o que pouco importa aqui o averiguar ; mas como elle apparece a publico com uma censura, em
que tanto levanta as cristas, e falia sobre matérias, que saõ actualmente discutidas no mundo pela ignorância e pela intriga, em vez
da razaõ e da imparcialidade; convém censurar um pouco este
Censor. Copiemos primeiro o papel, que elle, como censura, e
informe ao Desembargo do Paço, dirigio aquelle tribunal.

Miscellanea.

367

"Senhor!—Examinando o No. 24 do Expectador Portuguez
uchei,que erá digníssimo de se imprimir, sem nenhuma alteração.—
S e o s infames Pedreiros Livres tivessem consciência emendavam-se;
se tivessem educação verdadeiramente Portugueza evergonhavam-se mas naõ cabem effeitos nobres em peito vil. Resta-lhes o medo, e
este lie o único recurso. Riseallos até do livro do Baptismo : exauthorallos dos empregos, que indiguamente occúpam : povoar as
galés e os sertoens d'África seja o seu destino e nossso socego.—
Eu vi no brilhante reyNado do Snr. Rey D. José, que a energia
do seu Gabinete nos fez Christaõs, ricos, e vassallos. Fallo assim ;
jiorque fallo a Vossa Majestade, com especialidade, por me dirigir
pelo Desembargo do Paço, Tribunal de incorrupta fé desde sua
augusta fundação, pelo espaço de três sceulos, até nossos infelizes
tempos. Fallo ashiin ; porque sou o mais antigo Censor R e g i o ; e
o mais antigo. Conselheiro ; e o mais antigo Grande do R e y n o ;
e fallo; porque estou pela minha idade próximo a deixar de fallar, e
comparecer diante da verdade por essência. So'irc tudo Vossa
Majestade mandará o qne for servido
Lisboa 19 de Julho de 1818.

(Assignado)

M A R Q U E Z DE P E N A L V A ,

Censor Regio."

S e o Marquez de Penalva fosse punctual em pagar suas dividas,
ninguém se atreveria a chamar-lhe o que lhe chamam era Lisboa.
Se elle naõ fosse o primeiro, que assignou a petição a Napoleaõ
para pedir um Rey para Portugal, naõ teria o seu nome aquelle
labeo. Se naõ fosse Marquez de Penalva o primeiro nome que se lê
no anuuncio dessa Deputaçaõ de Bayona, publicado na Gazeta de
Lisboa N». 19. anuo de 1808, naõ teria que doêr-lhe a consciência
de ter assignado aquelle papel, para deseucaininhar a Naçaõ. Se elle
uaõ fosse o primeiro dessa Deputaçaõ ; naõ se vei ia agora obrigado
& fallar assim para ver se alcança o esquecimento daquelles factos.
O Marquez responderá a isto com a cantilena do custume.
fui obrigado, a fazer essas indignidades
que fiz: se resistisse
arriscava.me.
Pois Senhor Marquez,: naõ valeria a pena de arriscar a sua preciosa vida por seu Rey? Ha! diz o Marquez, naõ cabem effeitos
nobres em peito vil; e só peitos nobres se arriscam pelo Rey e pela
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pátria , mas a tanto naõ chegou a nobreza do mais antigo Grande
do Reyno!
Porém descubrimos agora a justificação do Marquez, em naõ
arriscar a sua preciosa vida, foram os Pedreiros Livres, que o mandaram á França, e que o persuadiram a escrever aquelle papel para
elogiar Napoleaõ. Sim ? Pois o Censor Regio naõ sabia a maldade doa Pedreiros Livres, quando se melteo com elles, e quando se
deixou illudirde suas persuaçoens ? Qüe innocente Censor Regio)
Que peito nobre do mais antigo Conselheiro !
Riscallos até do livro do Baptismo, exauthnrállos dos empregos
que indignamente occupani. Diz o Censor Regio. Naõ sabemos
quem saõ esses, que o Christaõ Marquez quer d' uma vez riscar do
livro do Baptismo; nem os crimes porque homens, que se naõ
mencionam, devem ser exauthorados dos empregos, que indignamente
oecupam : porém se taes pessoas, nas oceasioens de aperto, quando
vier o inimigo, cuidarem em salvar só as suas preciosas vidas, e
forem pedir um Rey a esse inimigo, estando vivo e incólume seu
legitimo Soberano, sem duvida taes homens merecem ser exauthorados dos empregos que indignamente oecupam.
Vio o nosso Censor Regio no brilhante reynado do Senhor Rey
D. Joze, que a energia do seu Gabinete nos fez Christaõs, ricos,
e vassallos.
E sabe porque, Senhor Marquez? Nos lho diremos : foi porque
aquelle Gabinete teve assaz energia para cortar as cabeças aos
fidalgos, apparentados do Senhor Marquez, que quizéram matar El
Rey D. Jozé. Foi porque entaõ se acaimou a Inquisição, de que
o Senhor Marquez he um dos ínfimos billiguins, chamados familiares. Foi porque de toda a parentella do Senhor Marquez nem um
só foi empregado durante o Ministério do Pombal.
E para provar isto basta lembrar; que, logo que entrou para o
Ministério o parente do Censor Regio, isto he o Marquez de Ponte
de Lima ; a Naçaõ que tinha sido Christaá, rica, e vassalla, foi em
continuada decadência, accumulando-se de dividas, e perdendo
toda a grandeza, que tinha adquirido, durante o enérgico Ministério,
que tam sugeitos conservou esses parentes do Senhor Censor
Regio.
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Esqueceo ao Marquez, que tantas razoens allega por que fal a
assim, Mina razaõ porque assim fallou, e nós lha diremos. Fallou
assim, porque naõ ha risco da preciosa vida em escrever censuras
para o Desembargo òo Paço, se houvesse esses temores da Sociedade dos Pedreiros, que o Censor pretende, entaõ obraria como no
caso dos Francezes, que por evitar o risco se foi bandear com
Napoleaõ; c assignou aquelle infame papel contra seu Rey.—
Assim razaõ ternos de concluir, que se houvesse risco da parte dos
Pedreiros lá se acharia o Senhor Marquez, ainda que fosse para
estar á porta servindo de cubridor, que he o único lugar rendoso
da Framaçoneria.
Dir nos-ha o Marquez ,; a que vem aqui tudo isto, se só se tracta
da minha censura ?
Responder-Mie-hemos com outra pergunta,
j A que vem ali a sua catalinaria contra os Pedreiros Livres 5
i Quem lhe perguntou quantos annos tinha, para dizer que éra o
mais antigo Grande do Reyno, e o mais antigo Conselheiro?—
0 Censor Regio só tinha de declarar o seu parecer, se a tolha, que
se pretendia imprimir continha ou naõ alguma cousa contra os
direitos d' El Rey, ou algum libello, injuria, ou provocação contra
particulares, este he o seu officio, e naõ escrever diatribes contra
os Pedreiros, que elle naõ conhece, e menos fazer-se elogios a si
mesmo.
Uma só cousa achamos nós nisto muito aproposito ; que he haver
o Desembargo do Paço nomeado o Marquez para Censor do E x peclador. Para tal obra naõ se podia descobrir mais adequado
pane^yrista.
Contentamo-nos com isto por esta vez, esperando, que o mais
antigo Censor Regio seja para a outia vez mais comedido, e se
contenha dentro dos limites do seu officio, e a fallar somente daquillo
que entender ; se he que de alguma cousa entende. Lembrando-se,
se o deixarem fallar outra vez, que os libellos e injurias particulares, que se contem ni papel commettido á sua censura, saõ crimes
que só ficam impunes, nos paizes em que a imprensa he sugeila a
previa censura, c em que os censores saõ da casta do Marquez
de Peiarva.
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Guerra do

Rio-da-Prata.

Copiamos a p. 343, um officio, em que se referem algumas
vantagens mais, que as tropas do Brazil tem obtido sobre Artigas.
Segundo as noticias mais posteriores do Rio-da-Prata os Portuguezes tem posto Artigas no ultimo extremo de aperto. Tomaramlhe Arrojo de Ia China, e ali houve grande mortandade. Os
lugares que estavam debaixo do governo de Artigas, como Comentes, e outros, expulsaram os Governadores, que elle ali tinha
posto, e mandaram deputados a Buenos-Ayros, para serem admittidos á uniaõ das províncias independentes do Rio-da-Prata.
O General Pinto passou o Rio da-Prata com 2.000 homens,
destinando-se ao Paraná, que parece ser a fronteira, que desejam
occupar.
Nôs nunca suppozemos, que fosse fácil a extirpaçaõ de todas as
guerrilhas de Artigas; porque sabemos mui bem as difficuldades,
que acompanham esta qualidade de guerra em similhante paiz; e
com tudo parece-nos demasiada a demora que tem havido depois da
tomada de Monte-Video, em tomar posse das margens do Paraná,
começando as operaçoens do Rio-Pardo para o poente, seguindo
depois as correntes daquelle rio.
As disposiçoens hostis de Buenos-Ayres, neste momento, deviam
aproveitar-se; e naõ paralyzar as operaçoens, que tal vez ao depois
sejam de difficilima execução.

Reclamaçoens

contra

França,

Parece que o Governo Portuguez ainda naõ perdeo as esperanças de recobrar as dividas da França, como se colhe do seguinte
avizo na Gazeta de Lisboa, de 31 de Julho :
Em conseqüência de Portaria do Tribunal da Real Juncta d»
Commercio, dirigida ao desembargador conservador dos privilegiados do mesmo Tribunal, se lhe ordenou, que em cumprimento do
Aviso da Secretaria d' Estado dos Negócios Estrangeiros, e da
Guerra, datado de seis de Junho do corrente anno, que se lhe remet-
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teo por Copia, fizesse affixar editaes nos Lugares públicos, e impressos na Gazeta, a fim de serem notificados todos os donos, e
mais interessados de diversas Embarcaçoens, e Mercadorias de
propriedade Portugueza, que foraõ seqüestradas, e confiscadas nos
Portos de França, e aprezadas no Mar, e os que tem apresentado
as suas competentes recl.tinaçoens na sobredicta Secretaria, para
que em termo breve lhe apresentassem todos, e quaesquer documentos que ainda podessem produzir em comprovação, e a bem
das sobredictas reclamaçoens, e para que em vista de tudo
informasse com o seu parecer ao dicto Tribunal sobre o merecimento de cada uma das mesmas. Pelo que em execução da dieta
Portaria, e Regio Aviso por seu Despacho mandou passar os
competentes Edictaes pelos quaes chama, cita, e há por citados a
todos os referidos Pertendentes, para que dentro do prefixo termo
de trinta dias contados da data de vinte e três do corrente, lhe
aprezentem todos os dictos documentos acima declaiados, com
a comminaçaõ de que, naõ o fazendo assim, se procederá ás suas
revelias.-daudo o dicto Ministro a sua informação taõ somente
em vista dos documentos j á produzidos : O que assim se cumprirá.
Lisboa 23 de Julho de 1818. O Escrivão Ajudante da Conservatória dos Privilegiados do Commercio.
ANTÔNIO

Reformas

no

JOSÉ

DE

LEMOS.

Brazil.

Da Bahia nos avízum, que o Dezembargador Joze Ozorio de
Pina Leitaõ, e o Desembargador Jozé de Araújo Tavares, e o
Desembargador Joaõ Homem de Carvalho receberam de Sua Majestade a benigna graça de os apozentar. O Dezembargador Jozé
Joaquim Pereira Leite teve licença de dous annos para irão Porto;
isto tudo em conseqüência do exame de alguns papeis, que o
Marquez de Cascaes levou à Corto, quando foi nomeado Secretario
d'Estado. Pelas representaçoens do mesmo Ministro foi riscado do
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serviço o Juiz de Fora da Villa de Sancto Amaro Jozé Bonifácio
d'Azambuja. Abstemo-nos de indicar os motivos, que se nos
referem ser bem indignos do character de ministros de justiça,

Vinda d'El Rey para

Lisboa.

Mui agastado se acha o Investigador no seu No. 8 7 ; pelo que
nós temos dicto a respeito da estada d'El'Rey no Brazil; a que
chama personalides; ainda que alheio da matéria, he preciso lembrar ao Investigador, das personalidades com que aquelle Jornal
tem atacado o Redactor deste, com os epithetos de Mirandista,
Caraquenho, Revolucionário, Incendiario, &c. &c,
E depois de todos estes impropérios, quando se lhe retorque a
ponto, enche-se do maior furor; com o que nos dá o prazer de
ver que sáe á espora. Assenta que metteo uma lança em África
dizendo, que o Correio Braziliense, quer assassinar o Investigador
para a lhe herdar as riquezas! ! As riquezas do Investigador, e
a nossa pobreza ! ! Umarizada, seria o que taes sandices excitariam, se a compaixão naõ trouxesse a lembrança, que a dura necessidade compelle aquelles Suissos literários a alugarem-se para
ter de que viver. Porém vamos á matéria.
Diz o Investigador, que o que nós escrevemos sobre Pernambuco
he tam péssimo, que a maior prova que podia dar contra o character
deste Periódico eram os seus mesmos escriptos; e portanto copia,
sem refutaçaõ, um paragrapho noso Pois se o que dissemos tem essa
tachaj para que lhe da ainda maior circulação copiando isso no seu
jornal? A razaõ he que o Investigador suppoz, que esses escriptos eram perniciosos, e por isso os quiz fazer o mais públicos, que
pôde: desta vez enganou-se; o que pretende difundir, suppondo,
que he veneno, só he um preservativo; e quanto mais copiar
deste Jornal para o seu, mais favorecerá os melhoramentos, que
propomos.
O Investigador insistindo, em que El Rey, deve voltar para
Lisboa, saio agora uo seu No. 87, com a copia das Cortes de Coimbra, em que seacclamou El Rey, D. Joaõ I ; para provar, que os
Portuguezes tem o direito de nomear Rey, estando vago o throno-
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Que os Portuguezes, assim como todas as naçoens, tem o direito
de nomear Rey, estando o throno vago, he um principio indubitavel
i mas a que vem isto agora, nesta conjunctura, e durante a questão
da vinda d' El Rey para Lisboa ?
i Quererá o Investigador insinuar com isto, que por EI Rey
ter escolhido conservar a sua Corte no Rio-de-Janeiro temporariamente, durante o presente estado politico da Europa e da America,
fica vago o seu throno ?
O Monarcha tem o indisputável direito de fixar a sua Corte,
no lugar de seus dominios, em que melhor convier aos interesses
da Monarchia; e foi somente pelo dicto de Napoleaõ, quea mudança
d' EI Rey para o Brazil se considerou como abdicação de seu
throno.
Se este naõ he o sentido porque o Investigador publicou agora
aquellas cortes, em que se assevera o direito da Naçaõ para nomear Rey, mal sabemos a que propósito vem no
Investigador
copiadas as actas de taes Cortes de Coimbra.
Porém similhantes ameaças do Investigador naõ podem intimidar
a El Rey; naõ mais do que a opinião de Mr. de Pradt, que diz
ser contra a honra da Europa, que uma corte da America tenha
possessoens Europeas.
Vem o Investigador refutando a nossa opinião do perigo, que
correria El Rey, em vir para Lisboa, no presente estado politico da
Europa e da America, dizendo que atacamos a lealdade Ingleza,
na supposiçaõ de que Inglaterra se unisse aos outros Alliados contra Portugal. Que sagacidade a do Investigador! As naçoens
naõ só se voltam, mas devem voltar-se contra os seus amigos,
quando os seus interesses assim o exigirem: e a politica prescreve
uma regra para prevenir este mal, e he fazer com que naõ seja do
dever ou do interesse dessas naçoens a declaração da guerra.—
Assim tanto a Inglaterra pode declarar a guerra ao Brazil, como o
Brazil á Inglaterra, sem offensa da lealdade ou da justiça universal:
as circumstancias e as razoens da guerra saõ as que podem justificar
ou condemnar aquelle procedimento.
Quem seguiria o conselho do politico, que suppozesse bastante
segurança a amizade de outra potência, sem as precauçoens, que a
VOL.
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prudência requer que se tomem, fundadas na força própria, e no
interesse da alheia ? No entanto tal he a doutrina, que se colhe
deste argumento da lealdade Britannica, que o sagaz Investigador
nos quer metter pelos olhos!
Portanto, longe de que a Inglaterra, declarando-se contra Portugal, em tal caso, commettesse essa horrida perfídia, como lhe
chama pomposa e pedantemente o Investigador, naõ teria feito
mais que o seu dever, dictado pelas circumstancias: a Portugal he
que entaõ competiria o accautellar-se.
Quanto aos elogios, que o Investigador aqui fez a seu pay, o
Conde de Funchal, escusa de suar camizas; o tractado de Commercio de 1810, e o Avizo porque o Conde foi mandado sair de
Londres faliam quanto basta para mostrar quem he o seu Mecenas.
O Investigador queixa-se, e tem nisso sobrada razaõ, do máo
Governo em Lisboa. Mas nisto naõ devem entrar os seus ciúmes
do Brazil: nenhum Braziliense ainda veio da America governar
na Europa, os Portuguezes governam-se a si mesmos; e se os
regulamentos commerciaes saõ máos, como confessamos serem,
pelo que respeita a Portugal, deveriam de Lisboa, ter feito á Corte
as convenientes representaçoens: aos negociantes dali pertence o
lembrar o que lhes convém, e estejam certos, que El Rey sempre
os ouvirá com attençaõ.
O racionio do Investigador de que Portugal pôde reprimir o
Brazil com suas forças, he do mesmo lote, que se dissesse, que um
pigmeo pode subjugar um gigante ; os políticos naõ devem contar com outros milagres de David e Goliath: naõ he com essas
theologias, que se governa o mundo.
Em prova dos soccorros militares, que Portugal pôde dar ao
Brazil, traz o Investigador o caso de Pernambuco. He verdade,
que durante a insignificante commoçaõ de Pernambuco, se mandaram para ali algumas tropas de Lisboa, mui bem fizeram nisso
os Governadores do Reyno, e posto que desertassem os soldados
aos centos, os esforços do Marechal Beresford effectuáram a sua
embarcação; porém quando essas tropas lá chegaram, ja as da
Bahia tinham subjugado toda a insurreição, assim esses soccorros
de Portugal, nada provam para o que pretende o Investigador.
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Logo, nem a citação dessas Cortes de Coimbra, servem para mostrar, que os Portuguezes podem eleger Rey, visto que o seu he legitimo e vive pela graça de Deus com numerosa successaõ; nem as gavadas forças de Portugal, para sugeitar o Brazil, ou a mesquinhez
das deste, que segundo as insinuaçoens do Investigador naõ podem
competir com as de Portugal, saõ razoens sufficientes para que
El Rey mude a sua Corte para Lisboa, quando motivos tam poderosos requerem a sua residência na mais poderosa parte, e mais
rica e importante possessão de seus dominios.

ALEMANHA.

A Dieta da Confederação Germânica, na sua sessaõ 43, recebeo
do Presidente uma proposição, relativa á matricula dos Estados,
para o plano da organização militar da Confederação.
Havendo-se resolvido nas sessoens 15 e 19, que a população
dos differentes Estados servisse de baze, tanto para os seus contigentes no exercito da Confederação, como para as despezas communs (excepto as despezas da Chancellaria da Confederação, que
se providencêam de outra maneira) cada Estado será chamado a
dar uma conta de sua população, segundo a tabeliã abaixo transcripta. Esta conta official, segundo a proposição do Presidente
deve ser a baze, como se propoz originariamente de maneira provisória, e só por cinco annos, nomeando-se uma commissaõ, que, em
tempo conveniente, estabeleça os principios de uma matriculaçaõ
definitiva, que se introduzirá na expiração destes cinco annos,—
Ainda que o Ministro de Saxonia fez alguma objecçaõ a isto, se
passaram as seguintes resoluçoens.
Ia. Assume-se a conta da população, que tem dado os Membros
da Confederação, como matricula provisional de votar in pleno,
com a reserva de determinação ulterior para Hesse-Homburgo.
2a. Esta matricula servirá como regra tanto para os contingentes de tropa como de dinheiro, com a única excepçaõ das
despezas da Chancellaria da Confederação, para o que se providencêa de outra maneira.
3 B 2
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3. Os principios sobre que se fundará a matricula definitiva
passados os cincos annos, seraõ propostos por uma commissaõ,
nomeada para este fim, a Dieta a discutirá antes da expiração
dos cinco annos, e concordará na matricula final, por ulterior resolução.

Tabeliã.
População

Áustria
Prússia
Baviera
Saxonia
Hannover Wurtemburg
Baden
Hesse (Electorato)
Hesse (Gram Ducado)
Holstein
Luxemburgo
Brunswick
Mecklenburg Scheweriu
Nassau
Saxe Weimar
Gotha
Coburg
Meiningen Heidburghausen Mecklenburg Strelitz Oldenburg
Anhalt Dessau Bernburg
. Coethen Schwartzburg Souderhausen

.

.

9:482.227
7-923.439

.
-

•

3:560.000
1:200.000
1:305353
1:395.162
1:000.000
540.000
619.500
360.000
214.000
209.600
358.000
309.769
201.000
185.682
80.012
54.400
29.706
71.769
517.769
52.947

-

-

37.046
32.454
45.117

RiidnWidt

53.937

Hohenzollern Flechingen
Lichtenstein
-

14.500
5546
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Hohenzollern Sigmaringen

35.360

Waldeck Reuss, Primeiro ramo

51.877
22.255
52.205
24.000
59.062

Segundo ramo
Schaumburg Lippe
Lippe Detmold
Hesse H o m b u r g
Lubeck
Bremen
Hamburgo

-

20.000
40.650
48.500
129.800

Total

30:094.050

A Dieta portanto, tem providenciado, quanto aos pontos que respeitam a Uniaõ; porém nada se tem discutido a cerca de muitas
instituiçoens civis, que respeitaõ os Estados em particular.
O Gram Duque de Baden offereceo nma Constituição Representativa a seus Estados. Publicaremos ao depois este documento:
no entanto diremos somente, que este ensaio he imitação do que
fez o Imperador de Rússia na Polônia, e diz-se que he preliminar
de experencia, para fazer o mesmo em outros Estados da Alemanha. A verdade he que o Governo Feudal da Alemanha naõ
convém de forma alguma com as ideas actuaes de politica; e que
sem modificacoens consideráveis, mal poderá subsistir por tempo
considerável. Como exemplo disto, citaremos o facto seguinte,
que achamos publicado nas gazetas.
O Principe de Lippe-Detmold, cujos vassallos chegam ao numero de 69.062 ; invadio os territórios do Principe de Lippe-Schaumburg, que governa cousa de 24.000 vassallos. O exercito invasor
constava de 40 homens, que debaixo do commando de um tenente
tomou a aldea de Mospe aos 31 de Agosto, e feito um saque de
três cavallos se tornou a retirar. Estes dous Príncipes saõ soberanos
em seus Estados, reconhecidos pelo Acto Federal Germânico.
He claro que similhante estado de governo Feudal com aquellas
pequenas Soberanias, nem pôde convir á felicidade dos subditos,
nem ser compatível com a civilização actual da Europa.
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DINAMARCA.

E l Rey de Dimarca foi por fim obrigado a conhecer o erro, de
se ingerir o Governo nos negócios do Banco, pelo que determinou
entregállo aos cuidados da Naçaõ, com publica solemnidade, no I o .
de Agosto, Escolhêram-se quatro directores, pelos representantes
do Banco, e se deixa o seu governo inteiramente aos sociose contribuintes do mesmo Banco.

ESTADOS UNIDOS.

A questão entre os Estados Unidos e Hespanha, relativamente
ás Floridas, pela occupaçaõ de Pensacola, naõ tem produzido, como
desde o principio se suppoz, grande desavença das duas Naçoens ;
seja porque a Hespanha está na absoluta impossibilidade de resentir-se contra os Estados Unidos ; seja porque haja alguma idea de
vender aquelle território, cujo preço seria neste momento do maior
serviço á Corte de Madrid, vista a falta que ha no seu Erário.
As noticias dos Estados Unidos referem, que o Presidente está
decidido a entregar Pensacola, e os outros postos das Floridas, a
El Rey de Hespanha, com tanto que este Soberano conserve naquella colônia as forças militares sufilcientes, para executar o 5 o .
artigo do tractado entre os Estados Unidos e Hespanha, que he
o seguinte: —
" A s duas Altas Partes Contractantes manterão, por todos os
meios em seu poder, a paz e harmonia entre as varias naçoens de
índios, que habitam o paiz adjacente ás linhas e rios, que, pelos
artigos precedentes, formam os limites das duas Floridas; e para
melhor obter este effeito ambas as partes se obrigam expressamente, a reprimir por força todas as hostilidades da parte das
naçoens de índios, que vivem dentro de seus limites; de maneira
que a Hespanha naõ sofTrerá que os seus índios ataquem os cidadãos dos Estados Unidos, nem os índios, que habitam dentro do seu
território; nem os Estados Unidos permittiraõ, que estes últimos
comecem hostilidades contra os subditos de sua Majestade Catholica, ou seus índios, em nenhuma maneira que seja."
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As gazetas dos Estados Unidos, que se suppoem na privança do
Governo raciocinam sobre isto desta maneira. O general Jackson
teve ordem de repellir os ataques dos índios Seminoles; mas como
estes re refugiavam nas Floridas, e eram dali igualmente formidáveis, naõ os reprimindo os Hespanhoes, teve o general ordem de
entrar nas Floridas, e de os perseguir ali; mas naõ de atacar os
postos Hespanhoes. O general Jackson soube entaõ factos contra
as authoridades Hespanholas, que o obrigaram a tomar Pensacola
debaixo de sua responsabilidade. O Presidente, que naõ tem
direito de declarar guerra, segundo a Constituição, e que conhece que a tomada e retenção daquelles postos seria declaração
de guerra, propôem-se a entregallos, mas exige o cumprimento
dos tractados, e o castigo daquelles agentes Hespanhoes, que
perpetraram os actos, pelos quaes o General Jackson se vio obrigado a tomar pensacola.
Este modo, porém, de raciocinar, dosJornaes, que tem a privança
do Governo, naõ satisfaz totalmente a duvida sobre as vistas
particulares daquelle Governo. Pôde muito bem ser, que, com
esta apparente indifferença pela possessão das Florida, esteja
unido o projecto de negociar para as comprar; e a posse naõ
pode tornar mais desavantajosas as condiçoens da compra.
A outra questão nos Estados Unidos, que interressa a Hespanha, he a situação das Colônias Hespanholas.
As noticias da Ameriea asseguram, que os Estados Unidos
estaõ resolvidos a reconhecer a independência da America Hespanhola; e que em Nova-York se está construindo uma fragata,
que se dará, como presente, a Venezuela. Como quer que isto seja,
a respeito do Governo da Uniaõ, o Estado de Kentuky, em uma
resolução publica, deo já a sua opinião sobre este assumpto, na
seguinte resolução;—
" Resolvido. Que he opinião desta Assemblea Geral, que
aquellas provincias da America Meredional,que ultimamente se declararam livres e independentes, e tem mostrado a sua capacidade
para manter sua independência, devem ser immediatamente reconhecidas, pelo Governo Geral destes Estados Unidos da
America Septentrional, como potências soberanas e independentes, e serem tractadas como taes, e introduzidas ás outras
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potências soberanas do mundo: e geralmente, que os Estados
Unidos devem prestar todos os direitos de apoio e hospitalidade
a estas assim reeconhecidas potências da America Meredional,
que pelo Direito das Gentes justa e pacificamente pode prestar o
povo e Magistratura de qualquer naçaõ ao povo e á Magistratura de outra naçaõ, na paz, e na guerra."
Mr. Irwing, o Enviado que o Governo dos Estados Unidos
mandou agora para Angustura, a tractar com o General Bolívar,
he o mesmo que foi por Secretario dos Commissarios enviados
pelo Presidente a Buenos-Ayres. He elle o author de um
opusculo, publicado recentemente na America, em que se defende a opinião de que o Governo dos Estados Unidos deve favorecer e reconhecer os novos Governos Independentes da America
Meredional. O emprego de similhante homem indica tanto as
vistas de seu Governo, quanto as resoluçoens de Kentuky, e a
generalidade dos escriptos publicados naquelle paiz, mostram
qual he o sentir dos povos sobre esta questão.—
As gazetas dos Estados Unidos elogiam muito os resultados do
Acto do Congresso, passado na sua ultima sessaõ, para a melhor
collecta das rendas publicas; e entre outras cousas se diz. que os
Agentes Inglezes saõ agora obrigados a produzir as genuínas
carregaçoens, e portanto estaõ postos em igual pé com os negociantes Americanos; e assim prosperam as manufacturas do
paiz.

Descubriram-se juncto a rio Missouri algumas moedas enterra,
das, com inscripçoens latinas, que mostram serem as moedas do
tempo do Imperador Antonino. Esta circumstancia e as rui.
nas de vários acampamentos achados naquellas vizinhanças, tem
dado motivo a suppôr, que o paiz fora algum tempo povoado
por naçoens, que tinham communicaçaõ com a Europa, em
tempos mui remotos, e antes da viagem de Colombo á AmericaA averiguação deste curioso facto deve ser de grande importância
no exame das antigüidades da America; e da historia da
Navegação.
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Em um dos periódicos dos Estados Unidos, se acha a seguinte
noticia da povoaçaõ da America Hespanhola. Provincias do
Sul, 9 milhoens: Provincias do Norte 8 milhoens ; ao
todo 17 milhoens.
A população dos Estados Unidos,
dezenove em numero, e com os paizes, que ainda naõ
entram como Estados, e se denominam Territórios, éra de
7:237.521 habitantes; em 1813 naõ chegava a 6 milhoens.
Publicou-se nos Jornaes dos Estados Unidos um a papel, que
se diz ser o plano de Jozé Bonaparte, para revolucionar as
Américas Hespanholas, durante o tempo em que elle foi Rey de
He<panha. Esta circumstancia tem dado motivo a pensar, que
a nova colônia de Champ d'Azyle he connexa com estas vistas
de Jozé Bonaparte, o qual reside agora nos Estados Unidos; e
talvez estas conjuturas naõ vam mui longe da verdade.

CHAMP

D'AZILE.

Alguns emigrados Francezes nos Estados Unidos obtiveram
do Governo uma considerável data de terra, para estabelecerem
Uma colônia no território de Alabama; mas apenas obtiveram esta
concessão, venderam as terras, e fizeram uma expedição, em
corpo, desembarcaram junto ao rio Trindade na provincia de
Texas, e declaráram-se ali naçaõ independenteA provincia de Texas, aonde estes Francezes se estabeleceram
pertence á Hespanha, e os Estados Unidos também tem a
ella pretençoens até o Rio-del-Norte, em conseqüência dos tractados porque obtiveram o senhorio da Louiziana. Assim estes
Francezes, longe de se aposentar em paizes inoccupados, como
pretendem, tomaram territórios a que duas differentes naçoens
se suppoem terem direito.
Alem desta difficuldade do titulo, accresce a pequenhez das
forças ; e a estranheza do plano de uma republica militar. Assim
he de presumir que tal estabelecimento seja de mui pouca duração. No entanto demos a p 279 o extracto das principaes partes
de seu manifesto, em que se explicam as vistas e planos deste
novo Estado.
VOL XXI. No. 124.
3 c
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FRANÇA.

A. p. 297 damos a ordenança d'El Rey para o recrutamento
de 40.000 homens, a fim de preencher o numero das 86 legioens
de França. Este recrutamento he feito por sorte, como eram a
consripçoens em tempo de Bonaparte, posto que ellas se declarem abolidas pela Charta.
A questão de maior importância, que agita presentemente os
Francezes, he a retirada do Exercito Alliado, Havendo-se desembaraçado, a mui bom mercado, de pagar cousa nenhuma das
extorçoens, que os seus exércitos fizeram em toda a Europa.—
Tendo obtido reduzir ás mais insignificantes sommas, as dividas
que tinham contrahido nos differentes paizes em que entraram,
mesmo a titulo de compras; calculam agora ja como certo, que
os Soberanos Alliados, no seu Congresso de Aix Ia Chapelle,
decidirão na retirada do Exercito de Occupaçaõ.
Isto, porém, naõ está ainda decidido, e El Rey de Prússia se
esperava, que chegasse aquella cidade aos 24; o Imperador
d'Austria aos 25; e o Imperador de Rússia aos 27 de Agosto.
As informaçoens, que devem possuir aquelles Soberanos, sobre o
estado interno da França, he quem os ha de induzir a tomar a
sua decisaõ neste ponto. A demais pôde haver outras consideraçoens políticas, e vistas ulteriores, que influam também nesta
decisaõ.
HESPANHA.

Publicamos a p. 297 a Nota do Gabinete da Madrid ás Potências Alliadas, declarando as bazes de negociação, porque deseja
a sua intervenção para sugeitar as colônias revoltadas.
As repetidas notas do Governo Hespanhol ás Potências Alliados, sobre este assumpto, e o pouco fructo que dahi tem resultado,
mostram uma de duas conseqüências, ou que os Alliados se naõ
querem ingerir nesta disputa, como cousa que lhes naõ pertence,
ou que os termos propostos por S. M. Catholica naõ eram dignos de admissão.
No primeiro caso, mal podemos achar nesta nota motivos para
que os Alliados mudem a sua linha de comportamento; no
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segundo; naõ se acha na mesma nota explicação das razoens, porque Hespanha modére agora as suas pretençoens; e, recorrendo
a conjecturas, naõ se offerece outra causai desta mudança para
maior brandura,senaõ as victorias dos Insurgentes, porquanto oS
motivos de humanidade, que se allegam agora, deviam operar
para com S. M. Catholica ha mais tempo, antes das muitas
batalhas, que se tem pelejado.
O mundo todo, e os mesmos Insurgentes conjecturaraõ assim; e
nestas circumstancias a ofTerta de perdaõ e amnestia a um inimigo, que se mostra vencedor, naõ pôde produzir algum effeito,
quando produziria muito no tempo em que, por effeito do terremoto em Caracas, se podia dizer que os Insurgentes estavam
humilhados, e quando um perdaõ patenteava mercê e naõ necessidade.
Quanto ao interesse, que as provincias da America Hespanhola podem terem tornar a submetter-se ao dominio de Hespanha,
vê-se claramente pelos manifestos de Buenos Ayres, Chili, e
Nova-Granada, recentemente publicados ao mundo, que os
Insurgentes estaõ persuadidos de que a Hespanha naõ os pôde
proteger contra as naçoens estrangeiras em tempo de guerra,
.iem pôde ein tempo de paz, communicar-lhe a felicidade de que
ella mesma naõ goza.
Resta a força ou da Hespanha ou dos Alliados.
Mas as
expediçoens de guerra da Europa para a America, requerem tam
dispendiosos preparativos, que mal se pôde esperar, que os Alliados obtenham para isso fundos sufficientes, ainda na supposiçaõ
que os desejem despender em uma causa, em que só a Hespanha •
he a interessada, e esta naõ tem d'onde lhe venham meios de
assoldadar as tropas de outras Potências.
Naõ obstante a concessão do Papa, para se appropriarem ao
uso do Estado parte das rendas ecclesiastica^, o credito publico
naõ melhora. Os vales consolidados estaõ a 40 por cento abaixo
do par, os naõ consolidados perdem 84 por cento; isto he 100
reales valem 16; a perca nos vales ordinários he 75 por cento;
assim se vè que a depreciação do papel moeda em Hespanha
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apenas acha comparação em nenhum paiz da Europa, depois dos
assignados Francezes no tempo da Revolução. As Cortes de
Navarra promettêram fornecer um subsidio de 800.000 patacas,
pagas eni cinco annos, mas duvida-se que se possam cobrar, pela
pobreza em que se acha o povo.
A circular da Repartição da Fazenda, que publicamos a p. 300
apenas mostra que o Ministro tem os bons desejos de querer
estabeleder um systema de finanças regular; mas ainda agora se
começa o tombo do Reyno com essas vistas, e longo tempo ha
de levar antes que se realize: no entanto as necessidades publicas,
principalmente a guerra das Colônias, naõ admittem espera.
Sobre este ultimo assumpto reyna em Hespanha a maior
illusaõ, e inventam-se concluçoens de vantagens imaginárias, que
desencaminhando o publico, e talvez a El Rey, levam tudo ao
ao caminho da perdição.
Um artigo de Madrid diz o seguinte: — " A s difficuldades que
por dous ou três annos tem embaraçado o nosso Governo parece
que estaõ a ponto de serem arranjadas com muita satisfacçaõ:
sabe-se, que os negócios em discussão estaõ reduzidos a três pontos importantes; a saber, as nossas differenças com a Corte do
Brazil, as negociaçoens com os Estados Unidos da America, a
respeito da occupaçaõ das Floridas, e a pacificação de nossas
Colônias. Considera-se geralmente, que o primeiro ponto será
ajustado pela mediação da Rússia, Áustria e Inglaterra, e particularmente pela restituição de Olivença e seu território a Portugal. Quanto a occupaçaõ de Pensacola o nosso Gabinete se
tem disso queixado com vehemencia, e tem apresentado notas
enérgicas á maior parte dos gabinetes da Europa, mas ha razaõ
para crer, que nós naõ damnos grande importância á quantidade
de terras, de que as Floridas consistem. Alem disto entende-se
que os Estados Unidos desapprovam o acto de seu General, e nos
offerecerem restituir Pensacola."
" Ficando satisfeita a honra da Coroa provavelmente se ajustarão em breve as más intelligencias quanto aos interesses locaes.
Porém a grande questão he averiguar, se os Alliados apoiarão
com uma declaração de guerra ou pelas armas, o desejo em que
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sem excepçaõ, todos elles participam, de ver voltar para o Governo
da Metrópole aquellas das nossas colônias, que se acham em
estado de insurreição. No entanto os negócios dos insurgentes
de dia em dia trazem um aspecto mais desfavorável á roantença
da independência. Somente a Republica de Buenos-Ayres apresenta apparencias de Estado independente, e nos tem tomado
Chili; porém podemos, em todo o caso, tranquillizar-nos quanto
aos ulteriores progressos de San Martin; porque suas fracas
forças naõ podem fazer mais nada. Ha também alguma razaõ
para esperar, que este General hesitará obedecer aos mercadores
de Buenos-Ayres, alguns dos quaes saõ estrangeiros, e quasi todos
intrigantes. Talvez o conquistador de Maipo, arrependendo-se
nobremente, seja o instrumento da reconciliação entre a sua provincia natal e a metrópole
Venezuela está ainda por nossa
parte: he verdade que naõ restam senaõ ruínas, porem Bolivar
e Arismendi deterrados, um para os desertos do Orinoco, outro
para os áridos rochedos de Margarita, ja naõ saõ senaõ chefes
de guerrilhas. A immensa maioridade das colônias, S. Domingos,
Cuba, os Mexicos, Guatimala, Nova Granada, Quito e Peru
reconhecem o sceptro de Fernando Septimo. H e provável que
os fracos restos da insurreição desappareceraõ, logo que tenha
cessado a esperança de soccorros estrangeiros, que seduz suas
exaltadas imaginaçoens por meio de folhetos inimigos da Hespanha.
No meio destas circumstancias se julgou necessário
apoiar as negociaçoens por um armamento considerável, em
Cadiz, cujos preparativos tem continuado por algum tempo; e
por fim estaõ a ponto de serem terminados. Esta expedição dará
á vela para o seu destino, immediatamente depois do Congregso em
Aix-la-Chappelle decidir robre a nota, que se remetteo ás Cortes
Alliadas sobre o requerimento de sua mediação em nossa contenda
com as colônias insurgentes."
Esta pintura favorável dos negócios naõ tem um só facto em
que se estribe. Quanto ao Brazil, be impossível que as Cortes de
Inglaterra, Rússia e Áustria exijam do Gabinete do Rio-de-Janeiro,
a entrega de Monte Video á Hespanha, sem que esta para ali
mande uma força capaz de manter a sua posse ; óra essa força
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he o que a Hespanha naõ tem ; e sem esta circumstancia a entrega
de Monte-Video, seria a ruina do Brazil.
Quanto aos Estados Unidos, a Hespanha naõ pôde fundamentar as suas esperanças senaõ na moderação daquelle Governo;
porque naõ tem forças algumas para competir com elle, e porque
dos Alliados, só a Inglaterra poderia arrostar o poder marítimo
daquella naçaõ; e os Inglezes naõ podem cair no absurdo de
declarar guerra aos Estados Unidos, para defender uma questão
puramente da Hespanha.
Quanto ao terceiro he mais que evidente a impotência da Hespanha ; em seus esforços para subjugar as colônias revoltadas. De
dia em dia temos visto annunciada, nas gazetas de Madrid, a
derrota dos Insurgentes, a morte de seus chefes, a afieiçaõ dos
povos para com o Governo da Metrópole ; no entanto continuam
a contar-nos novas derrotas desses insurgentes ja mortos, e despeçados, como se na America houvesse continuada resurreiçaõ dos
finados.
Agora mesmo, que o artigo, acima copiado, suppoem El Rey
de Hespanha em pacifica posse dos Mexicos, assim como de outras
muitas provincias, que enumera, achamos em noticias de Madrid
o seguinte:
" A s noticias de Vera-Cruz, em data de 18 de Junho saõ do
seguinte effeito —'' Baixo he de dia em dia mais infestado pelos
insurgentes, que apparecem em numerosos bandos; e naõ temos
meios de os perseguir , porque a escolta de comboys e correios
emprega a maior parte das tropas.— O General Lenazes escreve
de Irapuato dizendo que o coronel Bustamante foi atacado aos
28 de Abril pelo padre Torres, que commanda I 100 homens.—
Participa ter completamente derrotado os rebeldes, que (segundo
os officiaes do General) perderam 200 homens em mortos e feridos.— De valadolid se menciona, em data de 17 de Maio que o
General Aguirre dispersou a Juncta do Governo Insurgente, que
estava em Junicato, os seus membros se tornaram a ajunctar em
Purnandino.—O General Armijo tomou recentemente o forte de
Zacatula, na costa do Mar Pacifico— As noticias deXalapa
annunciam, que a divisão de Amor atacara o chefe rebelde Ver-
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gara,na sua fortaleza e este depois de uma obstinada resistência de
sette horas fugio, deixando atraz de si parte das muniçoens.—
Três correios, que vinham de México, foram detidos vários dias
em Xalapa, e as tropas que os escoltavam obrigadas a ir soccorrer a guarniçaõ de Jacomulco, que foi atacada por um bando
de insurgentes, os quaes se retiraram á chegada do reforço.—Uma
divisão do exercito do General Zarzola se encontrou com o rebelde Garay (segundo chefe do bando de Victoria) que ia de
um campo de forçasinsurgenles para o u t r o ; foi immediatamente
conduzido a Xalapa, e fuzilado."
Abaixo veremos com mais individuaçaõ o que se colhe das
noticias vindas directamente das colônias insurgentes ou declaradas independentes ; e concluiremos, com uma observação sobre
as causas da decadência de Hespanha, uma das quaes he a sua
cega intolerância; e d a mesma Gazeta de Madrid copiamos a
seguinte noticia.
" A perseguição que os Christaõs Gregos fazem aos Christaõs
Catholicos na Syria, renovou se agora com augmentada fúria.
Em Aleppo, os Catholicos, que naõ querem reconhecer o Bispo
Grego como supremo Pastor, e assistirão serviçodivino d o r i t o
Grego, saõ ameaçados de confiscaçaõ de sua propriedade, prizaõ,
e até morte. Os Missionários Latinos tem prohibiçaõ d e administrar aos Catholicos os soccorros espirituaes.
E m Jerusalém,
aos 24 de Maio, entraram os Gregos na Igreja do Sancto Sepulcro, e espancaram tam desapiedadamente os padres Catholicos, que
estavam celebrando missa, que um delles morreo das pancadas,que
lhe deram. Os Gregos toleram todas as seitas excepto os Catholicos Romanos."
Se na Hespanha se persegue, e tem perseguido, com tam rancorosa vingança, todas as pessoas, que naõ seguem com a mais
escrupulosa exactidaõ, todos os dogmas, ou erros ou phantesias
dos Inquisidores ; se esse Governo da Hespanha tem preferido
antes ver despovoar o seu paiz, do que solfrer que pizasse o seu
terreno ninguém que professasse opinioens na menor cousa
diversas das dos Inquisidores, / c o m q u e direito bradam por essas
perseguiçoens contra os Catholicos em outros paizes?

388

Miscellunea

Segundo a Historia da Inquisição, que ha pouco publicou
Llorente, o casamento de Carlos II de Hespanha, com a sobrinha
de Louiz XIV, foi solemnizado, entre outras festas, com a celebração de um Auto da F é ; aonde os gemidos e o fumo de 118
pessoas subiram ao Ceo, pera propiciar a Deus pela prosperidade
daquelle casamento ; naõ concebendo os theologos como éra
possivel naõ ser fecundo um casamento celebrado debaixo dos
auspícios de tam sancta obra ; celebrou-se logo outro Auto da
F é : ainda assim naõ foi fecundo o casamento, ao que responderam os theologos Hespanhoes, que se Deus se achava tam irado,
ainda com tantos sacrifícios, que seria se se abolissem os Autos da
Fé. A ultima pessoa, que na Hespanha foi executada em Auto
da Fé, foi uma mulher queimada publicamente em Sevilha, aos
7 de Novembro de 1781: depois daquelle tempo, a Inquisição se
tem portado mais sagazmente; naõ atira com as suas victimas ás
chamas publicamente ; porém guarda as em segredo até se definharem por si mesmas. Llorente calcula, que a Inquisição só na
Hespanha Europea, debaixo do reynado de 45 Grande Inquisidores suecessivo, tem sacrificado 241.000 individuos; cuja morte,
para estender a miséria á mais gente possivel, era sempre acompanhada da confiiscaçaõ dos bens e da infâmia para suas
familias.
Com taes máximas, longe de nos admirar-nos do estado de
abatimento em que se acha a Hespanha, apezar das grandes vantagens, qne lhe tem subministrado o accaso da descuberta da
America, devemos admirar-nos que o seu poder se naõ tivesse
arruinado de todo á mais tempo,

COLÔNIAS

HESPANHOLAS.

Publicamos a p. 348 uma carta, que o General San Martin escreveo ao Vice Rey do Peru, depois da batalha de Maipo. A moderação
com que San Martin quer persuadir o Vice Rey, a que desista
de uma contenda em que naõ tem partido, fez crer em Hespanha
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que os Chilenos estavam destituídos de meio* de continuar suas
conquistas, e até no artigo, que deixamos acima copiado, se diz
que o conquistador de Maipo se envergonhará de sua victoria.
Taõ enganados estaõ em Hespanha, sobre estas matérias, que a
mençaõ de naõ fazer represálias, pelo General San Martin, se
suppoz que éra indicativa de querer enirar em capitulaçoens
para se tornar a entregar á metrópole.
A allusaõ, porém, da carta do General San Martin, sobre o na3
querer fazer represálias nos prisioneiros Hespanhoes, que tomara
em Maipo, refere-se a uma ordem do General Hespanhol Ordonez,
segundo em commando naquella batalha de Maipo, o qual antes
de começar a acçaõ ordenou j que se naõ tomassem prisioneiros,
mas se passasse tudo á espada. Esta ordem cahio nas maõs de
San Martin, que a mostrou ao Hespanhol depois da victoria :
o Hespanhol evergonhou-se ; c tremeo quando lhe pergunta,
ram, que clemência esperava dos patriotas. O General San
Martin tirou-o da difüculdade e confusão em que estava, di.
zendo-lhe, que lhe concedia a elle e seus officiaes ficarem com
suas espadas.
Com tudo, ente outros resultados desta victoria, que obtiveram em Chili os insurgentes, he notável o ter feito mndar de
tom aos generaes Hespanhoes. O Viee Rey do Peru mandou
e
m um vaso de guerra dos Estados Unidos, um Commissario;
que pedisse ao General Insurgente San Martin, uma troca de
prisioneiros, O commissario, logo que chegou a Valparaiso
escreveo a San Martin uma carta, em que lhe dá muitas Excellencias, tractando-o como igual, e conforme o custume das
naçoens umas com outras, em tempo de guerra. Esta carta
vai acima copiada a p.35I.
Mas a decisiva determinação, cm qne estaõ os Independentes^
de naõ tornar a submetter-se á Hespanha, naõ consta somente
de suas palavras, proclamaçoens, cartas c edictos, he susten.
tada por factos, a que naõ vemos que a Hespanha tenha alguma cousa similhante, que possa alegar por sua parte.
Antes da batalha de Maipo, o clero secular e regalar, as
differentes corporaçocn9, e os mais ricos indivíduos de San tiaVOL. XXI. No. 124.
3D
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go ajunctaram toda a sua prata e ontras riquezas moveis e as
offerecêram ao Governo, para as despezas da Guerra. O
Governo aceitou isto, somente para fazer um deposito, nas
maõs de Commissarios, e como segurança dos empréstimos
pagos os quaes se restituiria a propriedede a seus donos. No
entanto se ordenou a crecçaõ de duas pyramides IIRS portas
oriental e occidental da cidade, aonde se commemorusse este
facto com a seguinte inscripçaõ :
" Aos 15 de Março, 1818, os habitantes de Santiago voluntariamente entregaram todas as suas joyas e prata, protestando
que se nao suppririam com outras, em quanto o seu paiz estivesse em perigo.''
" Naçoens do Universo, estrangeiros que vindes a Chili,
decidi se- tal povo pode ser. outra vez convertido cm escravo."
O Chili está todo no poder dos independentes, excepto a
fortaleza de Talcuahan, que esta situada n'uma península)
juncto a Concepcion.
As provincias, que se chamam La Plata, estaõ todas independentes, c o Exercito de Buenos Ayres se acha em três divisoens. Uma em Chili, como auxiliar dos Chilenos: outra,amais
fraca de todas, contra Artigas: a terceira, seguindo as estradas do Peru ; e juncto a Salta, tendo opposto a si o exercita
Realista, em Jujuy. Esta divisão, sem duvida marchará a
diante, visto qne o exercito do Chili, ja desembaraçado, pôde
effectuar com ella a sua juneçaõ; ou indo para Charcas e
atacando os posfos de Jujuy pela retarguarda, ou obrigando os
Realistas a fazer nma retirada.
Em Caracas, o General Bolívar largou o commando do
Exercito ao General Paez, o se poz á testa do Governo Civil
em Angostura, aonde he por hora a Capital dos independentes. E naõ obstante as victorias, que estes obtiveram contra
Morilio, a falta de armas tem paralizado suas ulteriores operaçoens ; mas a fraqueza do Exercito Hespanhol he tam
reconhecida em todas as noticias, que dali chegam, como he
notória e geral a aversão dos naturaes a seus antigos senhores.
Do México ha menos noticias do que de outra alguma parte
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das colônias revoltadas ; porque estando os Hespanhoes de posse
dos portos de mar, fica naturalmente difficil a communicaçaõ ;
no entanto assaz se diz, mesmo por via da Hespanha, aonde se
naõ recontam senaõ victorias, para conhecermos, que o México
está bem longe de ser uma das colônias de que a Hespanha goza
posse pacifica.
Os insurgentes segundo as cartas de Vera Ci-uz agitam Baixo e
G u a x a n a t o ; de maneira, que naõ podem passar os eorreios. A
falta de azougne paralyza os trabalhos nas minas de praia. O
padre Torres, um dos chefes principaes dos insurgentes no México,
e que os Hespanhoes repetidas vezes tem dado por morto, occupa
uma nova fortaleza j u n t o a S. Luiz, os Hespanhoes intentam,
segundo dizem, cercallo alli.
Lord Cochrane, embarcou-se em Boulogne, na F r a n ç a , a bordo
de um navio Inglez, Rose, levando com s'go sua mulher, com
quem se havia casado ha mui pouco t e m p o ; com intençoens de
se estabelecer inteiramente na America Meredional. Naõ ha
duvida, que a sua intenção he entrar no serviço do Chili, aonde
seus grandes talentos e denodado valor teraõ amplo emprego e
seraõ de grandissima utilidade aos Insurgentes.
Se o mao tractamento que L o r d Cochrane recebeo em Inglaterra, senaõ attribuir unicamente a infelicidade, de certo naõ
poderá iinpiit.ir-se a mais d o que imprudência ; e a hora em que
elle tomar o commando de alguma força naval no mar Pacifico;
será a que ha de fazer dissipar o poder de Hespanha naquelles
mares.
O remédio para isto éra ter aproveitado Lord CochraDe de
outra maneira: como isto se naõ fez, as conseqüências saõ
inevitáveis.
A p. 277 damos o decreto do Governo de Buenos-Ayres, pelo
qual se impõem um direito na exportaça" do trigo e farinha,
para aleviar a contribuição, que existia sobre os padeiros. O
mesmo Governo determinou; que a bandeira usada a bordo dos
seus vasos de guerra, além das duas cores, branca e azul, que até
aqui se trazia, tenha no centro um sol, para a distinguir da bandeira dos navios mercantes3 D 2
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Os negócios da índia, que haviam começado com terriv ei semblante, finalizaram inteiramente a. favor dos interesses Inglezes,
ficando as suas armas victoriosas, e derrotados seus inimigos.—
Peishaw, que éra um dos soberanos da índia, que mais promoveram a passada revolta, foi deposto; os outrosaccommodáram-se,
cada um fazendo o melhor partido que pôde com os Inglezes.
Suppôem-se geralmente, que a população da Inglaterra tem
crescido, durante o século passado, mais rapidamente doque a
dos outros paizes da Europa. A' excepçaõ da Hespanha todos
os outros Estados Europeos tem crescido igualmente, porém a
Rússia mais. Mr. Rickman, no prefacio da sua ultima conta da
população diz, que em Inglaterra e no paiz de Gales, em 1700.
havia 5:475.000 habitantes; e em 1811, 10:481.000. Na
Suécia, um dos mais pobres paizes da Europa, éra a população,
em 1746, de 907.969 habitantes. Em 1816 tinha a Suécia
2:464.941 habitantes. Em geral parece, que a população da
Europa, a pezar das guerras, tem pelo menos dobrado, durante
ps últimos 100 annos.

RÚSSIA.

Parece que está em contemplação uma nova divisão politica do
Império Russiano, em treze secçoens. Cada Governo formará
uma divisão, com seu Vice Rey. As provincias de Volhinia e
Podolia seraõ unidas ao resto do Reyno de Polônia,
S. M- Imperial acaba de publicar um manifesto, datado de S.
Petersburgo aos 16 de Julho ; l8l8 ; pelo qual declara,que está em
paz com a Pérsia, em virtude do tractado concluído em Gulistan,
aos 12 de Outubro de 1813. A publlcaçaS ágóra de um tractado
de paz, concluído ha tanto tempo, parece ler em vista o contradizer oficialmente os rumores espalhados na Europa, de má intelligencia entre a Rússia e a Pérsia.
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O Imperador Alexandre ooncedeo novos privilégios á Uni ver.
•M'labe de Kiew, a fim de animar os seus subditos a freqüentada,—
O Governo Russiano faz grandes esforços para estender os
conhecimentos na Rússia. Calcula-se, que mais de 10.000 estudantes saõ inslruidos e mantidos á custa do publico, nos diflerentes seminários públicos de educação em S. Pertersburgo.
Quam differente he o que acontece na Universidade de Got.
tingen ; aonde pela má politica e vistas mesquinhas do Governo
de Hannover se acha aquella Universidade deserta de estudantes
estrangeiros, e os naturaes saõ obrigados a estudar ali, sob pen a
de naõ poderem exercer as suas fuculdades respectivas nos dominios de Hannover, se forem estudar em Universidades estrangeiras.

SUÉCIA.

As noticias de Copenhaguen referem, que El Rey de Suécia
fora muito mal recebido na Norwega; posto que no chegar a
Dronlheim no I o . de Septembro lhe fizessem muitas civilidades*
Outras noticias de Suécia negam isto; asseverando, que, seja
qual for a repugnância que os Norwegas tenham a uniaõ, com
a Suécia, isto naõ affecta a pessoa do Rey, o qual por isso mesmo
s^rá tanto mais estimado, quanto o seu character militar o faz
próprio para commandar as forças, que se neessitem, em caso de
resistência na Norwega.
A Dieta estabeleceo o apanágio da Raynha em caso da morte
d'El Rey, n'uma renda de 50.000 dollars do Banco; e o castello de
Ulricksthal, para Sua residência. Depois da morte das princezas.
da Familia Real, e da de Rosenberg, se devolverá a El Rey.

TURQUIA.

Achamos em um Jornal de Frankfort, de 26 de Agosto passado
algumas observaçoeus sobre a Turquia, que saõ bem interressantes a este momento.
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H e bem sabido, que, por mais de um século tem a preservação
do Império Ottomano dependido dos ciúmes entre as naçoens
Europeas. e se a Áustria, França, Prússia e Inglaterra naõ lhe naõ
prestassem seus auxilios, a Turquia sucumbiria ao primeiro
ataque da Rússia. Depois da paz de Paris se tem muitas vezes
fallado de guerra entre Rússia e Turquia; e a mudança dos gene«
raes Russianos do Exercito do Sul, jeneta ao municiamento das
fortalezas Russianas no Mar-Negro, reviveram agora esta idea,
e pelo menos despertaram as suspeitas da Porto. Com tudo, vista
a presente situação de cousas na Europa, naõ ha nada mais improvável do que o suecederem hostilidades.
O Imperador
Alexandre naõ fará um ataque sem provoaçaõ. E com tudo a
situação desta he mui critica. A Rússia naõ somente possue as
mais fortes praças na fronteira de Turquia, mas commanda o
Mar Negro; e a Pérsia agora alliada da Rússia conhece, que a sua
força he igual á da Turquia. Os Wechabitas, ainda que derrotados, naõ estaõ annihilados, e estaõ sempre promptos a sair dos
desertos da Arábia. Ao mesmo tempo as Ilhas lonicas dam a
Inglaterra a chave do Archipelago e da Turquia na Europa,
pelo Occidente. Neste estado de cousas, naõ he pouco notável
que o presente Gram Senhor, com seus filhos, que saõ todos
crianças, forme o único ramo restante da dynastia do poderoso
Mahomet II. Os incêndios, que saõ prova do descontentamento
dos Janiçaros. saõ agora em Consfantinopla mais freqüentes,
que nunca. Dentro de quatro meze* depois da deposição do
Aga dos Janizaros, tem havido 15 fogos, demaneira que o Gram
Vizir e os dignitarios naõ podem dormir tranquillos nos seus
palácios. O Gram Senhor que antigamente sempre ia ter ao
lugar do fogo, quando se ateava algum incêndio, agora raras
vezes se aventura fora do seu palácio, c quando o faz he sempre
escoltado, por uma grande guarda de Spahis. A estas fontes de
desinquietaçaõ se deve acerescentar as freqüentes revoltas dos
Agás e Bachas, os ataques dos Curdos, e o espirito de independência, que renasce entre os Gregos. Além disto, a porta está
agora ameaçada com o perigo de três Bachas, que se separam e
formam poderosos Estados. Estes saõ Janina, na Europa; Egypto
na África; e Aleppo, na Ásia,

[
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CONRESPONDENCIA:

Carla de Manuel Cohorente sobre o Investigador.
Senhor Redactor do Correio Braziliense.
Ai minhas oecupaçoens, bem diversas da de Jornalista, me naõ lem
deixado tempo para lhe enviar fuinhas notas sobre o Investigador: agoia
aindu assim, devo lembrar-lhe, para qoe lhe naõ esqueça, o grande arrazoado
deste No. 86. p. 132 e seguintes.
A corte do Rio-de-Janeiro tem declarado, qne a posse de Mónte-Video he
temporária, e só para «e proteger o Brazil contra Artigas. A Corte de
Madriil nega esta razaõ, e aceusa o Brazil de usar deste pretexto, para ficar
rum Monte-Video para sempre ; revivendo pretençoens antigas.
Pergunto; Seria para favorecer estas accusaçoens da Hespanha, que
apparecêram, no Jornal da Embaixada Portugueza em Londres, as cartas em
que se insiste nas antigas pretençoens da Coroa de Portugal ao território de
Monte-Video?
Allegar com os direitos ao paiz, quando se nega a intenção na posse por
Senhorio, he contradicçaõ n'<rm Jornal Ministerial, que naõ i*>de
Teconciliar
Seu
muito ven"r. e cr'.
M A N U E L COHERENTE.

Carta ao Redactor,

sobre os Governadores

de

Portugal.

Lisboa 3 de Sept. 1818.
Senhor Redactor do Correio Braziliense;
Nem sempre devem nossas queixas dirigir-se contra os que os governam:
nós os governados temos também nossas culpas de omissoens e commissoeni; naõ requerendo o que devemos requerer, nem lembrando ao
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Governo o que devemos lembrar; antes muitas vezes induzindo-o a obra."
mal, por differentes modos, e queixando-nos depois daquillo mesmo era
que indivíduos particulares, e naõ os do Governo tem culpa.
V. M™. deve estar informado, pois annunciou ja ter recebido papeis a
este respeito, de que ha algumas demandas, entre es Administradores da
casa falida de Francisco J»zé Moreira desta cidade, e alguns dos credores
Inglezes. Agora aquelles Administradores, temendo naõ obter favorável
sentença sobre certas fazendas, que se acham em deposito; e sabendo quam
precizado de dinheiro se acha o Governo, foram offerecer ao Marquez de
Borba para entrar no Erário, eom essas fazendas litigiosas na somma de
64 Contos. O Marquez, que naõ está acostumado a ver similhantes offertas
voluntárias no Erário, recusou aceitar o donativo ouemprestimo,até se informar do caso; e depois da indagação, achando que os Administradores
da Casa falida offereciam o que naõ era seu, regeitou absolutamente a proposição ; dizendo qne, supposto o Governo tivesse necessidade de dinheiro, naõ
era assim que o desejava obter.
Se Governo pois practicasse <> infâmia de lançar maõ dessas fazendas
litigiosas e m deposito; V\ M««. a muitas outras pessoas arguiriam o Governo
de tam flagrante acto de injustiça; quando isto lhe foi mettido A cara por
aquelles, que como Administradores, só tinham obrigação de proteger a
propriedade.
Soo, Senhor, &c.
C. P. DE.T.

Resposta

a

Conrespondentes.

Recebemos a Memória em justificação do Bispo d"Elvas, nomeado
Inquisidor Mor; no processo que teve com seu Sobrinho Conego na mesma
Sé. O papel he tam extenso, que levaria dez números inteiros deste periódico para se publicar, sem se admittir outra matéria. A insersaõ he portanto impracticavel.

CORREIO BRAZILIENSE
DE O U T U B R O , 1818.
Na quarta parte nova os campos ára
E se mais mundo houvera lá chegara.
CAMOENS, C. VII. e. 14
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REYNO U N I D O D E P O R T U G A L , B R A Z I L , E

ALGARVES.

Decreto para que as patentes militares no Brazil, naõ
precisem do cumpra-se do Marechal General em
Portugal.

n,

RESULTANDO grave inconveniente e emharaço
aos Officiaes das divisoens do Exercito de Portugal actualmente destacados nas differeiites Provincias deste Reyno do
Brazil, que as patentes dos postos, a que tem sido aqui
promovidos, tenham de ser enviadas a Portugal, para
haverem o cumpra-se do Marechal General Commandante em chefe do exercito, e os registos nas estaçoens
daquelle Reyno, quando sendo aqui lavradas no Conselho
Supremo Militar, c assignadas por mim, sem inconveniente algum podem ser cumpridas pelos respectivos
VOL. XXI. No. l?fl.
9E
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Generaes, ou sejam do mesmo Exercito, ou do Exercilo
do Brazil, dehaixo de cujas ordens estejam empregados
temporariamente, e registarem-se nas precisas estaçoens,
remettendo-sc pela minha Secretaria d'Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, aos Governadores do
Reyno de Portugal, para lhes darem a necessária direcçaõ
e cumprimento na parte que lhes toca, as relaçoens das
promoçoens que por mim forem approvadas, e mandadas
expedir com os respectivos Decretos aoConselho Supremo
Militar: Hey por bem, desejando conciliar quanto possivel for o bem do meu Real serviço com a justa commodidade e vantagem dos indivíduos, que nelle estaõ empregados, que as patentes dos sobredictos Officiaes
daquellas divisoens, que se houverem de lavrar no referido
Conselho, sejam do mesmo modo lavradas como até aqui,
porém depois de assignadas por mim seraõ entregues na
competente Secretaria d'Estado aos próprios Militares, ou
seus procurades, que as solicitarem, para as appresentarem, já selladas e registadas, aos Generaes, ou Governadores, debaixo de cujas Ordens estiverem servindo, para
lhes pôr o cumpra-se; e serem depois registadas nas Thesourarias por onde forem pagos ; e a fim de que nas listas
do exercito de Portugal, a que pertencem, possam ter as
precisas declaraçoens e lugar, pela mesma Secretaria
d'Estado se remetteraõ regularmente de ora em diante
as necessárias relaçoens destas promoçoens c despachos
para esse effeito aos Governadores do Reyno de Portugal,
que faraõ expedir em conseqüência as ordens que forem
necessárias. Thomas Antonio de Villanova Portugal, do
Meu Censelho, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Reyno, encarregado interinamente da Repartição dos Estrangeiros e da Guerra assim o tenha entendido
e o faça executar com os despachos necessários. Palácio
do Rio-de-Janeiro em vinte de Junho de mil oitocentos e
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dezoito. Com a Rubrica de Sua Majestade. Cumpra-se»
e registe-se. Palácio do R i o - d e - J a n e i r o em 22 de J u n h o
de 1818. Com a R u b r i c a do Excellentissimo S e n h o r
THOMAS ANTÔNIO DE

VILLANOVA

PORTUGAL.

ALEMANHA.

Constituição

do

Gram

Ducado

de

Badcn.

Carlos, pela graça de Deus G r a m D u q u e de Baden,
Duquo de Z a h r i n g e n , L a n d g r a v e de N e l l e n b u r g , Conde
de I l a n a u , &c.
No anno de 1816, quando annunciamos, u m a vez mais,
a nossos subditos nossa intenção de d a r m o s ao nosso G r a m
Ducado uma Constituição representativa, tinhamos o d e sejo e nutriamos a esperança de que todos os membros da
Confederação concordariam e m u m a baze fixa e invariável para aquella instituição, q u e se t e m promeltido a todas
as naçoens da A l e m a n h a , e que na desenvoluçaõ dos princípios estabelecidos, somente cada Estado de per si podia,
lendo consideração ás relaçoens existentes, applicar ás suas
necessidades particulares.
Como, porém, vistosos últimos votos dados a este r e s peito na Dieta, naõ se pôde p r e v e r exactamente o período,
em que as formas de constituiçoens representativas v e n h a m
a ser objecto da deliberação c o m m u m , consideramo-nos
obrigados a pôr em effeito as seguranças, que demos a
nossos subditos, d e modo e maneira, que conrespondam
com a nossa firme, livre, e intima convicção.
Penetrados do mais sincero desejo de estreitar ainda
mais os laços de confiança,que subsistem entre nós e nosso
povo, e de trazer, pelo meio indicado nas presentes, todas
as nossas instituiçoens políticas ao maior gráo de perfeição;
temos outorgado o seguinte acto constitucional, e por estas
3«2
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solemnemente promettemos, em nosso nome, e no de
nossos successores, de o manter, e fazer que bèja mantido
fiel e religiosamente.
I.

Do Gram Ducado e Governo em geral.

1. O Gram Ducado forma uma parte constituente da
Federação Germânica.
2. Todos os decretos orgânicos da Dieta, que dizem
respeito ás relaçoens constitucionaes da Alemanha ; ás
relaçoens dos cidadãos Alemaens em geral, formam parte
do direito publico de Baden, e seraõ obrigatórios i todas
as classes, depois de serem notificados pelo cabeça do
Governo.
3. O Gram Ducado he indivisível e inalienável em
todas as suas partes.
4. O Governo he hereditário, na familia Gram Ducal,
segundo as disposiçoens da declaração de 4 de Outubro,
de 1817 ; a qual decíaraçaõ, como baze do código doméstico, forma uma parte essencial constituente da constituição,
e deve considerar-se como verbalmente adoplada no presente acto.
5. O Gram Duque une em si todas as prerogativas da
authoridade do Estado, e as exercita sob as provisoens
contidas no Decreto Constitucional.
6. O Gram Ducado tem uma Constituição Representativa.
II.

Direitos civis e políticos do povo de Baden, e seguranças
particulares.

7. Os direitos civis do povo de Baden saõ iguaes em
todos os respeitos, em que a Constituição naõ faz particular
e expressa excepçaõ.
Os Ministros de Estado do Gram Duque, e toda a Administração, saõ responsáveis por sua estricta obediência á
Constituição.
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8. Todos os Badenscs contribuem, sem distincçaõ, para
todos os encargos públicos. Revogam-se tedas as izençoens nas taxas directas ou indircctas.
9. Todos os cidadãos das três coníissoens christaãs tem
iguaes direitos ás nomcaçoens civis, c militares, e officios
ecclesiasticos.
Todos os estrangeiros, a q u e m conferirmos um officio
<lo Estado, obterão por essa concessão immediata n a t u r a lização.
10. A differença de nascimento e religião, com as
excepçoens feitas pelo acto de Federação para as familias
nobres, naõ estabelece excepçaõ para o serviço militar.
11. Declaram-se remiveis todos os encargos e obrigaçoens territoriaes ; e todos os impostos de servidão r e v o gados seraõ postos, por uma ley particular, no pé regular
de compra e venda.
12. A ley de 14 de Agosto de 1817, a respeito da
liberdade de transporte, será considerada como parte essencial da Constituição.
13. Pelo que respeita a liberdade e propriedade p e s soal, todos os Badenses seraõ postos em igual pé, debaixo
da protecçaõ da Constituição.
14. Os tribunaes saõ independentes, dentro dos limites
de sua competência.
15. Nos casos criminaes, ninguém poderá ser s u b t r a indo a seus juizes r e g u l a r e s ; ninguém poderá ser prezo
senaõ na conformidade das formas legaes, nem detido mais
de 48 horas na prisaõ sem ouvir os fundamentos d e sua
captura.
O G r a m Duque mitigará ou annulará inteiramente as
sentenças, porém naõ as poderá e x a c e r b a r .
16. Fica abolida toda a confiscaçaõ da propriedade.
17.

A liberdade da imprensa será exercitada segundo

OR futuros regulamentos da Dieta.
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18. Todo o habitante goza da imperturbável liberdade
de consciência, e igual protecçaõ a respeito de seu culto
religioso.
19. Os direitos políticos das três reiigíoens Chrislaãs
saõ iguaes.
20. A propriedade ecclesiastica, e a propriedade e
rendas das instituiçoens para educação e fins cliantativos
naõ se podem divertir de seus objectos.
2 1 . As dotaçoens de ambas as Universidades, e outros
estabelicimentos literários, ou consistam em terras particulares ou rendas, ou concessoens do thesouro publico,
naõ seraõ diminuídas.
22. Toda a obrigação do Estado para com seus credores he inviolável.
O estabelicimento do fundo de amortização será mantido em seu presente systema.
23. Os privilégios, que, pelo Edicto de 23 de Abril do
1818, se concederam aos antigos Estados do Império, pertencentes ao Gram Ducado, e aos Cavalleiros Imperiaes
immediatos, formam parte essencial desta Constituição.
24. Os privilégios relativos aos servos do Estado saõ
garantidos pela Constituição, da mesma forma, que se
acham estabelecidos por ley.
25. Os cofres das viuvas, tanto de leigos como de clérigos, e das companhias de seguro do fogo, subsistirão
como até aqui estabelecidos debaixo da protecçaõ da Constituição.
III.

A Dieta.—Direitos e Obr igaçoens dos Membros.

26. Os Representantes, ou Estados, formam duas
Câmaras.
27. A primeira Câmara consiste,—I o . Dos Príncipes
da Casa Gram Ducal, 2 o . Dos Chefes das familias nobres
dos antigos Estados. 3 o . Do Bispo do Gram Ducado, e
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d e um Ecclesiastico P r o t e s t a n t e , nomeado vitaliciamente
pelo G r a m D u q u e , com a graduação de P r e l a d o . 4 o . D e
oito Deputados dos proprietários de terras. 5 o . D e dous
Deputados das Universidades. 6 o . Das pessoas n o m e a das membros pelo G r a m D u q u e , i n d e p e n d e n t e m e n t e d e
qualquer prelençaõ, com o fundamento de graduação ou
nascimento.
28. Os Príncipes da Casa G r a m Ducal, e os outros
membros hereditários, tomarão os seus assentos na a s s e m blea, logo que forem de maioridade. A respeito daquellas
familias nobres, que saõ divididas em vários ramos, o cabeça de cada ramo, possuindo u m senhorio do Império, he
membro da primeira C â m a r a .
O possuidor de u m senhorio naõ tem voto, durante a
sua minoridade.
Os cabeças das familias nobres, a quem o G r a m D u q u e
conceder a graduação de Alta N o b r e z a , t o m a r ã o os seus
assentos na primeira C â m a r a , como membros hereditariosDevem, porém, possuir, segundo a ley de primogenitura
e descendência lineal, bens d e raiz de familia ou feudo,
cujas rendas cheguem a 300.000 guilders, depois de d e duzidas as taxas.
29. Todos os nobres proprietários de t e r r a s , q u e tiverem chegado á idade de 2 1 annos, e residirem no paiz,
teraõ voto para a eleição dos deputados territoriaes. Todos
os da mesma classe, de 25 annos de idade, saõ eligiveis.
A eleição he por oito annos, mas cada quatro annos sairá
metade dos deputados territoriaes.
O G r a m Duque pode dar o direito de sufTragio e d e
eligibilidade aos proprietários, que possuem bens de raiz
de familia, ou feudo, que produzem u m a r e n d a , depois de
deduzidas as taxas, &c. de naõ menos de 60.000 guilders.
30. N a falta do Bispo, o Administrador do Bispado
suppriru o seu lugar na primeira C â m a r a .
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3 1 . C a d a uma das duas Universidades fará uma eleição
por quatro a n n o s , d ' e n l r e os professores, homens de letras
ou officiaes públicos. Só os professores regulares tem
votos.
3 2 . O n u m e r o dos m e m b r o s , nomeados pelo Gram
D u q u e p a r a a primeira C â m a r a , nunca deve exceder oito.
3 3 . A s e g u n d a Câmara consiste de 63 Deputados das
povoaçoens e bailiados, eleitos conforme a lista de distribuição, a n n e x a a este Decreto Constituional.
3 4 . E s t e s Deputados saõ eleitos por eleitores escolhidos3 5 . Todo o individuo que for membro actual da primeira C â m a r a , ou por eleição dos proprietários de terras
for qualificado para eleger ou ser eleito para ella, naõ
pode exercitar, por nomeação dos eleitores, o direito de
votar, n e m ser escolhido como eleitor ou deputado pelas
povoaçoens ou bailiados.
3 6 . Todos os mais subditos, de 2 5 annos de idade, que
saÕ domiciliados como cidadãos, nos districtos electoraes,
ou exercitam emprego publico, obtém pela escolha dos
eleitores o direito de suffragio e eligibilidade.
3 7 . Toda a pessoa, naõ excluída pelo artigo 35, pode,
sem attençaõ ao lugar de sua residência, ser nomeado
D e p u t a d o ; o q u a l , — l p . Pertence a uma das três confissoensChristaãs: 2 o . T e m chegado aos 30 annos de idade:
3 o . T e m sido entrado no cadastre ou tombo das terras,
casas e propriedade movei, por um capital ao menos de
10.000 guilders ; ou renda annual vitalícia d e , ao menos,
1.500 guilders, de terras de familia ou feudo, ou salário
p e r m a n e n t e , ou renda ecclesiastica de igual somma.
Os officiaes de districto, clérigos beneficiados, médicos,
e outras authoridades clericaes ou leigas locaes, naõ podem
ser escolhidos como deputados, nos círculos electoraes, a
que pertencem os seus districtos officiaes.
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38. Os deputados das povoaçoens e bailiados serão
nomeados por oito annos; porém de maneira que se renove
a quarta parte de Câmara cada doua annos.
39. Toda a nova eleição de deputado, que possa ser
necessária, por causa da dissolução da Assemblea, ou vacaneia regular dos membros, requer nova nomeação de
eleitores.
40. Todo o membro he reeleglvel havendo vagado o
seu lugar.
41. Cada Câmara decide da validade das eleiçoens de
seus membros.
42. O Gram Duque convoca, proroga, e pôde dissolver as Câmaras.
43. Em conseqüência da dissolução das Câmaras, todos
os membros eleitos, os Deputados dos proprietários de
terras, das Universidades, e das povoaçoens e bailiados,
perdem o seu character de Representantes.
44. Se a dissolução tiver lugar antes de se ter findado
a questão, que estiver em Consideração, deverá seguir-se
nova eleição dentro do período de três mezes ao mais
tardar.
45. O Gram Duque nomea o Presidente da primeira
Câmara para cada Dieta; a segunda Câmara escolhe três
candidatos, para a presidência, e a escolha de um delles
he ratificada pelo Gram Duque, para em quanto durar a
Dieta46- A Dieta deve ajunctar-se cada dous annos.
47. Os membros de ambas as Câmara naõ poderão
Votar por procurador.
48. Os membros saõ chamados a Votar segundo a
sua convicção. Naõ devem receber instrucçoens de seus
constituintes.
49. Durante a sessaõ da Dieta, nenhum membro pode
ber prezo sem expressa permissão da Câmara, a que
pertence.
V O L . X X / . No. 1253K
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50. A Dieta somente pôde discutir os objectos referidos á sua deliberação pela presente ley fundamental, ou
trazidos especialmente á sua consideração pelo Gram
Duque.
51. Formar-se-ha uma commissaõ do corpo representativo, composta do Presidente da ultima sessaõ, li es outros
membros da Primeira Câmara e seis da Segunda. O
dever desta commissaõ he limitado aos casos expressamente mencionados no presente decrelo, ou ás matérias,
que lhe forem referidas da ultima Dieta, com o consentimento do Gram Duque.
A commissaõ deve ser escolhida, antes da sua prorogaçaõ, em ambas as Câmaras, por uma maioridade relativa de votos.
52. As Câmaras naõ se podem ajunctar de seu próprio
acordo, nem deliberar depois de sua dissolução ou prorogaçaõ.
IV.

Authoridade

do Corpo

Representante.

53. NaÕ se imporá ou cobrará taxa alguma sem o
consentimento das Câmaras.
54. As leys sobre as rendas publicas seraõ regularmente publicadas por dous annos. Porern aquelles impostos, que em conseqüência de contractos forem appropriadcs
por mais longo tempo, naõ poderão soffrer alteração antes
da expiração de taes contractos.
55. Com o plano da ley sobre as rendas publicas se
dará o estado da receita e despeza, e uma vista circumstanciada da applicaçaõ das sommas concedidas nos annos
antecedentes. Naõ se levarão em conta parcellas de
despezas secretas, sem uma segurança, por escripto, do
Gram Duque, conlrassignada pelo Ministro de Estado,
em que se certifique, que as taes sommas saõ ou seraõ
applicadas aos interesses reaes do Estado.
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56. As Câmaras naõ podem a n n e x a r condiçoens 4
imposição das taxas.
57. N e n h u m empréstimo será legal sem a concurrcncui das Câmaras, excepto porém aquelles empréstimos?
pura os quaes se tem fixado a receita para as despezas
tixas ; assim como as rendas do fundo de amortização, q u e
conforme as suas leys f u n d a m e n t a i , saõ applicaveis
aquelle objecto.
No caso de extraordinária, imprevista, e u r g e n t e necessidade do Estado, cuja sornrna naõ soja equivalente ím
despezas de extraordinária convocação das Câmaras, e a
que se naõ extenda o voto de credito, he bastante o consentimento da maioridade do C o m m i t t é , para fazer legal o
seu recebimento. Os procedimentos necessários se d e v e m
referir á Dieta seguinte.
58. N a õ se poderão alienar dominios ou bens do E s t a do, sem o consentimento das C â m a r a s , excepto aquellas
alienaçoens, que estiverem j a concluídas, para liquidação
das dividas, remissão dos feudos, propriedade hereditária,
&c. ou compra de edifícios e terras situadas nos Estados
vizinhos, e todas as alienaçoens, q u e se tiverem feito com
as vistas da economia do Estado, promoção da agricultuia,
ou para remover manejo prejudicial. A remissão se deve
applicar a novas acquisiçoens, ou ser paga como j u r o do
fundo de liquidação.
59. Ainda que os dominios, ou bens do Principe, segundo os principios geraes e reconhecidos do Estado e
privilégios R e a e s , saõ indisputavelmente propriedade
patrimonial do Soberano e de sua familia, e uós em virtude
de nosso officio como cabeça da familia, par estas os confirmamos, que assim sejam ; com tudo, dedicaremos á
manlença dos encargos do Estado o producto dos dominios
além da lista civil e outras taxas d e p e n d e n t e s , até que, pelo
3 F 2
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restabelicimento das finanças, possamos aleviar nossos
vassallos, conforme o nosso sincero desejo.
A lista civil naõ se pôde a u g m e n t a r sem o consentimento
das C â m a r a s , nem diminuir-se sem permissão do Gram
Duque.
6 0 . Todos os planos de leys de finanças devem, em
primeiro l u g a r , ser submettidos á Segunda Camaia ; e,
sendo ali adoptados, d e v e m , sem alteração, ser apresentados á P r i m e i r a Câmara, para serem finalmente adoptados ou regeilados.
6 1 . Se a maioridade da Primeira Câmara naõ concordar na decisaõ da Segunda, se contarão os votos de approvaçaõ de ambas as Camaras,e o resultado será decidido pela
maioridade dos votos a sim unidos.
6 2 . As taxas antigas, naõ permanentes, seraõ contin u a d a s por seis mezes, depois do tempo estipulado, se a
Dieta se dissolver, antes que se arrange novo plano de
receita e despeza, ou se as deliberaçoens de Estado se
delongarem.
6 3 . D u r a n t e as preparaçoens de guerra, ou em quanto
houver guerra, o G r a m Duque, para mais prompto e efficaz preenchimento de seus deveres Federaes, e mesmo
antes de ter obtido o consentimento da Dieta, poderá legalm e n t e impor tributos de guerra, e pedir empréstimos.
N e s t e caso a Dieta exercitará grande influencia e cooperação com a Administração, porque se nomearão dous
M e m b r o s da Commissaõ Representativa, para vigiar que
as sommas cobradas para a guerra sejam real e exclusivam e n t e empregadas para aquelle fim.
6 4 . N e n h u m a ley, incluída no Acto Constitucional, se
pôde ampliar ou alterar, sem o consentimento de uma
maioridade de duas terças partes dos membros presentes
de ambas as Câmaras.
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65. Em todasas outras leys, relativas á liberdade das
pessoas, ou propriedade do Estado, novas leys geraes, ou
alteração ou promulgação das leys existentes, se requer o
consentimento da maioridade de cada uma das Câmaras.
66. O Gram Duque ratifica e promulga as leys, e
ordena tudo que he necessário para a sua execução e
mantença.
67. As Câmaras tem o direito de fazer representaçoens
a respeito de ordenaçoens, em que se tenham introduzido
disposiçoens, que ellas considerem inimigas ao seu direito
de consentimento; e sendo conhecidas as queixas se anaularaõ immediatamente. Expondo suas razoens ao Gram
Duque, podem solicitar a proposição de uma ley. Tem
o direito de indicar ao Governo os abusos da Administração, que vierem a seu conhecimento. Tem o direito de
fazer queixas formaes contra os Ministros, e membros dos
empregos superiores do Estado, por violaçoens da Constituição, ou de reconhecidos privilégios constitucionaes.—
Uma ley particular determinará a natureza da queixa, o
gráo de castigo e a authoridade julgadora.
As queixas de cidadãos individuaes, a respeito da violação de seus privilégios constitucionaes, naõ podem ser
recebidas nas Câmaras, senaõ por escripto, e mesmo entaõ
naõ seraõ aceitas a menos que o queixoso prove, que tem
em vaõ appellado e pedido justiça ás próprias authoridades
locaes, e ultimamente ao Ministro de Estado.
Naõ se trará perante o Gram Duque representação ou
queixa alguma, se m o consentimento da maioridade de
cada uma das duas Câmaras.
V.

Abertura da Sessaõ da Dieta—Formas
ração.

de

Delibe-

68. Cada Dieta será aberta, na presença das Câmaras unidas, pelo Gram Duque em Pessoa, ou por uma
Commissaõ nomeada por elle.
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69. Os Membros, na sua primeira admissão, prestarão
o seguinte juramento:—
u
Juro fidelidade ao Gram Duque, e obediência ás leys •
observar e manter a Constituição, e na Dieta aconselhar
somente o que for a bem geral, e vantagem do paiz, sem
respeito a ordens ou classes, segundo a minha sincera
convicção. Assim Deus me ajude, e este Sancto Evangelho."
70. Nenhuma proposição do Governo se poderá discutir ou pôr a votos, até que seja referida a uma commissaõ
especial, e ter esta feito, na matéria, o seu relatório.
71 Os Commissarios do Governo se ajunctaraõ com os
Commissarios da Dieta, para o exame prévio dos projectos
de ley em todas as occasioens, em que alguma das parles
julgue necessário haver conferências. Naõ se pôde fazer
alteração essencial no plano de alguma ley, a menos que
haja sido discutida com os Commissarios do Governo em
uma dessas conferências.
72. Depois que se tiver feito o relatório sobre o projecto da ley, as Câmaras o poderão referir outra vez á
commissaõ.
73. Os projectos de ley, ou outras quaes quer proposiçoens, levadas de uma para outra Câmara, se naõ forem
relativas a objectos de finança, se poderão mandar para
a outra Câmara d'onde vieram com as emendas, previamente consideradas na commissaõ, na conformidade do
artigo 7 1 .
74. Toda a decisaõ de qualquer das Câmaras, para ser
valida requer a absoluta maioridade dos votos da Assemblea, excepto nos casos expressamente estabelecidos como
excepçaõ.
Quando houver igual divisão, o Presidente terá o
voto de desempate. Nas questoens de finança, quando se
contarem os votos de ambas as câmaras, o Presidente da
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Segunda Câmara terá a decisaõ, no caso de empate de
voto.
O voto he dado, pronunciando em voz alta a palavra
(
' Contente" ou " Naõ-conlente".
f o r e m na eleição dos
candidatos para Presidente da Segunda ( a m a r a , Membros
da Commissaõ Representativa, c d o s Committés, a escolha
se decidirá pela maioridade de votos dados por escrutínio.
\ a primeira Câmara doz m e m b r o s : na Segunda trinta
e cinco, incluindo os Presidente.*, constituirão C â m a r a
completa para proceder nos negócios.
Jím ambas as
Câmaras devem estar presentes três quartas parles dos
membros, para fazer validas as deliberaçoens, relativas a
qualquer mudança na Constituição.
75. A m b a s as Câmaras podem ter entre si conferências, ou no total, ou por commissoens. As relaçoens
ordinárias d u m a com outra se limitam à communicaçaõ
de suas respeclivas decisoens. Sõ se poderão delegar
deputaçoens, depois de obter a permissão do G r a m
Duque.
70. Os Ministros, M e m b r o s da Administração, e C o m missario G r a m Ducal tem accesso a todas as sessoens
publicas c particulares de a m b a s as C â m a r a s , e devem
ser ouvidos em todas as discussoens, quando assim o
desejarem. Se naõ forem m e m b r o s da C â m a r a , retirarse-haõ, quando se proceder a votos, e naõ se volverá ao
debate na sua ausência.
77- Naõ se podem ler as fallas escriptas, excepto os
Commissarios do Governo, e os M e m b r o s da Commissaõ
Representativa.
7 8 . As sessoens de ambas as C â m a r a s saõ publicas.
F a z e m - s e em segredo a requirimento dos Commissarios
do Governo, quando t e m communicaçoens a fazer, que
saõ de opinião que devem ser particulares, e a desejo de
três membros, cora q u e m , depois de se retirarem os e s -
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tranhos, ao menos uma quarta parte dos membros deve
concordar na necessidade de deliberar em segredo.
79. A ordem porque os Deputados dos proprietários
de terras, das povoaçoens e dos bailiados devem sair, será
determinada por sorte na primeira assemblea da Dieta.
A metade dos deputados territoriaes vaga os seus lugares
no anno de 1823, o outra metade cada subsequentes quatro annos.
80. Nas primeiras eleiçoens, todas as contendas, relativas á validade das mesmas eleiçoens, seraõ decididas
pela Commissaõ Central do Governo, que he encarregada da execução da Ley Constitucional.
8 1 . A abertura da primeira Dieta, terá lugar no I o de
Fevereiro, de 1819.
82. Na abertura da Dieta, quando a constituição se
puzer em actividade,continuará o estado existente das
cousas, em todos os ramos da Administração e legislação,
até que se tomem medidas sobre estes objectos em concerto com a Dieta. O primeiro calculo de receita e despeza, particularmente, será provisionalmente executado.
8 3 . A presente Constituição he posta debaixo da garantia da Confederação Germânica.
Dada sob nosso signal, e sellada com o sello grande
do Estado. Griesbach, 22 de Agosto de 1818L.

S.

Por ordem da Sua Alteza Real.

CARLOS,
WEISS.

HESPANHA.

Nota do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador dos Estados Unidos em Madrid; sobre a occupaçaõ da Florida, pelo General Jackson.
Senhor! Na Repartição, que me está confiada, se
contiuüam a receber desagradáveis noticias, sobre a natu-
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reza o circumstancias dos últimos acontecimentos na
Florida, e d o s procedimentos hostis d o G e n e r a l Americano,
Jackson, e tropas debaixo do seu commando, no território
daquellas provincias, que p e r t e n c e m a S. M .
Além dos
a
factos, para que chamei a attençaõ de V . E x . , nas minhas
notas de 26 da J u l h o , e 6 e 11 deste mez, tenho agúra
diante de mim a copia d a capitulação, que parece se
seguio ás hostilidades commettidas por aquelle G e n e r a l ,
contra a fortaleza de Pensacola, e em conseqüência do
que a guarniçaõ H e s p a n h o l a foi transportada p a r a
H a v a n n a . N a s minhas notas precedentes tive a honra de
informar a V . E x a . , q u e , naõ obstante o particular c h a racter de violência, que parece marcar as acçoens e o p e raçoens do General Jackson, desde a sua primeira entrada
nas Floridas, S. M . posto que desejando considerar estes
procedimentos como actos arbitrários do dicto G e n e r a l ,
estava convencido de que o G o v e r n o dos Estados Unidos
naõ se demoraria em os desapprovar, logo que viessem ao
seu conhecimento; e q u e se dariam immediatamente
ordens, naõ somente para a evacuação do território invadido, mas t a m b é m para a reparação dos d a m n o s occasionados, e para a restauração da propriedade tomada, q u e
pertence tanto a S. M como a vassallos H e s p a n h o e s .
N a õ se podia presumir, sem offensa da integridade do
Governo Americano, q u e haveria a l g u m a demora cm d a r
satisfacçaõ a u m a potência a m i g a ; e a todas as naçoens
civilizadas este testemunho de respeito,pelos principios de
que depende a m a n u t e n ç ã o da ordera social. Foi com
profundo sentimento, q u e S. M . soube por noticias s u b s e quentes, communicadas por seu E m b a i x a d o r em W a s h ington, q u e , como os primeiros excessos do G e n e r a l
Jackson naõ tinham sido desapprovados, elle naõ hesitara
em continuar os seus actos de violência, dessolando a ferro
e fogo tudo que havia no território H e s p a n h o l , quando
VOL.
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encontrava com a resistência, que os sentimentos de honra
prescreviam a algumas pequenas guarniçocns, que eram
atacadas no meio da paz, por um numeroso corpo de
tropas. Em geral o território de S. M. foi atacado da
maneira mais revoltante ; as fortalezas e os depósitos
d'armas foram tomados por força, as guarniçocns feitas
prisioneiras, e mandadas para fora das piovincias, aonde
S. M. lhes tinha ordenado que servissem. Mais;subditos
de potências em amizade com S. M. tem sido executados
em território Hespanhol, e este acto de barbaridade,
cuberto com a capa de formas judiciaes ; que, naquella
situação, e naquellas circumstancias, somente se podem
considerar como refinamento de crueldade.
Naõ se
pôde duvidar que o Governo de Washington sabia destes
excessos: c ainda naõ apparece, que se dessem ordens
para lhe por termo, ou dar uo Governo Hespanhol a única
satisfacçaõ, de que éra susceptível. Nesta situação S. M.
considera, que deve á sua dignidade, e á do povo, que
governa, ordenar-me, ao mesmo tempo que protesto
outra vez solemnissimamente contra tudo quanto tem feito
o General Jackson, desde o dia, em que pizou no território da Florida, que accrescenle mais, que seja V. Ex a .
servido informar o seu Governo, de que El Rey he de
opinião, que pela natureza das dietas offensas, e procedimentos realmente hostis, fica e deve ficar interrompido
e cortado o curso das negociaçoens, pendentes entre as
duas potências, até que o Governo dos Estados Unidos
tenha estigmatizado o comportamento do General Jackson,
de maneira conveniente á sua honra, o que, segundo
parece, naõ pôde ser outra, senaõ desapprovar os excessos
commettidos; e dar ordens para que se restituam as
cousas ao mesmo pé em que estavam antes da invasão; e
impor castigos proporcionados ao author de tantas
desordens.
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H e e x t r e m a m e n t e desagradável a S. M . ser obrigado
a fazer esta declaração, que h e mais u m a conseqüência
necessária da natureza tio negocio, do q u e acto de sua
Real vontade, cujos desejos e esforços se tem s e m p r e
dirigido a fazer um arranjamento com equidade, sobre as
matérias em d e b a t e e n t r e os dous G o v e r n o s ; porém todo
o mundo imparcial r e c o n h e c e r á i g u a l m e n t e , no p r e s e n t e
estado das cousas, a impropriedade que deve h a v e r , se as
negociaçoens, que suppoem um estado de perfeita amizade
politica, se continuassem em t e m p o , em que se t e m feito
tam grandes insultos, sem provocação. A occupaçaõ da
maior e melhor parte da Florida, em 1810, pelos Estados
Unidos, e que privou S. M . , d u r a n t e o seu captiveiro, de
um paiz de que estava de posse pacifica, sob pretextos,
que, aiuda no caso de serem b e m fundados, nunca deviam
ser postos em vigor pela violência; e o ultimo impróprio
ataque na Ilha de Amélia, foram factos da mesma natureza
e tendência, igualmente injustos no seu principio, e contra
que igualmente protestou a H e s p a n h a : porem foram
menos oflensivos no seu g ê n e r o , e em taes circumstancias
S. M. crêo, ao mesmo tempo q u e deo provas de sua
moderação, que podia esperar por satisfacçaõ nestes
pontos, até o arranjamento deffinitivo das matérias em disputa, que se esperava tivesse p r o m p t a m e n t e lugar.
Naõ
he o mesmo no p r e s e n t e caso.
O G o v e r n o Americano
naõ pôde ter pretençoens, nem bem n e m mal fundadas, ao
território que atacou o G e n e r a l J a c k s o n ; n e m houve real
nem pretentida revolução dos habitantes, q u e pudesse
servir de pretexto.
N a õ houve ataque prévio pelos
ladroens, que foi a razaõ a l l e g a d a p a r a a injusta occupaçaõ
da Ilha de Amélia: a bandeira H e s p a n h o l a estava arvorada
nas fortalezas d e S. Marcos e P e n s a c o l a , quando ellas
foram a t a c a d a s ; e p a r a encher a m e d i d a dos insultos
tomou-se por violência aquillo que S. M . tinha offerecido
nas negociaçoens p e n d e n t e s , c e d e r aos Estados Unidos
3 G 2
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de uma maneira honrosa; de sorte que parece que se
préferio o tomállos por violência, antes que adquiri lios
pela generosa amizade d'Ei Rey. Estas extraordinárias
circumstancias fizeram com que S. M. tomasse a resolução de declarar, que he incompatível com a dignidade de
seu exaltado character o continuar negociaçoens, até que
se ajuste e termine de maneira conveniente o negocio, que
deve ter precedência a todos os pontos em disputa entre
os dous Governos ; e que, por sua importância, he calculado a mudar, em toda a sua extençaõ, as relaçoens
políticas entre os dous paizes.
Ao mesmo tempo, para dar uma prova dos pacíficos, e
moderados sentimentos, que characterizam o comportamento do Governo Hespanhol, devo informar a V. Exa.
que S. M. , encarregando-me de communicar ao Ministro
em Washington a declarada ruptura das negociaçoens, me
tem igualmente ordenado de o informar, que, se o Governo
dos Estados Unidos tem dado ou dér a única satisfacçaõ
que as circumstancias admittem, e que S.M. pôde esperar da justiça e probidade daquelle Governo, elle pôde,
nesse caso, continuar as negociaçoens começadas, sem
pedir a S. M. novas ordens, que o authorizem a continuállas.
Fazendo a V. Exa. esta communicaçaõ, naõ posso
ommittir o dizer-vos, quam penoso me tem sido que oceurresse este inesperado obstáculo, justamente ao tempo, em
que eu me lisongeava com a esperança de ver restabelidas
sobre bazes sólidas e duráveis as relaçoens políticas, e a
mais perfeita harmonia entre os dous Governos.
Renovo a V. Ex» as seguranças do meu distincto
respeito, e rogo a Deus guarde a V. Ex» muitos annos.
De V. V. Exa.
Madrid 22 de Agosto, 1818,
o mais devoto criado.
JOSEPH PIZARRO.

Ao Ministro dos Etados Unidos
neto a S. M. Catholica.
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A Dieta da N o r w e g a , q u e , em virtude de uma ordem de
S. M. prolongara as suas sessoens até 12 de Agosto, acaba
de tomar, relativamente á nobreza, a seguinte resolução:
1°. Os Condados e Baronias de N o r w e g a dependerão^
quanto á Justiça Civil,do Bailiado aonde os bens estiverem
situados, ou do que lhe ficar mais próximo. N a õ obstante
isto poderão os condados formar junetos um Bailiado, até
que S. M . se digne nomear para elles um Tribunal
Supremo de Justiça. Os Bailíos principiarão i e x e r c e r
as suas funcçoens no 1 °- dia d e O u t u b r o próximo.
2. L ogo que os Juizes Superiores ( O b e r b i r k r i c h t e r )
que actualmente se acham em exercício, dexa r e m os seus
lugares, todas as causas da s e g u n d a instância nos districtos
abaixo nomeados, assim como todas as que p e n d e r e m no
Tribunal Supremo de Justiça, d e v e r a m continuar-se no
Tribunal do Bispado e m que está situado o districto.
3 o . O direito, q u e , em virtude dos seus privilégios ou
pelas leys, tinham os Condes, os Baroens, e os Nobres
de nomearem nos seus estados empregados ecclesiasticos
ou civis, fica abolido pela ley fundamental, paragrapho 2 1 .
4 o . Os direitos conhecidos pelos nomes de Halsrecht
e Handrecht, ou a obrigação imposta aos Nobres de p r e n derem nos seus estados os delinqüentes, formarem-lhes
processo, e castigallos, assim como o direito de jurisdicçaõ
crimina], que os mesmos N o b r e s tinham, fica abolido para
o futuro; de sorte que para o exercicio desta parte da justiça,
assim como para o pagamento das muletas impostas em
seus estados ou terras, elles se sujeitarão aos decretos
geralmente observados no R e y n o sobre este particular.
5 o . A franqueza de direitos e de dizimos,de que gozam
actualmente os Condes e os Barões, nas imposiçoens
territoriaes de seus principaes estados e certas terras
dos seus colonos, assim como as de que por motivo da
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cultura gozaõ os possuidores de feudos, que trazem com
sigo nobreza, cessarão pela morte dos possuidores actuaos
sem passarem aos seus successores.
6 o . Quanto aos outros privilégios e direitos hereditários de que goza actualmente a Nobreza, conservalloshaõ em quanto naõ forem oppostos á ley fundamental, §
108, os Nobres que hoje os desfructaõ, e segundo a mesma ley os seus tilhos nascidos de legitimo matrimônio,
continuando nesta fruição toda a sua vida, uma vez que
na próxima Dieta provem legalmente o direito que para
isso tem. Mortos os que tenham ficado de posse destes
direitos de Nobreza, haõ haverá já no Reyno Nobreza
hereditária.
7 o . O que na próxima Dieta naõ provar com documentos legaes a sua nobreza, perderá para si e seus tilhos
o direito a ella. O Presidente da primeira e segunda
Câmara. 16 de Maio de 1818.
A' vista deste Accordaõ da Dieta resolveo o Rey o
seguinte:
" S. M. naõ julga conveniente confirmar a resolução
da Dieta nos termos em que lhe ha sido apresentada:
naõ obstante isto, S. M. naõ se negará a tomar em
consideração este negocio, se a Dieta lhe apresentar um
novo projecto sobre as modificacoens ou suppressaõ
dos differentes privilégios e direitos, que gozam e exercitam em suas terras os Condes, os Barões, e outros
Nobres, a saber: I o - O direito de nomear e de apresentar Empregados Ecclesiasticos e Civis. 2 o . A jurisdicdícçaõ criminal, com a qual cessa a obrigação de processar e castigar nas suas terras os malfeitores. 3 o . A
suppressaõ das franquezes de impostos e dizimos de que
gozam os Condes e Barões nas contribuiçoens territoriaes
dos seus principaes estados, e de certo numero de granjas
de seus colonos, assim como as franquezas similhantes a
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estas, de que gozam as possessoens feudaes da Nobreza
por motivo da cultura das terras. N o mais deixa S. AL
á Dieta a faculdade de fixar as indemnizaçoens,que he
justo conceder em l u g a r destes direitos, e das quaes
devem desfructar t a m b é m os successores dos proprietários."

RÚSSIA.

Tractado

entre S. M. Imperial o Imperador
de Todas as
Russias, e S. M. o Sultão de Pérsia.

E m nome de Deus T o d o - P o d e r o s o .
S. M . o Serenissimo, Altíssimo, e Poderosíssimo Senhor
o Imperador e Autocrata de Todas as Russias, e S. M . o
Padixá, Soberano, Senhor e R e g e d o r de Pérsia, pelo seu
grande soberano amor por seos respectivos subditos, e
sincero desejo que tem de pôr fim ás misérias da g u e r r a ,
que saõ tam repugnantes a seus coraçoens, e restabelecer
a boa amizade de vizinhos, que desde os tempos mais a n t i gos tem subsistido entre os impérios Russiano e Pérsico,
tem resolvido para o complemento deste justo e saudável
objecto, nomear seus Plenipotenciarios, a saber S. M . o
Imperador de Todas as Russias, S. Ex». Nicolao K l s c h t s chew, seu T e n e n t e G e n e r a l , e C o m m a n d a n t e em chefe de
suas tropas na Geórgia, e na linha do Caucaso, C o m m a n dante da ílolilha de g u e r r a no Cáspio, e Cavalleiro da
Ordem de S. Alexandre Newski, e de S. A n n a , da P r i m e ira Classe, e possuidor da Espada d e O u r o , com a inscripçaõ^—Por Valor—. S. M . o X á d e Pérsia, o seu Illustre e
Altamente H o n r a d o K a m Mirza Abdul H a s s a n , que foi
Enviado Extraordinário nas Cortes de Turquia e Inglaterra, o Eleito dos C o m m a n d a n t e s P e r s a s , escolhido para
os empregos mais confidenciaes, Conselheiro dos negócios
de segredo da Altíssima Corte de P é r s i a , descendente de
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uma familia de Vizir, Kam da Segunda Classe na Pérsia,
e o mais distincto possuidor de uma espada e adaga, adornadas de diamantes, e de um vestido de Xale semeado de
diamantes, e também de similhantes gualdrapas de cavallo
e outros perenes testemunhos de alto favor.
Nós, portanto, os acima dictos Plenipotencionarios nos
ajunctamos no território de Karabeg, em Gulistan, juncto
ao Rio Seuva, e depois de termos trocado nossos plenos
poderes, concordamos nos seguintes artigos:—
I o . Cessarão e terminarão por este tractado, as hostilidades e mà intelligencia, que tem prevalecido entre as
cortes Russiana e Pérsica, e se estabelecerá eterna paz,
amizade o boa intelligencia entre S. M. o Autocrata de
Todas as Russias, e S. M. o Xá de Pérsia, seus herdeiros
e successores, e seus respectivos Governos.
2. Como ja se tem determinado, por convençoens preliminares, entre as duas Potências, que se conclua a paz
sobre a baze do status quo ad presentem; isto he que as
Potências retenham as possessoens, Kamatos,(jurisdicçoens
de um Kan) e territórios, respectivamente em sua posse ;
portanto será a seguinte linha a que forme para o futuro
os limites entre os Impérios Russiano e Pérsico.
(Seguia-se a descripçaõ da linha de limites )
3. S. M. o Xá, como prova da sinceridade de seus
sentimentos, para com S. M« o Imperador reconhece por
si, e por seus herdeiros e successores no throno da Pérsia,
que os Kanatos e provincias seguintes, pertencencem
exclusivamente á Rússia, a saber—Os Kanatos de Karabag
e Ganschin, que formam a provincia de Elizabethpol: os
Kamatos de Xekin, Xirvan, Derbent Kuba, Baku, e
Talixim, com todas as dependências deste Kamato, presentemente no poder das tropas Russianas: e além disto
toda a extençaõ do Daghestan, Geórgia, com as provincias
deXaragel, Imerita, Gouria, Mingrelia, e Abxasia^ assim
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como todos os territórios comprehendidos entre os paizes
acima enumerados e a linha do Caucaso de u m a parte, e
ornar Cáspio da outra.
4. S. M. o Imperador d e Rússia, como igual mostra d e
sua disposição para com o X á d e P é r s i a , e prova de sua sincera vontade de ver estabelecido sobre fundamentos sólidos
o poder soberano e authoridade do vizinho império da P e r Persia, se obriga por este s o l e m n e m e n t e , por sua parte e
por seus herdeiros e successores, a prestar aquelle filho do
Xá da Pérsia, que elle nomear herdeiro ao throno, o a u xilio necessário, em ordem a que n e n h u m inimigo e s t r a n geiro se possa ingerir nos negócios da P é r s i a , e para que
o Governo Pérsico se fortaleça com o apoio da Altíssima
Corte da Kussia. S e , porém, se levantarem disputas, entre
os filhos do Xá, a respeito dos negócios do Império Pérsico,
o Governo Russiano naõ tomará nisso parte, a menos que
seja para isso requerido pelo X á r e y n a n t e .
5. Todos os commerciantes Russianos gozarão, como
até aqui, o direito de navegar ao longo das costas do mar
Cáspio, e desembarcar ali ; e, no caso de naufrágio, r e c e berão dos Persas todo o auxilio amigável.
O mesmo
direito se concede t a m b é m aos mercadores Persianos, os
quaes poderão, como até aqui, navegar no mar Cáspio, e
desembarcar nas costas Russianas, aonde etn caso de n a u frágio se lhes prestará igualmente auxilio. Q u a n t o aos
navios d e g u e r r a , tanto em t e m p o de g u e r r a como em
tempo de paz, como em todos os tempos tem sido somente
a bandeira Russiana, que tem tido permissão de ser arvorada no mar Cáspio, seraõ os seus antigos direitos a este r e s peito mantidos em tal maneira, q u e excepto a bandeira
Russiana, n e n h u m a outra se possa arvorar no mar Cáspio.
6. Todos os prisioneiros de a m b a s as partes q u e r sejam
prisioneiros de g u e r r a quer sejam habitantes, que se t e nham levado, Christaõs ou de outras religioens,seraõ liberVOL.
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tados dentro de três mezes depois da conclusão e assignatura deste tractado e providos de ambas as partes reciprocamente de mantimentos e meios de viajar, até que cheguem a Caraclis.
7. S. M. o Imperador de Rússia, e S. M. o Xá de
Pérsia, concordam outro sim, em que os Ministros de suas
respectivas altas cortes, que seja necessário mandar para
as residências da Suas Majestades, seraõ recebedidos de
maneira conveniente á importância da missaõ de que saõ
encarregados; e que os agentes ou cônsules (que naõ
podem ter no seu séquito mais delO pessoas) que julgarem
conveniente estabelecer, como até aqui, em certas cidades
para protecçaõ do commercio, como agentes acreditados
gozarão de todas as honras e respeito, que pertence a sua
graduação; a se daraõ ordens, naõ somente para que se
naõ offendam suas pessoas, mas para que, no caso de que
se lhe faça alguma injuria, por parte dos subditos de qualquer dos Estados, representando-se isso, se lhes faça
plena e imparcial justiça.
8. Quanto ás communicaçoens eommerciaes entre os
respectivos subditos de Suas Majestades; he concordado,
que todo o que possuir uma certidão por escripto, seja do
seu respectivo Governo, seja dos Commandantes das
fronteiras, em prova de que saõ realmente negociantes, e
subditos Persas ou Russianos, terá permissão de passar
livremente por mar e por terra, pelos Estados de ambas
as altas potências, e de residir ali e commerciar, em
quanto assim o julgar conveniente, e de voltar sem outro
algum impedimento. Poder vender, ou trocar a mercadoria de um dos paizes no outro. No caso em que os
subditos Russianos morram na Pérsia, a sua propriedade
movei e immovel será entregue aos seus sócios ou
parentes, como he devido aos vassallos de uma potência
amiga; e teraõ permissão de vender a mesma a quem
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lhes parecer, segundo sua vontade, como se faz na Rússia
e em todos os Estados civilizados, seja qual for o paiz a
que pertencer o individuo.
9. As mercadorias, introduzidas pelos mercadores
Russianos nas povoaçoens ou portos da Pérsia, naõ pagarão maiores direitos do que 5 por cento, e este direito
se naõ cobrará segunda vez. O mesmo se observará na
Rússia a respeito dos P e r s a s .
10. Q u a n d o chegarem as mercadorias ás costas ou
portos, quer por terra quer por água nos lugares das fronteiras das duas partes contractantes, se dará aos respectivos
commerciantes plena liberdade de v e n d e r e trocar as suas
fazendas, e comprar outras, sem q u e seja preciso alguma
licença, dos officiaes das alfândegas, cujo dever a este
respeito se limitará a ver q u e as transacçoens de commercio naõ e x p e r i m e n t e m interrupção ou obstáculo.
1 1 . Logo que este tractado for assignado, os P l e n i p o tenciarios das duas altas partes contractantes m a n d a r ã o ,
sem a menor demora, informação disso a todos os lugares,
que for necessário, e daraõ ordens para a immediata c e s sação das hostilidades d e toda a sorte.
O presente tractado de eterna paz, em duas copias
exactas, com a traducçaõ Pérsica, e selladas com os seus
sêllos, e por elles respectivamente trocados, seraõ confirmados por suas Majestades o I m p e r a d o r de Rússia e X á
da Pérsia, e solemnemente ratificados pelas assignaturas dos
dictos Soberanos. As copias seraõ ratificadas pelas assignaturas dos dictos Soberanos. A s copias ratificadas do
dicto tractado seraõ transmittidas, n o decurso d e três
mezes pelas duas altas Cortes, aos seos respectivos plenipotenciarios.
Concluído no campo Russiano, no território de C a r a b a g ,
em Gulistan, juncto ao rio Seuva, aos 12 d e O u t u b r o , n o
3 H 2
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anno Nascimento de Christo, 1813, e segundo a Era Persiana, aos 29 do mez de Xaual, no anno de 1228.
(Assignado.)

NICOLAO K T C S C H T S C H E W .

Plenipotenciario, e Commandante
em chefe na Geórgia.
MIRZA ABDTJL HASSAN KAM.

Plenipotenciaro do famosissimo
Império da Pérsia.

VENEZUELA.

Decreto para a prevenção dos Contrabandos.
Simaõ Bolívar, Supremo Chefe da Republica de
Venezuela, &c.
Considerando, que as leys e regulamentos do antigo
Governo Hespanhol, para a prevenção do contrabando, se
tem achado serem inefficazes; e que a distribuição das
sommas confiscadas entre os officiaes das alfândegas, juizes,
denunciantes e apprehcnsores, além de enfraquecer o
estimulo das pessoas empregadas pelo Estado, e de todos
os cidadãos na descuberta dos defraudadores das rendas
publicas, he indecorosb ao Governo e aos mesmos Juizes,
que, sendo interessados nas confiscaçoens, podem faltar á
imparcialidade, e rectidaõ devida á justiça; portanto
temos julgado próprio decretar o seguinte: —
Art. 1. Naõ somente todos os cidadãos, mas todos os
habitantes do paiz, ainda que sejam estrangeiros, teraõ
direito de denunciar qualquer contrabando, ante as competentes authoridades.
2. A authoridade, perante quem se denunciar qualquer contrabando, será obrigado a seguir o mesmo até
que seja apprehendido.
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3 . Seja qual for o gênero ou valor do contrabando
apprehendido, será adjudicado exclusivamente ao d e n u n ciante, no estado em q u e for t o m a d o ; logo q u e se tiver
provado e os Juizes declarado que h e contrabando.
4. N a õ se faraõ outras deducçoens d a somma do contrabando, excepto 1 ° . os direitos d e importação e e x p o r tação, pertencentes ás rendas publicas: 2 o . a parte p e r tencente aos a p p r e h c n d e d o r e s , segundo os regulamentos,
que estaõ agora em força ; e 3 ° . as despezas do processo.
5. Os Juizes, em taes casos, procederão d e maneira
breve e summaria, de modo q u e se finde a causa em 3 0
dias ; e naõ se admillirá appellaçaõ, a menos q u e se interponha ao segundo dia.
6. A appellaçaõ, em taes casos, p e r a n t e as Altas
Cortes de Justiça, findarão e m 15 dias.
Angostura, 2 d e J u l h o de 1 8 1 8 .
(Assignado)

Decreto, sobre a organização

SIM \ Õ B O L Í V A R .

de policia

nas

Provincias.

Simaõ Bolívar, S u p r e m o Chefe d a Republica d e V e n e zuela, & c .
Considerando, q u e , na nossa presente posição militar, a
separação dos ramos militar, e politico do Governo; estabelecida pelo decreto de 6 de O u t u b r o d e 1817, dá origem
a embaraços e difficuldades g r a n d e m e n t e prejudiciaes à
causa publica, tenho resolvido decretar, e por este decrelo
o seguinte.
Artigo 1. Os Governadores Politicos das provincias
naõ exercitarão outras funcçoens senaõ as de presidir nos
tribunaes de primeira instância, conforme o decreto d e 6
de Outubro d e 1817.
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2. A alta policia, e a municipal das provincias, pertencerão daqui em diante aos Governadores e Commandantes
Generaes, que seraõ Presidentes das Municipalidades;
convocarão e presidirão ás assembléas dos habitantes, e
receberão os seus votos assim como os dos eleitores, sesundo os regulamentos de 6 de Outubro, 1817, a respeito da
creaçaõ de municipalidades.
4. Os Governadores e Commandantes militares das
fortalezas, cidades, ou lugares executarão ali as funcçoens
de policia, como Tenentes do Governador e Commandante
geral da Provinia.
5. Todas as leys, decretos e regulamentos, que podem
attribuir aos Governadores Políticos das provincias, o
exercício da policia, de outra maneira differente do que
fica estabelecido nos artigos acima, saÕ abrogados, e ficam
nullos e sem nenhum effeito.
Dado e assignado de minha maõ, e contrassignado por
um dos Secretários. Quartel General de Angostura, aos
3 de Julho de 1818.
(Assignado.)

BOLÍVAR.
PEDRO BRISENO M E N D E Z , Sec.

Decreto sobre os

Estrangeiros.

Considerando que os Estrangeiros, que para os fins de
commercio, e outros, eslaõ ja estabelecidos, ou para o
futuro se estabelecerem, dentro do território da Republica,
e naõ tiverem carta de naturalização, e por conseqüência
naõ gozarem dos direitos de cidadão, naô devem ser sugeitos aos encargos do Estado, que somente devem pezar
sobre os cidadãos, temos julgado próprio decretar o
seguinte: —
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Art. 1. N e n h u m estrangeiro será alistado, sem o seu
espontâneo consentimento, n a milícia nacional, e muito
menos nas tropas d e linha.
2. Todas as contribuiçoens, donativos, ou empréstimos
extraordinários cobrados pelo G o v e r n o , naõ recairão sobre
estrangeiros n a õ naturalizados, os quaes seraõ somente
obrigados a pagar os direitos estabelecidos no ramo d e
commercio ou industria, a q u e elles se possam t e r
applicado.
Angostura, 7 d e J u l h o , d e 1 8 1 8 .
(Assignado)

SIMAÕ B O L Í V A R .

Proclamaçaõ
do General Marino,
Commandante
em,
chefe dos Exércitos da Republica,
e
commandante
das operaçoens juncto a
Cumana.
Officiaes e S o l d a d o s ! — Q u a m penoso é r a aos meus
sentimentos a contemplação d e q u e , m e s m o hontem,
nem vós n e m e u éramos considerados parte da grande
familia, q u e debaixo do S u p r e m o chefe d a Republica, está
luctando pela liberdade. P o r e m q u e agradáveis sensaçoens me agitam agora, q u a n d o vos informo, q u e o G o v e r n o ,
confiando nas minhas promessas, e esquecendo-se d e tudo
o passado, como bom p a y nos recebe debaixo de sua p r o tecçaõ, e m e authoriza a c o m m a n d a r - v o s e a toda a
provincia.
Officiaes e Soldados!
S e u l t i m a m e n t e soffremos o
estigma de desaffeiçaõ, e temos excitado a attençaõ publica
debaixo desde odioso titulo, desde o presente momento
devemos ser u m modelo d e submissão e obediência ao
Supremo Chefe. Saiba todo o m u n d o a sinceridade d e
nossos votos, e considere-nos como o mais firme apoio do
Governo. J u r o - v o s , pelos manes de tantos illustres c o m -
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panheiros nossos ; juro- vos por minha honra, e por tudo
o mais que he sagrado na terra ; que somente aspiro a isto.
Espero que vós, que em todos os tempos me tendes dado
tantas provas de amor e respeito, me dareis agora a maior
de todas, cooperando comigo cm cumprir as ordens do
Supremo Chefe. Q u e vos equecereis de todas as inimizades passadas, e que existirá entre todos os chefes a mais
estricta uniaõ, e a maior consideração. Que vos lembrareis de que sois tropas pertencentes ao Supremo Governo
debaixo de minha direcçaõ, e que naõ sois animados por
outros sentimentos mais do que o amor de vossa pátria, e
o respeito e obediência ao Governo.
Este vigia pela vossa felicidade. Ja tem mandado supprimentos em nosso soccorro, e brevemente recebereis
tudo que he necessário. Fardamento, armas, muniçoens
de guerra, &c. depressa nos chegarão.
Officiaes e Soldados! Este dia deve ser notado pelas
mais assignaladas demonstraçoens de alegria.
Separados
do Governo por mais de um anno, do pay de nossa pátria
e de nossos exércitos, estamos outra vez incorporados na
grande e livre familia de Venezuela ; e os nossos coraçoens saltam de alegria.
Viva a Republica; Viva o
Supremo Chefe ; Viva o General Bolivar!
Quartel General de S. Francisco, 25, de Junho de 1818
(Assignado)

SANTIAGO MARINO.

POTÊNCIAS ALLIADAS.

Tractado para

a evacuação da França, pelo Exercito
Alliado de occupaçaõ.

Em nome da Sanctissima e Indivisível Trindade.
Suas Majestades o Imperador de Áustria, o Rey de
Prússia, e o Imperador de Todas as Russias, tendo vindo
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a Aix-la-Chapelle, e Suas Majestades E l E e y de F r a n ç a
e de N a v a r r a , e E l R e y do R e y n o Unido d a Gram B r e tanha e Irlanda, havendo mandado ao mesmo lugar os
seus Plenipotenciarios; havendo os Ministros das cinco
Cortes concurrido em conferência, e tendo o Plenipotenciario Francez feito saber, q u e , e m conseqüência do estado
da Franca, e da fiel execução do tractado de 20 de N o vembro de 1815, desejava S. M . Christianissima q u e
cessasse, o mais breve possivel, a occupaçaõ militar, estipulada pelo 5 ° . artigo do dicto t r a c t a d o ; os Ministros das
Cortes de Áustria, G r a m B r e t a n h a , Prússia e Rússia,
depois de t e r e m , , em concerto com o dicto Plenipotenciario de França, examinado m a d u r a m e n t e tudo quanto
podia ter influencia em tam importante decisaõ, d e c l a r a ram, que os seus Soberanos admittiriam o principio da
evacuação do território F r a n c e z , no fim do terceiro anno
de occupaçaõ; e, desejando consolidar a sua resolução
em uma convenção formal, e segurar ao mesmo tempo a
execução definitiva do dicto tractado de Novembro d e
1815, nomearam Suas Majestades (seguiam-se os nomes
e títulos dos Plenipotenciarios} os quaes concordaram nos
seguintes artigos.
ArL 1. As tropas, que compõem o Exercito d e
Occupaçaõ, seraõ retiradas do território Francez, pelos 30
de Novembro próximo futuro, ou antes se possivel for.
2. As praças e fortalezas, que as dietas tropas agora
occápam seraõ entregues aos Commissarios, nomeados
para este fim por S. M . Christianissima, no estado em
que se achavam ao t e m p o da occupaçaõ, conforme ao
artigo nono da convenção concluída em execução do artigo
5 o . do tractado de 2:'. de Novembro rie 1815.
3 . A somma destinada para o pagamento, fardamento
e municiamenlo das tropas do Exercito de Occupaçaõ,
será paga, em todo o caso, até os 30 de Novembro próximo
VOL.
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futuro, no mesmo pé em que existia desde o I o . d e
Dezembro de 1817.
4. Como todos os arranjamentos pecuniários entre a
França e as Potências Alliadas tem ja sido regulados e
ajustados, a somma, que a França tem ainda a pagar,
para completar a execução do artigo 4 o . do tractado de
Novembro de 1815, he definitivamente fixa em 265 milhoens de francos.
5. Desta somma, o importe de 100 milhoens, em valor
effectivo, será paga por uma inscripçaõ de rentes no Livro
Grande da divida publica de França, vencendo juros desde
22 de Septembro de 1818. As dietas inscripçoens seraõ
recebidas na proporção dos fundos, aos 5 de Outubro,
1818.
6. Os restantes 165 milhoens seraõ pagos em nove
pagamentos mensaes, começando aos 6 de Janeiro próximo futuro, por letras sacadas sobre as casas de Hope e
Companhia, e Baring Irmaõs e Companhia. Da mesma
forma as inscripçoens de rentes, mencionadas no artigo
precedente, seraõ entregues a Commissarios das Cortes
de Áustria, Gram Bretanha, Prússia e Rússia, pelo Thesouro Real de França, na epocha da completa e difinitiva
evacuação do território Francez.
7. Na mesma epocha os Commissarios das dietas
Cortes entregarão no Thesouro Real de França as seis
obrigaçoens (engagements) que ainda naõ estaõ pagas,
que ficarão em suas maõs das 15 obrigaçoens entregues na
conformidade do segundo artigo da convenção, concluída
para a execução do 4 o artigo de 20 de Novemhro 1815.
Os mesmos Commissarios entregarão ao mesmo tempo as
inscripçoens de sette milhoens de rentes, creados em
virtude do artigo 8°. da dieta convenção.
8. A presente convenção será ratificada, e as ratificaçoens trocadas em Aix-la-Chapelle, dentro em 15 dias.
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ou antes se for possivel. E m fé do que os respectivos P l e n i potenciarios tem aqui assignado os seus n o m e s , e affixado
<»s sellos de suas a r m a s .
Dado em Aix-la-Chapelle aos 9 de O u t u b r o , no anno
da Graça 181H.
(Seguiam-se as assignaturas dos Ministros.)
Temos achado o tractado acima conforme á nossa vontade, em conseqüência do q u e o temos confirmado e ratificado; como agora confirmamos e ratificamos por nossos
herdeiros e successores.
(Seguiam-se as assignaturas dos Soberanos, com a
especificação dos differentes annos de seus respectivos
rey nados.)

COMMERCIO E ARTES.

Observaçoens

sobre o Alvará

de 25 de Abril,

de 1818.

(Continuadas de p. 325,)

20.
Todos convém na justiça do a u g m e n t o dos direitos, nos
vinhos estrangeiros, para favorecer os de P o r t u g a l ; mas a
proporção estabelecida, pelo § 2 do Alvará, naõ h e a que
se devia adoptar.
Para favorecer, pelo meio indirecto dos impostos, os
productos nacionaes, que concorrem no mercado com os
estrangeiros de similhante natureza, couvem impor a estes
tal contribuição, que, juncto ao custo, faça u m a eomma
3 i 2
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maior que a do custo e direitos impostos aos gêneros
similhantes nacionaes. O Alvará naõ seguio esta regra,
nos direitos que impoz aos vinhos, como mostraremos, nem
dá razaõ alguma, nem nós a descubrimos, para seguir o
que adoptou.
Os vinhos de Catalunha, Murcia, e outros em Hespanha,
os de Bourdeaux, na França ; e alguns do Rheno, que
saõ similhantes aos vinhos fracos de Portugal, custam tanto
menos que estes, que a differença dos direitos no Brazil
nao basta para lhe igualar o valor, quando se sommam
em uns e outros o custo originário, o frete e os direitos.
Os vinhos ordinários de Portugal custam de 50 a 90
mil reis, os vinhos Hespanhoes da mesma ou melhor qualidade podem ficar postos no Brazil por 50 ou 60 mil reis,
os vinhus Flespanhoes da mesma ou melhor qualidade
podem ficar postos no Brazil por 50 ou 60 mil reis, logo
devemos comparados assim.
vinhos Portuguezes,

Custo
Direitos

-

-

-

-

vinhos Hespanhoes.

90.000
9.600

60.000
36.000

99.600

96.000

Daqui se vê, que, contra a regra de Economia Politica,
que temos estabelecido acima, a proporção de direitos,
ordenada pelo Alavrá, deixa os vinhos estrangeiros mais
baratos que os nacionaes na proporção de 960 para 996;
e para os pôr iguaes devia o direito dos vinhhos estrangeiros ser 39.600, ficando o direito dos Portuguezes o mesmo,
ou ficando o mesmo o direito dos estrangeiros, o Portuguez
deveria pagar somente 6.000 reis, para ficar em estado
de poder competir com os outros no mercado, em igualdade
de preço.
Se, porém, suppozermos, que os vinhos Hespanhoes
poderão de algum modo substituir os vinhos do Porto e da
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Madeira no uso c o m m u m , entaõ a proporção de direitos,
estabelecida pelo Alvará, he ainda mais impolitica.
Custo do vinho do P o r t o
180.000
Direitos
12.000
192.000
96.000

Vinhos estrangeiros custo e direitos

Differença que se devia accrescentar >
ag^OO
aos direitos
>
Nos vinhos da Madeira a proporção h e ainda m a i s contraria aos interesses da naçaõ, pois custando u m a pipa deste
vinho 250.000 reis, para competir com os vinhos e s t r a n geiros deviam estes ter a imposição de 2 0 2 . 0 0 0 reis em
vez de 36.000 reis.
Nos vinhos do P o r t o e da Madeira, abstrahimos a v a n tagem da melhor qualidade, o que na verdade deve entrar
em linha de conta, em muitos casos ; porém para o consumidor ou de pouco gosto o u de mais economia, he p r e ferível o mais barato, em tal propoiçaõ, a o d e melhor qualidade, tanto mais caro.
O Alvará foi igualmente falho nas r e g r a s de economia
politica, na graduação dos direitos aos vinhos nacionaes,
comparados uns com outros.
Custo

—

Direitos,

Poito
180.000 — 12.000
Madeira
250.000 — 12.000
Outros vinhos P o r t u g u e u e s 90.000 —
9.600
Logo a proporção dos direitos h e , P o r t o -ré- Madeira -rfy;
outros ^ * r
O r a naõ ha razaõ para esta desigualdade, p o r q u e nos
gêneros nacionaes os direitos d e v e m ser j u s t a m e n t e na
proporção do valor, para que a industria seja igualmente
'avorecida.
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A respeito dos vinhos estrangeiros resta ainda uma difficuldade, que he sobre os direitos dos vinhos do Cabo, que
como Inglezes podem ser admittidos no mesmo pé dos
Portuguezes, segundo o tractado de commercio, que põem
os Inglezes no mesmo predicamento dos Portuguezes. O
peior he que os vinhos Portuguezes naõ podem entrar na
Inglaterra, no mesmo pé destes vinhos Inglezes; a razaõ
he que, pelo tractado, o commercio Portuguez na Inglaterra deve regular-se como o da Naçaõ mais favorecida:
assim a reciprocidade põem, neste caso, as duas naçoens
em circumstancias as menos reciprocas possíveis.
Outro exemplo, he o que se encontra no§ 5 o . , aonde se
impõem o direito de 600 reis por arroba na carne salgada,
que se exportar do Brazil,
Os direitos de exportação, em regra, saõ contrários á industria nacional. As carnes salgadas constituem considerável ramo de commercio na provincia do Rio Grande do
Sul; e que se deveria animar, para favorecer o seu consumo em Portugal, em preferencia ás carnes de Irlanda e
dos Estados Unidos; e até introduzir estas carnes do RioGrande em paizes estrangeiros. A creaçaõ do gado
naquelle paiz he taõ útil ali, e tam necessária em outras
partes do Brazil ; que naõ se devia entorpecer tam interressante ramo impondo-lhe um tributo de tal magnitude
na exportação como he 600 reis por arroba.
O mesmo dizemos a respeito dos metaes, a quem o
Alvará impõem iguaes direitos, quer sejam manufaclurados, quer em barra; quando deveria aleviar dos direitos os
metaes em obra, para assim favorecer a industria do paiz.
O § 8 o . moslra outra falta da mesma natureaa, na distineçaõ, que faz, entre navios Portuguezes de construcçaõ
estrangeira ou nacional. Esta distineçaõ he, sem duvida,
mui útil, para fomentar a importante fabrica da construcçaõ de navios; porém he injustoe impolitico dar a ésla
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Legislação effeito retrogrado, coraprehendendo os navios
comptados por Portuguazes, antes do Alvará, e naturalizados, segundo as leys existentes, mediante os direitos
pagos no paço da Madeira.
Este mesmo § manda, que as mercadorias de producçaõ^
pescaria, manufactura ou industria de Portugal e Algarves, quando naõ sejam livres dedereitos no Brazil, paguem
ali 5 por cento, sendo transportadas em navios de construcçaõ Portugueza. Esta legislaçaõhe odiosa, em quanto,
taxando a industria de Portugal, parece favorecer a do
Brazil; eja dicemos que os vassallos das differentes partes
da Monarchia devem ter igual protecçaõ do seu Soberano,
O § 11 he outro exemplo da falta de intelligencia da
Economia Politica, em quem minutou o Alvará. Determina este §, que se cobrem dos navios estrangeiros os
mesmos direitos, que nos seus respectivos paizes forem
obrigados a pagar os navios Portuguezes.
A idea illusoria de reciprocidade foi sem duvida quem
deo origem a esta legislação; mas a igualdade destes direitos está bem longe de igualar reciprocamente as utilidades. O numero de navios, que a Inglaterra, por exemplo, manda a Portugal e ao Brazil, he tanto maior que o
numero de navios Portuguezes, que entram nos portos
da Inglaterra, que a somma dos direitos cobrados dos navios Inglezes he comparativamente mui pequena: assim
se a Inglaterra abolir todos os direitos que cobra dos
navios Portuguezes, e em Portugal e Brazil abolirem
também, pela regra deste Alvará, os direitos que se
cobram dos navios Inglezes, será muito grande a somma,
que pouparão os negociantes Inglezes, e quasi nulla a
que se salvará a Portugal. Nisto pois naõ ha reprocidade.
O § 12 manda abolir as avaliaçoens, e lançar os direitos pelas carregaçoens e mais documentos, que deve levar
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o navio. Esta determinação he contraria á practica de
Portugal, á de Inglaterra, dos Estados Unidos, e de quasi
todas as naçoens commerciantes. Nas alfândegas de
Portugal, se a avaliaçaõ,que dava o importador, era demasiado baixa, tomava-se o gênero pelo preço avaliado, com
o lucro de 10 por cento. Em Inglaterra se põem o gênero
a lanços em leilaõ.
O systema de impor os direitos,
segundo os documentos, que trouxer o navio, he sugeito
a muitas fraudes, pela grande difficuldade que ha em
descubrir a falsidade de papeis, forjados em paizes estrangeiros e distantes.
30.

Examinaremos agora os exemplos de obscuridade de
expressoens, que induzem a duvida, ou que deixam a legislação incompleta.
0 § 3° faculta a exportação dos vinhos de feitoria, para
qualquer portodoBrazil,&c. mediante a licençado estylo.
Aqui naõ he claro, se a Companhia dos vinhos do Alto
Douro he só quem pôde fazer essa exportação, ou se he
permittido a todos os subditos o exportar aquella sorte
de vinhos. Ora naõ he este um ponto, que devesse ficar
em duvida.
Pelo § 6 o . naõ pagarão direitos de consulado de saida
os gêneros estrangeiros, exportados de Portugal ou Algarve para o Brazil,em navios de construcçaõ Portugueza.
1 Que direitos de consulado deverão pagar, sendo os
navios Portuguezes de construcçaõ estrangeira? O Alvará
naõ o declara.
Se a reexportaçaõ for para outros portos,que naõ sejam
do Brazil, j, que direitos devem pagar? Naõ declara o Alvará.
Se a reexportaçaõ for feita por estrangeiros para portos
seus ou alheiosj, Q u e direitos deverão pagar? Naõ declara
o Alvará.
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O Alvará, no § 9 U . , a u g m e n t o u os direitos do sal,
exportado para o estrangeiro, 300 r e i s ; e diminuio 8 0 0
reis no q u e se exporta para o Brazil. P e l o que respeita o
rendimento dos direitos a legislação he bem p e n s a d a ; porque o a u g m e n t o do E s t r a n g e i r o he de muito maior i m portância do que a diminuição ao nacional: o resultado h e
também favorável á navegação P o r t u g u e z a : mas quanto
ao proveito das salinas he mui duvidoso, se este a u g m e n t o
d e direito aos estrangeiros os fará ou naõ preferir o sal da
Hespanha.
F a t i a n d o , porém, o Alvará em Ilhas adjacentes, como
umas importam, outras exportam o sal, he difficil e n t e n d e r a determinação, se c o m p r e h e n d e o que se exporta
de umas ilhas para outras, ou das que exportam sal p a r a
o Brazil, ou para o estrangeiro s o m e n t e .
E s t e §, por u m vicio mui ordinário em todo o arranjam e n t o do Alvará, ajuncta matérias mui distinctas entre si.
Falia d e mercadorias P o r t u g u e z a s importadas, com o direito d e 15 por c e n t o ; das mercadorias estrangeiras
importadas em navios da sua respectiva naçaõ, que pagarão os direitos
estabelecidos ; do abatimento de õ por
cento nos direitos d e 24 por cento, se as mercadorias e s trangeiras vierem em navios P o r t u g u e z e s ; & c . P o r é m
i que direitos deverão p a g a r , se vierem em navios de
outra naçaõ,a q u e m naõ p e r t e n c e m os gêneros? O Alvará
naõ o declara.
N e s t e § vem um caso em que os navios Inglezes ficam,
nos direitos, mais favorecidos, que os P o r t u g u e z e s , e he
quando estes forem d e construcçaõ estrangeira; porque
segundo este § naõ podem t e r o abatimento de 5 por
cento de direitos, nas mercadorias estrangeiras, que troux e r e m , quando os Inglezes, qne, pelo tractado de Commercio de 10 de Fevereiro 1810, saõ igualados aos P o r tuguezes, poderão requerer este abatimento.
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A sugestão de promover a construcçaõ de navios nacionaes, fazendo alguma distincçaõ nos direitos dos que fossem
de construcçaõ estrangeira, foi aqui mui mal applicada pelo
compilador do Alvará, e menos entendida a differença
entre importaçoens em navios nacionaes e estrangeiros;
parece que se quiz imitar o principio das leys de navegação
lnglezas, e dos Estados Unidos, porém saio bem estranho
o resultado desta má imitação,
Os 5por cento no valor dos gêneros, naõ serve de favorecer a navegação nacional, por ser o frete das fazendas,
que se importam no Brazil,de mui pouca monta, comparados com os fretes das mercadorias que dali se exportam.
Uma dúzia de pacotes de fazendas lnglezas, a quem o
abatimento de 5 por cento nos direitos he de summa importância, naõ pode pagar tal frete a um navio do Brazil,
que o induza a vir á Europa para levar só esta carga.—
P o r outra parte uma carga de assucar ou algudaõ he mui
sufficiente para que um navio Inglez a vá Ia buscar.—
Assim este alivio dos 5 por cento, beneficiando muito o
negociante estrangeiro, mui pouco lucro offerece aos fretes
dos navios nacionaes. Esta desigualdade resulta dos differentes volumes e preços relativos dos gêneros, que as diversas naçoens importam e exportam.
Supponhamos, porém que este abatimento de 5 por
cento serve a fomentar a navegação nacional t porque se
concede no Brazil, e se omitte em Portugal ?
O Alvará concede este abatimento de 5 por cento nos
direitos dos gêneros estrangeiros, se preferirem remetter
os seus gêneros em navios Portuguezes. Naõ declara
quem saõ esses que preferirem; mas da expressão, seus
gêneros quando se tracta de gêneros estrangeiros, parece
que se deve concluir que pelos que preferirem se devem
entender os estrangeiros.
Mas se assim he, entaõ os
Portuguezes, que levarem gêneros estrangeiros em navios
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Portuguezes naõ teraõ esse abatimento, que se concede
aos estrangeiros nas mesmas circumstancias.
Pelo m e nos a obscuridade das expressoens deixa a matéria em
grande duvida.
Para favorecer a navegação se aboliram os direitos do
Consulado, e no entanto esqueceram os direitos do Paço
da Madeira, que estaõ nas mesmas circumstancias, e q u e
por isso exigiam os mesmos regulamentos a bem da i n d u s tria nacional. Os trastes de madeira pagam em Lisboa
10 por cento no Paço da Madeira, ao mesmo tempo que o
Alvará para favorecer a industria aliviou o Consulado.
O mesmo dizemos a respeito das cebolas e outros
gêneros, que continuam a p a g a r os direitos na M e z a da
Fructa.
Temos (aliado em geral destes m a l e s , e das faltas do
Alvará, sem personalizar n i n g u é m , mas naõ seria difficil
traçar as más informaçoens, que de Lisboa lôram á Corte
do R i o - d e - J a n e i r o , a motivos d e interesse p a r t i c u l a r ,
porque, quando consideramos a um Secretario de Estado
proprietário de um officio na Meza G r a n d e da Casa da
índia, a quem toca grande migalha naquellas miudezas ; e
com uma sobrinha casada com um escrivão da M e z a
Grande, que he o que recebe os t e r m o s , e este filho do
Ex-Thesoureiro Mor, que está no Conselho da F a z e n d a ,
com parte nas baldeaçoens e miúdas, mal podemos suppôr
que El R e y tenha informaçoens imparciaes, vindo estas
por similhantes cannaes.
Os debates sobre as leys, antes de sua publicação, saõ de
summa utilidade ; porque examinando todos os pontos, que
lembram a diversas pessoas; comparando-se os a r g u m e n tos e objecçoen se accláram as matérias por maneira, que
nunca succede quando se consultam só certas pessoas em
particular.
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H e verdade, q u e , sobre outios pontos, se m a n d a r a m ouvir
como j a tivemos occasiaõ de referir, os negociantes de Lisboa e do P o r t o ; mas as conferências em Lisboa foram
presididas por Joze Accursio das N e v e s , este impunha
opinioens, em vez de colher votos ; e os negociantes, que
podiam por seus talentos e experiência suggerir lembranças úteis, sabendo que dahi só resultaria louvor ao Secretario, c a l a r a m - s e , e tudo ficou como d'antes. Foi mui
boa a idea d e consultar os negociantes; mas péssimo o
modo porque se procurou obter bom resultado de suas
deliberaçoens: isto accontece o mais das vezes, quando os
planos saõ lembrados por uns e executados por outros.
Se os t r ê s gêneros, acima mencionados, algudaõ, cacáo
e cafTé, r e n d e m 65 mil cruzados i que rendimento naõ
produzirão as miúdas, para cevar tantos gulosos ?
H e impossível conhecer disto e Soberamo sem a publica discussão das leys, antes de sua publicação ; porque
pelo systema dos informes particulares, quasi sempre os
informantes saõ as pessoas das repartiçoens, que mais interesse t e m nos abusos.
F a z e m - s e rateios, entre os principaes officiaes, das esportulas dos lugares vagos, na Casa da í n d i a ; assim he
c l a r o , q u e todas as informaçoens, que possam dar ao Gov e r n o taes empregados, naõ seraõ contra os seus interesses.
Consta-nos, q u e a maior parte dos figuroens, no Erário
d e Liboa, saõ como proprietários dos lugares dos homens,
q u e servem na Casa da índia. O Provedor da mesma
C a s a da í n d i a , seja isto dicto sem menoscabo do actual
ou d e sua integridade, tem dependente delle muita
gente boa, e grande patrocínio nos lugares que confere.
N o t e m p o da g u e r r a da independência dos Estados
U n i d o s , por ordem do Governo Portuguez se cubriam propriedades lnglezas com nome Portuguez no commercio da
í n d i a , e nisto de necessidade havia de entrar muito inter-
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esse individual. Os cofres d e 3 chaves d a Casa da índia
reduziram-se à resposabilidade individual do P r o v e d o r .
Tudo isto he em detrimento das rendas R e a e s , e em
v exame do commercio.
H e necessário desfazer este systema de corrupção, por
leys expressas, e por taes regulamentos, que naõ d e i x e m
poder arbitrário aos executores. Cada lugar de a c a r r e tador, ou como lhe chamam h o m e m da Alfândega, rendeo
ja 900.000 reis a quem o conferio. E s t e s lugares r e n d e m
240.000 reis por anno, assim admittem que nelles entrem
pessoas de gravata lavada, como lá dizem, e que servem
por seus substitutos.
Por fim, o Alvará naõ determinou certa epocha, em
que começassem suas disposiçoens a ter lugar e effeito,
esta falta causou em Portugal g r a n d e confusão.
O Alvará chegou a Lisbra, e foi impresso, por curiosidade, na Impressão R e g i a , naõ se h a v e n d o recebido copia
authentica, ou instrucçoens para sua execução. No entanto
o Ministro das Sette Casas s u s p e n d e o l o g o todo o despacho
de izentos. O da Alfândega paralyzou o negocio. N a
Meza do Consulado G e r a l d e Saida se tentou obrigar as
partes a que concluíssem seus despachos, pagando os antigos
direitos de 8 por cento ; pela razaõ de naõ t e r e m recebido
ainda ordem em contrario ; mas ao mesmo tempo exigiam
direitos de saida pelos mantimentos para a viagem dos
navios, aparelhos de sobrecellente, &c.
Esperamos pois,que estas suggestoens sirvam de indicar
a necessidade de obter melhores imformaçoens, para dar
remédio a males, que as mesmas disposiçoens do Alvará
suppoem em existência; porque do que temos dicto fica
evidente, que nunca o Soberano será devidamente b e m
informado, em quanto buscar saber por vias particulares o
que só em discussão publica pode ser imparcialmente
averiguado.

442

Commercio

e Artes.

Prezas e roubos, que os corsários de Artigas tem feito
navios Portuguezes segundo as Listas de
Lloyds.

de

Folha de 1 de Septembro
1818. O navio P o r t u g u e z
iV. S, da Piedade, Capitão Araújo com sal e fazendas a
bordo foi tomado em 5 do passado fora do Cabo P r i o r ,
indo d e Lisboa para Bilbao, por um corsário Insurgente
d e 12 peças, o qual depois de o roubar o melteo a pique,
enviando o Capitão e e q u i p a g e m n o bote para terra8 de Septembro.
S. Barlholomew 12 de J u l h o 1818.
E n t r a r a m nesta Ilha, aprisionados por duas escunas de
piratas ( a s quaes se haviam apreslado em Baltimore, com
commissaõ d e A r t i g a s ) dous importantes navios Porlugueçes d e 400 e 500 t o n e l a d a s ; u m do Rio-de-Janeiro para
Lisboa com assucar, cachaça, caffé, couros, cêbo. arroz e
canella, e outro de Lisboa para o Rio-de-Janeiro, com sal,
vinho, m a n t e i g a , queijos, passas, figos, especiaria, perfumes, e fazendas s e c a s , o que tudo descarregaram, e
venderam
Estaõ anchorados nas Cinco Ilhas mais dous
brigues com commissoens d e Artigas, para andar a corso
contra os P o r t u g u e z e s .
2 2 de Septembro.
E m 29 de Julho foi tomado perto
da Bahia o brigue Globo de Bengala para Lisboa, por um
corsário d e 16 peças e 184 homens, com bandeira de
A r t i g a s ; e 15 homens, e q u i p a g e m d a preza, foram postos
a bordo do M a r g a r e t , capitão Cudd, de Londres: no mesmo dia e n t r a r a m na Bahia. O navio Portuguez Eugênio, depois de haver andado alguns dias fora, tornou a
e n t r a r no dia 30 desarvorado dos mastareos, em conseqüência da caça, que lhe deo o mesmo corsário até a barra
da Bahia, aonde continuou cruzando até o dia 3 1 . O
Lord Wellington,
saido de Lisboa para o Pará em 20 de
J u n h o , e o S. Joaõ Baptista do Rio-de-Janeiro para
Lisboa foram tomados.
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25 de Septembro.
R i o - d e - J a n e i r o 24 de J u l h o . —
Chegou a este P o r t o em 19 d o presente a sumaca
Pernambucano,
vinda d e P e r n a m b u c o , depois de haver
sido roubada de 30.000 pezos fortes, por um corsário fora
de C a b o - f r i o , o qual corsário j a havia roubado mais
quatro ou cineo pequenas embarcaçoens. D i z e m q u e se
esperam nestas costas mais corsários, com commissoens
de Artigas.
Pernambuco 14 de Agosto. Os corsários tem por aqui
feito grande estrago no commercio P o r t u g u e z . O P e r nambucano, que saio daqui para o R i o - d e - J a n e i r o , foi
roubado de uma g r a n d e somma de dinheiro ; assim como
o Su/raõ que saio para a B a h i a ; e muitas outras prezas.
2 de Outubro.
Lisboa 19 de S e p t e m b r o . A
Nympha
de-Lisboa, e a Luiza, que daqui haviam saido em 2 3 do
passado, o primeiro para o P a r á , e o segundo para o
Maranhão, foram tomados dous dias depois da sua saida
por um corsário Insurgente. Os navios P o r t u g u e z e s , que
em a folha de 8 de Septembro se d a õ entrados em
S. Bartholomeu aos 12 de J u l h o , saõ, pela descripçaõ da
sua carga, o S. Joaõ Baptista do Rio para esta, e o Lord
Wellington daqui para o P a r á .
6 de Outubro.
Lisboa 25 de S e p t e m b r o . Foi tomado
em 22 do Corrente fora da barra, o navio D. Pedro d'
Alcântara, pelo Corsário I n s u r g e n t e de 20 peças ; e roubado o General Sam Paio.
R e c e i a - s e que fosse igualmente tomado o D. Miguel Forjaz vindo do R i o - d e Janeiro T a m b é m foi roubado á vista de S. Miguel a
escuna Ligeira.
Porto 22 de S e p t e m b r o . E s t a õ cruzando fora da barra
dous corsários com commissoens de Artigas, os quaes j a
tomaram três navios P o r t u g u e z e s , roubaram dous, e
queimaram u m .
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O Cassador, que sairá da Madeira para Lisboa, foi
roubado em 28 de Agosto fora da barra do ultimo porto,
tornando outra vez a ir para a Madeira.
O Paquete do Porto, Capitão Sylva, o qual em 7 de
Septembro havia saído da cidade do Porto para o Rio-deJaneiro, foi, no dia seguinte, tomado por um corsário, o
Republciano, de 14 peças.
Um brigue de Lisboa para S. Miguel, com tabaco e
sabaõ; e uma escuna da Madeira, foram tomados por
corsários Insurgentes: a segunda foi mettida a pique.
9 de Outubro.
Pernambuco 20 de Agosto A Regeneração, que daqui havia saido para Angola, no principio
deste nez, foi tomada á vista de Olinda pelo corsário
Insurgente Invencível de 12 peças.
O Maria, qua ia da Madeira para o Porto, foi tomado
e destruído por um corsário Insurgente.
O mesmo corsário Republicano, pertencente ao General Artigas roubou ou brigue Austriaco Madona di Monte
Negro, que ia de Liorne para o Porto, em latitude
38° 7' e lhe metteo a bordo a equipagem dos navios
Portuguezes Luiza, e Nimpha, que iam de Lisboa para o
Brazil; e a equipagem da escuna Maria, dali para o
Algarve, que foi queimada.
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Preços Correntes dos principaes

Productos

do

Brazil.

L O N D R E S , 26 de Outubro, de 1818.
QuantiDireitos.
| Preço de|
dade.
("Redondo .
112 lib. 52s.
V Batido . . . .
Aguçar
I89. Op.
Livre de direiI Muncavado
42s. Op.
tos por exporArroz .
. Brazil . . .
tar aõ.
I 3 2 s . Õp. I36s
Cafle . .
. .Rio
76». Op «Os.
Cacao .
. .Pará
. . .
3 s 2 p p o r 1121b
Ccbo
Rio da Prata
2l.
][
2s. Op
Pernambuco libra
8s. 7p. por lb.
Ceará . . . .
la.lOip. ls. l l p .
100 em navio
Uahia . . . .
I». lOp. ls. l l p .
Algodão . .« Maranhão .
*
Portuguez ou
ls. 9Ap ls. Hip
Pará
. . . .
Inglez.
ls. 8p. l s . lup
Minas novas
l_CapitaDia .
Annil . . . . . Rio . . . .
J 4$p. por lb.
Ipecacuanha . Brazil. . •
23. Op. 12s. 6p.
3.6$p.
Salsa Parrilha Pará . . .
3s. 9p. 4s. 2 p .
l s . 2.ip.
2s. 8p. 3s. 3 p .
ls. l l j p .
Óleo de cupaiba
(ls. 8p. 0». l l p .
4 p.
1'apioca
Brazil . .
ls. llp. Ss
6p. direitos pagos
Ourocu
pelo comprador
tivrededirei( em rolo
Tabaco
> tos por expor' \ e m folha
9p ' taçaõ.
"1 8Jp
Í~ A
8p -I
Rio da Prata, pilhai B
>™P
6ÍP
JtítP
P
9+p. por couro
A
>6p
>6JP >ern navio PorJ 54P tuguez ou InJ 5P
Rio Grande . . . :J B
glez.
6s. 6p.
Couro
4s. 6p.
. 5s. 6§p. por 100.
123
Pernambuco, salgados Tonelada
I direitos pagos
1501.
l_Rio Grande, d e cavallo
f pelo comprador
81.
71
Chifre». .
. .Rio Grande
Páo Brazil . .Pernambuco .
Espécie.
P i o amarello Brazil. .
Ouro em barra
Peças de 6400 reis
onça.
Dobroens Hespanhoes
Pezos . . dictos
Prata em barra

G e n ero».

I

Qualidade.

lc

}

V

r

lc

Câmbios.
Rio de Janeiro
Lisboa
Porto
Paris
Amsterdam

67
58
:>8
21
II

80
9

Prêmios
Brazil Hida 40s.
Lisboa
35:-.
Porto
. . Sós.
Madeira
40s.
Açores
509.
Rio da Prata 6Ss.
Bengala
60s.

VOL.

X X I . No. 125.

Hamburgo
Cadiz
Gibraltar
Gênova
Multa

de

Seguros

Vinda

40s
35s
35s
40s
5lN
C3s
60?

3L

NlIO

:*i
46i
5<)

[
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LITERATURA E SCIENCIAS.

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA.

J OURIST through Ireland ; 12 mo . preço 6s.; com
os mappas illuminados 7s. O viajante pela Irlanda, dirigido aos objectos mais dignos de attençaõ, ja nas antigüidades, ja nas artes, sciencias, ou scenario. Por um cavalheiro Irlandez, ajudado pelas communicaçoens de
seus amigos.
Paddock's Shipwreck of Oswego. 4<o. preço 1/. bs.
Narrativa do naufrágio do navio Oswego, na Costa da
Barbaria Meridional, e dos trabalhos do Mestre e equipagem, em quanto estiveram em escravidão entre os Árabes ; il lustrada com numerosas notas sobre o paiz e seus
habitantes, e os perigos particulares naquella costa. Por
Judah Paddock, que éra o Mestre delle.

0/jíla's Remedies against Poisons 12 m ". preço 5s.
Direcçoens para o tractamento de pessoas, que tem
tomado veneno, e das que se acham em estado apparente
de morte; com os meios de descubrir os venenos e adulteração do vinho; e também para distinguir a morte
verdadeira da apparente. Por M. P. Orfila; e traduzido
do Francez por R. H . Black. Com um appendiz sobre a
animação suspendida, e meios de a prevenir.
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CarmichaeVs Observations on Venereal Diseases : 8vo.
preço 9s. Observaçoens sobre os symptomas e distincçoens especificas das moléstias Venereas; com suggestoens para mais efficaz e ultcrior indagação da presente
dissertação, sobre os usos e abusos do mercúrio, no seu
tractamento. Author Ricardo Carmichael, M. R. J. A.
Um dos cirurgioens do Hospital de Richmond, Casa de
Industria, &c.
Turner'» Fuci N ° . 45. 4*°. preço 7s. 6d. O N ° . 45
dos Fungos, figuras illuminadas e descripçoens das plantas
que os Botânicos denominam geralmente fungos. Por
Dawson Turner, Esc. A. M. F . R . S. & L. S. &c. &c.

Davalos, Tableau de Malte, 8 v o . preço 7s. Tableau
Historique e Politique de Malte et des ses habitans,
depuis les temps les plus reculés jusqu' à Ia réunion de
cette Isle à Ia Grande Bretagne; Por F . A. de Christoforo Davalos.
Monro on Small-pox after Vaccinction.
8vo. preço
lOs. 6d. com estampas. Noticia das bexigas, que apparecêram depois da Vaccina, incluindo muitos casos, três dos
quaes occurrêram na familia do mesmo Author. Por
Alexandre Munro. M. D. Professor de Anatomia na
Univerdade de Edingurgo.

PORTUGAL.

Saio á luz, O Agricultor instruído : obra útil aos donos
de quintas, pomares, vinhas ; e as pessoas, que tractam na
criação dos gados: preço 480.
3 L 2
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Tractado encyclopedico, practico, compendiario, sobre as
execuçoens que procedem por sentenças. Por Manuel
de Almeida e Souza, de Lobaõ.

Nova Arte de Escripta, offerecida ao Augustissimo
Senhor D. Pedro, Principe do Reyno Unido de Portugal
Brazil e Algarves, e composta pelo Professor Joaquim
Jozé Ventura. Nova ediçaõ, preço 4.000 reis.

Phytographia Lusitaniae Selectior, seu novarum, rariorum et aliarum mi nus cognitarum stirpium, quae in
Lusitânia sponte veniunt, ejusdem que Floram spectant,
descriptiones iconibus illustratae. Tom. I ; Auctore Felice Avellar Brotero,
A afflicçaõ confortada, dirigida á virtude da Paciência ;
por Joaõ Baptista de Castro, quarta ediçaõ ; preço 240
reis.

Epitome

do Novo Systema de Philosophia
de
Phillips.

Phisica

No systema de Philosophia, chamado Newtoniano, Sir
Isaac Newton considerou a attracçaõ, ou gravitaçaõ, como
causa primeira dos phenomenos materiaes, Elle concebeo
que os corpos caiam para a terra; porque eram attrahidos pela terra, e que toda a matéria attráhe toda a
matéria, na proporção das massas e das distancias; e para
explicar os movimentos dos planetas, ensinou que, na sua
creaçaõ, fôram propellidos pelo vácuo do espaço em linhas
rectas; porém fôram puchados para as suas orbitas curvi-

Literatura

e Sciencias.

449

lineas, pela força attractiva do s o l ; e q u e estas duas forças, a projectil e a attractiva, estaõ s e m p r e em actividade.
P o r outra parte Sir Richard Phillips publicou um novo
systema, em q u e nega a existência de alguma propriedade
de attracçaõ na matéria, e ridiculiza a noçaõ da força
projectil, e do vácuo no espaço. O phenomeno dos corpos correrem uns para os outros, assevera Phillips ser
sempre u m accidente, e naõ propriedade innata: conseq u e n t e m e n t e , se naõ ha gravitaçaõ, naõ ha fundamento
para insistir na existência de uma força projectil, para a
oppôr, n e m de u m vácuo para a perpetuidade daquella
força. O a g e n t e universal, que opera sobre a matéria,
diz elle, he o movimento;
e o movimento, transferido
de u m corpo para outro, se allega, neste systema, ser
efficaz e sufficiente causa de todos os phenomenos sensíveis.
A caida dos corpos para a t e r r a attribue Sir
Richard Phillips aos movimentos orbicular e rotatório da
terra, de que saõ participantes todos os corpos terrestres.
O movimento rotatório iguálla o movimento orbicular dos
corpos de varias densidades; daqui provém a conhecida
serie decrescente (segundo o systema, na razaõ g e o m é trica) das regioens superiores da atmosphera para o c e n tro da t e r r a , e daqui provém t a m b é m a queda dos corpos
relativamente pezados, pela impossibilidade d e serem
removidos em alguma camada mais leve, a que se t e n h a m
levantado ou propellido. Toda a perturbação, portanto,
he instantaneamente corrigida, e todas as partes d e u m a
massa planetária saõ forçadas pelo movimento rotatório,
coDJuncto com o orbicular, a procurar u m a posição e m
que terá pelo menos força centripeta. A volta d e u m
projectil perpendicular para o lugar da projecçaõ, he illustrada pelo bem conhecido phenomeno d e u m a pedra, q u e
se deixa cair do mastro de um navio que se move, ou das
laranjas, que se atiram nas habilidade feitas a cavallo.
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O movimento dos planetas se attribue, neste systema, á
impulsaõ de uma massa central movente como o sol, cujos
movimentos saõ transferidos aos differentes planetas, pelo
meio gazeoso, que enche o espaço. Sendo a matéria
essencialmente inerte, este movimento central, assim
transferido, he considerado como causa sufficiente dos
movimentos orbiculares dos planetas: os outros movimentos, e anomalias, saõ attribuidos a causas existentes
entre as differentes massas, e dentro dellas. Gomo naõ
existe movimento, que naõ seja necessariamente causado
por algum outro movimento, assim subimos dos effeitos ás
causas ad-injínitum;
porém, como a matéria naõ pôde
de nenhuma maneira originar o seu movimento primário,
assim esta philosophia nos conduz a um primum mobile,
naquella inscrulavel Causa das Causas, pela qual nos
movemos, e temos nossa existência.
Tal he o novo systema de Phillips. Estabelece a
mesma ley de forças, tanto terrestres como celestre, que
Newton altribue á attracçaõ, isto he, que a força do
movimento transferido he directamente como a quantidade
da matéria, e inversamente como o quadrado da distancia;
daqui temos que naõ tem os mathematicos razaõ para
dissentir delle.
Naõ deixa ao mesmo tempo de ser importante o saber
se estes raciocínios saõ dirigidos por uma hypothese verdadeira ou falsa; e portanto he digno de séria investigação
6e o movimento transferido he, ou uaõ, causa sufficiente de
todos os phenomenos,e se he, ou naõ, necessário introduzir
taes forças como a de attracçaõ e projecçaõ, no machinismo da natureza.
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(Continuado do N". passjilo p.

312.)

O Consumidor nacional paga muitas vezes também o
imposto da alfândega a uma terceira ordem de pessoas,
sem proveito nenhum para o fisco ; que vem a ser, aos
fabricantes nacionaes, q u e produzem mercadorias próprias
para entrarem em concurrencia com as estrangeiras. N o
livro terceiro v e r e m o s , q u e he principalmente para favorecer esta classe de fabricantes,que se m a n t é m as alfândegas.
As forças dos vendedores, bem como as dos compradores,
saõ, como temos visto, na razaõ inversa dos suas necessidades e do seo n u m e r o : em se pondo prohibiçaõ ou direitos fortes á entrada d e qualquer mercadoria estrangeira,
de panos d'a!godaõ por e x e m p l o , d e m i n u e - s e a quantidade de panos de algodão a vender, e a u g m e n t a m - s e por
conseguinte as necessidades dos compradores: esta alteração no mercado deve fazer subir o preço relativo, naõ
somente das mercadorias e s t r a n g e i r a s cujo vendedor se
deve fazer reembolçar d e um preço accidental, mas até
das nacionaes, de q u e so s e d e v e r a reembolçar do preço
intrínseco.
Se os fabricantes nacionaes d e pannos de algodão naõ
podiam antes do imposto reembolçar o seo preço intrínseco, que era mais s u b i d o , que o preço intrínseco dos e s trangeiros, podello-haõ de entaõ em diante, e c r e a r - s e - h a
esta manufactura em um paiz aonde a naõ havia. T a m b é m
ella attrahira a si u m a parte do capital nacional e m p r e gado utilmente em outras cousas, e esta p a r t e , sendo s u b trahida da massa geral dos capitães, que se e m p r e g a v a no
aumento de outras profissões, tara com que se a u g m e n t e m
as forças dos vendedores destas mesmas profissões, e
aproveitar-se-haõ desfas circumstancias para fazerem
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crescer os lucros do commercio e as perdas dos consumidores. Portanto, cada manufactura nova, que se estabelece antes de tempo em um paiz, opera sobre o commercio nacional de modo, que augmenta o lucro mercantil á
custa da massa dos cidadãos.
Supponhamos uma naçaõ pequena, cujo fundo de capital
naõ exceda 10 milhões de cruzados, e que pretenda)
como as grandes, assegurar o monopólio do seo próprio
mercado aos seos próprios fabricantes; demos mais que a
taxa ordinária do lucro mercantil seja 10 p. c. o que
produzirá um milhaõ a repartir entre todos os commerciantes; e supponhamos agora, que, por uma prohibiçaõ de
pannos, faz com que se estabeleça dentro de si uma manufactura, que naõ tinha d'antes, e cujo fundo de capital seja
um milhaõ: já se vé que naõ ficarão senaõ nove para
fazer face a todas as outras necessidades dos consumidores,
mas nem porisso o seo numero nem as suas necessidades
deminuiraõ: portanto teraõ os proprietários dos nove
milhões contra elles exactamente as mesmas forças, que
tinham com dez, e o seo lucro mercantil deverá, como
dantes, ser de um mUhaõ por anno.
A manufactura
nova será mister que renda d'ali em diante tanto como
as antigas, porque de outra sorte naõ se conservarão
nella os capitães que attrahíra: logo, o seo lucro será de
111.111 cruzados; e tanto será exactamente o que o
lucro mercantil deverá ter crescido na naçaõ.
A mercadoria estrangeira, que fora excluída do mercado nacional por um imposto, vendia-se mais barata que
a nacional, tanto quanto veio a ser a differença entre o
seo preço intrínseco e o preço relativo desta ultima, o
qual he limitado pelo preço accidental por que sá e a
mercadoria estrangeira introduzida por contrabando.—
Portanto o consumidor nacional, que a comprava d'antes
por um milhaõ, vem a comprá-la depois por 1:111.111
cruzados aos seos compatriotas. Por conseqüência o
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consumidor nacional vem a p e r d e r dobrado. P o r u m
lado dá um milhaõ de lucro aos commerciantes por aquella
parle do seo provimcnto,por que antes do imposto lhes n a õ
dava senaõ 900.000 cruzados, o que h c para a naçaõ
uma perda absoluta, q u e nada ha que a compense: por
outro lado perde 111.111 cruzados sobre a mercadoria,
que o forçam d'ali em diante a comprar aos seos c o m patriotas, e j á naõ aos estrangeiros. E s t a ultima perda
he compensada para a sua naçaõ por u m igual lucro, q u e
fazem os commerciantes acima do q u e faziam d ' a n t e s . —
Mas se bem que a balança geral naõ soflra d'ahi alteração
nenhuma, nem porisso a ley deixa de commeltcr u m a
grande injustiça, tiiando de todos os cidadãos para e n r i quecer alguns.
A naçaõ soffre ainda outro inconveniente do constrangimento, a que a sua industria fora sujeita, que vem a ser,
a degradação das suas manufacturas , d e entaõ por diante
9 milhoens d e v e r - l h e - h a õ bastar para produzir as mesmas
cousas que d'antes produzia com 1 0 : e como todavia h e
preciso que, apezar da diminuição do capital, o consumidor
ache tudo o que lhe he necessário, os fabricantes s e r v e m o de entaõ em diante com inferior qualidade, e para p o d e rem trabalhar mais baratto trabalham mais mal.
Daqui se vê, portanto, que o imposto sobre o consumo
pode ser percebido por três classes de pessoas, sem ser o
fisco ; a saber, o mercador, que o adianta nas fronteiras ;
o contrabandista; e o fabricante nacional, que se aproveita
da exclusão dos estrangeiros.
Diz-se muitas vezes contra isto, q u e estas três despezas
do consumidor naõ saõ perdidas p a r a a naçaõ, pois tudo o
que sà e da bolça do primeiro, a l e m doque recebe o fisco,
entra nas do negociante, do contrabandista e do fabricante,
mas he que se ignora a máxima, que tractei de estabelecer
no principio desta obra ; islo h e , q u e o lucro ordinário ou
VOL. XXI. No. 125.
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médio do commercio, que faz parte do preço intrínseco o
mais baixo possivel, naõ he uma perda para ninguém: he
uma participação no supérfluo do trabalho productivo, pela
melhor avaliação de uma obra feita, sobre o que ella devera ter custado a fazer, e resulta de que o capital accumulado augmenta realmente os poderes productivos do
trabalho. Todo capital, que he empregado, seja em augmentar directamente estes poderes productivos, ou em
reformar indirectamente os que os augmentam, pode
ser pago da sua actividade por esta augmentaçaõ, sem
que nisso perca alguém, antes pelo contrario com proveito
do consumidor, que obtém mais barata a mercadoria por
meio desta actividade dos capitães, ainda que seja paga,
do que a obteria se os deixessem estar inertes.
Todo capital, se os impostos o naõ afastassem, seria
empregado em dar actividade á industria, e por conseguinte em augmentar o valor real dos productos, ou o
seo grão do utilidade, comparada com a utilidade, das
cousas que se daõ em troco. Todo capital produziria por
tanto urna ganância nacional, que naõ causaria perda a
ninguém ; em quanto pelo contrario um augmento de
actividade na industria, he uma perda real para o consumidor. Vem-se a achar portanto, que a naçaõ faz so um
e perde dous, porque perde o ganho que o capital teria
produzido naturalmente, num emprego, em que augmentasse os poderes da industria, e o que sem equivalente o
consumidor mette na algibeira do Negociante, do contrabandista, e do fabricante, que retiraram os seos fundos do
seo curso natural, para os empregarem de um modo porque naõ augmenlam o grão de utilidade das suas mercadorias comt aradas com as que se lhes daõ em troco.—
Sendo pois o lucro como um, e a perda como dous, perde
a naçaõ por saldo uma somma igual ao augmento do lucro
mercantil occasionado pela mudança do emprego dos
capitães.
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Eis aqui quaes saõ os inconvenientes dos direitos sobre
o consumo, quando elles saÕ mal impostos, podendo vir a
custar á naçaõ dez ou doze vezes mais do que rendem ao
fisco, porém os seos defeitos naõ saõ necessariamente i n h e rentes á sua natureza,porque, impondo-se o direito da
mercadoria o mais perto do consumidor que for possivel,
naõ o obrigarão a pagar mais que um só avanço de
dinheiro, e uma vez que nunca se suba tanto o imposto
que faça mais conta comprar a fazenda do contrabandista
d o q u e a que passa pela alfândega, rcduzir-se-ha o contrabando a quasi nada. E finalmente, uma vez que se
naõ faça nunca da alfândega um monopólio, que favoreça
os commerciantes nacionaes á custa dos estrangeiros, naõ
se dará occasiaõ a desempregos de capitães, n e m a e l e vação de nenhum lucro mercantil.
T a m b é m naõ he
menos verdade que estes impostos d e m a n d a m maior n u mero de empregados para a sua collecçaõ do que n e n h u m
outro, em comparação das sommas que entram no thesouro
nacional, porem este inconveniente, se bem que grave,
naõ chega a compensar as grandes vantagens que lhes
andam annexas.
O imposto sobre o consumo he perfeitamente igual ou
para melhor dizer, a única designaldade d e que o poderão
aceusar he fundada sobre a justiça. Cada cidadão d e v e
contribuir para a manutenção da ordem social, em proporção das vantagens qued'e!la lhe r e s u l t a m : em vez de lhe
tintarem as suas r e n d a s , o que he mui difficil de a v e r i g u ar, para estabelecer esta proporção, tira-se-Ihe nas suas
despezas, que se tem mui bom direito de suppôr proporcionados aquellas. Se ha cidadãos que gastam mais d o q u e
tem de renda, he justo e conveniente fazer-lhe pagai- mais
que a sua quota parte, para os punir d e u m a dissipaçaõ taõ
contraria aos interesses nacionaes, e q u e tende a destruir
o capital que só he o que communica actividade á indus3>t2
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tria. Se de outra parte ha individuos que gastem menos
do que tem de renda, he igualmente justo e conveniente
protegêllos em uma economia, que tende muito mais a
bem da naçaõ do que ao próprio d'elles, e que cria um
fundo que dará que fazer aos pobres, quando os taes individuos já naõ existirem para gozar os seos fructos: podese-lhes portanto dispensar o imposto na parte da suas
rendas, que accumulam em vez de as dissipar. Portanto
um tributo proporcionado às despezas ainda he mais justo
e mais politico do que um proporcionado às rendas.
Ora um trihuto sobre cousas de consumo, uma vez que
naõ affecteas de primeira necessidade, pode proporcionarse com bastante exactidaõ ás despezas de cada individuo;
c isto succede mesmo quando somente um pequeno numero das suas despezas seja sujeito a direitos, com tanto
que elles recaiam sobre aquellas de suas necessidades artificiaes, que saõ communs a todos os homens, mas que
cada individuo as satisfaça à proporção das suas posses:
a desigualdade de cada um direito em particular pode ser
compensada facilmente pela desigualdade d'outro. Um
imposto sobre as bebidas, por exemplo, abrange todos
aquelles, que tem algum rendimento, mas proporcionalmente peza mais no pobre que no rico: um imposto sobre
o assucar, o café, e as especiarias, pouco faria pagar ao
pobre, mas far-se-hia sentir sobre todos pela classe daquelles que vivem numa succincta mediocridade: os impostos sobre certos panos; sobre carruagens &c. abrangem sempre um menor numero de pessoas, mas cahindo
somente sobre os ricos, a demais dos outros impostos
communs, compensam a desigualdade de que seria aceusado um imposto sobre as bebidas, se este fosse o único
que existisse ; desigualdade que he compensada ainda
pelos direitos das terras, das alfaias, das madeiras, das
patentes &c. &c. os quaes alfectam directamente as
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r e n d a s . E m se escolhendo portanto, sette ou oito objectos somente para lhe impor o tributo, pode-se com facilidade obter uma contribuição mui considerável, e proporciodada com muita equidade ás rendas de cada ordem
da sociedade.
Os impostos sobre objectos d e consumo expõem às vezes
a vexaçoens aquelles que os adiantam, mas nunca os q u e
os pagam, e he j á uma v a n t a g e m haver dividido assim os
inconvenientes, annexos a toda a espécie de contribuição.
Por este systema, o contribuinte, longe do depender do
collector, naõ tem mesmo necessidade de o conhecer, e
confunde de tal forma o imposto com o valor das cousas,
que compra para seo uso, que crê muitas vezes, no m o mento de comprar, que compra u m regalo, e tanto mais,
que lhe he impossível lançar a conta ao que um tal i m posto lhe custa, e nunca, por amor delle, tem que recear
o ódio ou cortejar o favor de n i n g u é m .
Ocommerciante,
quefaz o avanço doimposto,naõ he na verdade tam absolutamente independente do official da Casinha ou do da a l fândega, mas entretanto seria possivel pôllo a cuberto de
toda a influencia arbitraria.
A maior vantagem dos impostos sobre o consumo he,
que saõ cobrados no momento em que h e mais commodo
ao contribuinte pagallo: e com effeito nunca se lhe pedem,
vem elle mesmo offerecellos quando tem dinheiro, e p r o porciona a sua despeza aos seos meios,em cada vintém q u e
gasta; e ainda que a suacontribuiçaõ tenha sido o mais
das vezes decretada sem o seo consentimento, sempre a
paga voluntariamente : he com todo o gosto que compra
o vinho e o tabaco, e que reembolça os v endedores d e s tes dous artigos, dos impostos que adiantaram sobre elles,
e paga-lhos aos d e z - r e i s .
P o d e m estar dous ou três
impostos comprehendidos com o valor primitivo da cousa,
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n' uma mercadoria que se venda por um vintém,e tal artífice haverá que pague indireclamente 8 ou 10.000 reis de
direitos sobre o consumo, que nunca poderia ajunctar para
dar ao collector, sem se ver reduzido à miséria. He a vista
destas consideraçoens que se deve estudar o modo de
corrigir taes impostos mas naõ deátruillos.
[Continuar-se-ha.]

MISCELLANEA.

BRAZIL.

Memória sobre a conquista do Rio-Pardo, em 1806;
extrahida das Gazetas da Bahia ; de 14, 21, e28
de Julho.
A Gazeta em que descrevemos o rio Jequetinhonha,
e a facilidade da communicaçaõ de Minas com a Bahta,
pela navegação daquelle rio, excitou nesta Cidade o
desejo, e o projecto de se fazer no porto de Canaveiras
um estabelecimento mercantil, para fornecer aos navegantes do rio aquelles gêneros de que elles necessitam, e
que podem permutar pelos productos da sua lavoura sem
o detrimento de demandar a Cidade.
Accresce mais, que arrematando-se o contracto do Páo
Brazil em virtude de um Alvará remettido á Juncta da
Fazenda necessitam osarrematadores achar commodidades
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no sobredicto porto deCanavieiras, para fazerem as suas
expediçoens pelo rio acima, e para conduzirem o páo
Brazil até ao porto, donde o d e v e m embarcar para o
remcllerem ao e x a m e .
A pouca distancia de Canavieiras, tomando para o Rio
Pardo, ha grande abundância de páo Brazil, segundo nos
informam pessoas que foram empregadas por varias vezes
neste negocio ; e como o Rio P a r d o se ajuncta com o da
Salça, e ambos fazem barra em Canavieiras, he da maior
evidencia que esta Ilha venha a ser o ponto de maior
concurrencia ao Sul da Bahia, assim pela nav egaçaõ de
Minas, como pelo corte do páo Brazil, que alli ha de vir
parar.
H e também muito averiguada a excessiva oopia d e
peixe por todos aquelles sítios; e isto unindo á fertilidade
das margens fará cresrer com muita rapidez a população,
a qual s e m p r e a u g m e n t a na razaõ dos meios da subsistência local, quando naõ he empecida por algumas causas
politicas.
H e muito para notar, q u e , sendo a Comarca dos Ilheos,
e Porto Seguro talvez o melhor t e r r e n o desta Capitania^
se ache com tudo despovoada, e p o b r e ; entretanto que
o Rio das Contas, campos da Cochoeira, Inbambupe etc.
aonde naõ lie tam bom o t e r r e n o , contam muita gente
polida, muito luxo, e muitas casas opulentas!
Qual será pois a r a z a õ desta differença ? Talvez que
fosse preciso escrever muito p a r a se darem todas as causas
simultâneas deste fenômeno. N a õ s a õ próprias de uma
Gazeta tantas indagaçoens, e diremos com Virgílio: Non
nostruin inter vos tantas componere Lites.
A razaõ mais obvia que pôde oceurrer a qualquer, h e
que estes sitios do sul foram sempre infestados do gentio,
que destroe as plantaçoens, e lançava fogo ás casas dos
P o r t u g u e z e s ; mas esta causa j á cessou de todo pela
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felicidade das conquistas ; e agora naõ ha receio de fazer
estabelecimentos em toda a comarca dos llheos,e margens
do Rio Pardo, e Jequetinhonha aonde ha excellentes
sitios de Lavoura, e Fazendas de gado, como consta da
seguinte Memória de Joaõ Gonçalves da Costa, que em
1806 conquistou o Rio Pardo, a qual agora publicamos
para conhecimento de quem quizer fazer qualquer estabelecimento para aquellas bandas.
Memória.
Promptos no primeiro de Agosto do anno passado de
1806 os Soldados, mantimentos e todo o mais necessário
para a conquista do Rio Pardo até a sua embocadura, fiz
entrar no trabalho de um caminho da Barrada Varedaaté
a da Giboya, que saõ dous ribeiroens, dos quaes o I o .
nasce das Veredas de um campo aonde ha fazendas de
gado, e o 2 o . nasce de um pasto do mesmo nome, e
ambos desemboçaõ no Rio Pardo, por cuja margem septentrional desceo o caminho, e ficou uma boa estrada
com distancia de 4 léguas com pouca differença.
Por ella fiz conduzir os mantimentos, que de minha
ordem apromptou, sem duvida, nem repugnancias,Antônio
Ferreira Campos, afazendado na dieta Barra de Vareda,
cujos mantimentos e mais trem se acondicionáram no
abarracamento, que havia mandado apromptar na dieta
Barra da Giboya, aonde parei cora a estrada, por haver
boas malas com avultados paos de vinhatico, dos quaes
mandei fazer 5 canoas para vadear o rio, e aliviar os
Soldados do pezo das cargas, abrindo picada por terra
para ver o plano do terreno.
Logo fiz construir um canoa mais ligeiramente para
passar um corpo de tropa á parte do Sul do rio, por
me noticiar um índio, (que em conquistas anteriores aprehendi, e o tenho domeslicado) que para aquella altura
pouco mais ou menos, havia uma Aldêa de genlio da sua
naçaõ, que chamaõ Mongoyos.
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Passaram para a diela parle do Sul 70 Soldados c o m mandados pelo Sargento Mór Antônio Dias de Miranda,
c o Capitão Rav-mundo Gonçalves da Costa, r e c o m m e n dando-lhes naõ a cautella, o valor (pois em tudo saõ
experimentados) mas a docilidade, com que se deviam
portar nesta e m p r e z a ; porque se poderia fazer sem resistência, por ter lingua da mesma naçaõ.
Marchou estatropn com alguma infelicidade, pois ao 3 o
dia picou uma cobra a u m soldado, e para acudir-lhe
com algum curativo se fez alto 5 dias, no fim dos q u a e s
morreo o soldado. Sem este continuou a tropa, e a
poucos passos outra cobra picou a dous soldados, e para
lhes acudir com remédios se suspendeo a marcha, mas
com 7 dias de d e m o r a pela virtude de hervas recuperaram
a saúde, e acompanharam a tropa, e no fim do décimo
quinto dia cortou u m soldado o pé com u m machado, e
para o curar parou a marcha bastantes d i a s ; porém logo
que pôde a n d a r , continuou a tropa, até que chegaram á
dieta inculcada Aldêa com viagem de 45 dias.
Chegando a tropa á referida Aldêa d e r a m - l h e cerco,
e mandaram o lingua e n t r a r nella, levando alguns m a c h a dos, fouces, facas e anzóes, que se enviavam ao gentio
convidando-os a u m a boa paz, e amizade, o que o tal
interprete fez com tal confiança e efficacia, que sem a
menor resistência vieram todos aquelles índios, naõ como
bárbaros, receber a tropa dos conquistadores por amigos
e recolhendo a todos em suas choupanas os soecorreram
de mantimentos de suas roças, por ser esta naçaõ dos M o n goyos a única entre os b á r b a r o s , que vive de cultivar a
terra.
Está situada esta Aldêa á m a r g e m de u m a ribeira,
cujas águas alli mesmo se dividem por dous braços, um
que se encaminha ao sul e vai desaguar no Rio G r a n d e
V O L . X X I . N o . 126.
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de Bello M o n t e , e outro que segue ao norte e desemboca neste Rio P a r d o .
N e s t a j á dieta Aldêa se contaram 196 almas p a g a a s ; e
se achou t a m b é m u m índio da mesma naçaõ de nome
Victorino, o qual aprehendi em outras conquistas, e instruindo-o com a doutrina mais essencial o fiz baptizar, e o
remetti p a r a o trabalho d a estrada do Coronel Jozé de
Sá, d'onde diz fugira. P e l o nome deste índio chamaram
a esta povoaçaõ Aldêa Victorina.
O mesmo Victorino deo noticia aos Officiaes da Tropa,
q u e dalli mais para o centro havia u m a antiga lavra
d'ouro, cuja noticia admiraram, tanto pela distancia, como
por s e r e m aquellas terras batidas do gentio d'outras naçoens
ainda mais barbaras, que esta, e por isso movidos da
curiosidade, e do gosto de communicar uma verdadeira
nova, resolveram ir examinar ocularmente a dieta lavra.
(Continuar-se-há.)

Reflexoens sobre as novidades deste mez.
REYNO UNIDO DE PORTUGAL, BRAZIL E ALGARVES.

Guerra do

Rio-da-Prata.

Na gazeta do Rio-de-Janeiro de 17 de Junho se annunciam noticias recebidas de Monte Video, pelas quaes consta, que aos 15 de
Maio a divisão do Ceneral Curado aprisionou 600 homens das
tropas de Artigas, que se achava sitiado pela mesma Divisão em
Passandú. A Divisão do General Sebastião Pinto se achava em
commuuicaçaõ com a do General Curado; e vários officiaes de Artigas se haviam entregado ; entre elles ura denominado Hortuguez.
' Pelas noticias recebidas pelos Estados Uuidos, vindas do Rio-daPrata pelos fins de Junho se diz, que as forças Portuguezas em
Monte-Video chegavam a 10.000 homens, e tinham tornado a im-

Miscellanea

463

portante praça da Colônia, assim como Purifieaçaõ, que era o
Quartel-General de Artigas; deixando na Colônia uma guarniçaõ de
1.000 homens. A cavallaria Portugueza cruzou o Uraguay, impoz
uma contribuição e retirou -se dali, assim como de Purificação, postando-se entre o Uruguay e Puyssada. Accresceolam estas noticias
que o Governo de Buenos-Ayres permittia aos vasos de guerra
do Brazil o cooperar cora as forças de terra, e que estas intentavam
tomar posse da Ilha de Martin Garcia, que cominanda a entrada
do Uruguay.
A p. 442 publicamos uma lista das prezas feitas pelos Corsários
de Artigas, segundo o registro das folhas de Lloyds, em Londres,
e nas gazetas Americanas achamos a este respeito a seguinte
noticia.
'* O navio Portuguez Monte-Alegre de 900 toneladas, e demandando 24 pés d' água, entrou na bahia de Chesapeak, até 15 milhas distante de Baltimore. Saio do Rio-de-Janeiro para Lisboa,
e foi aprezado pelo brigue La-Fortuna, que se diz ser propriedade
de Matlieus Murray, Joseph Karrick, Joseph Patterson, Joaõ
Snyder, Joaõ Chase, e outros, em Baltimore."
"Estes sugeitos deram fiança ao Marechal (official do Tribunal
Supremo) para responder ao Cônsul Geral Portuguez, em Dezembro próximo futuro. A fiança foi na somma de 580.000 dollars
por conta do dicto navio, e por outros três aprisionados pelo mesmo
corsário. O dicto navio foi mandado primeiro para S. Bartholotneu,
e de Ballimore se mandaram outros navios para receber a sua
carga, alguns dos quaes voltaram para Baltimore em lastro, por ter
aquelle navio saído dali antes que elles Ia chegassem. Parece
que os armadores fôram mais felizes com outras prezas feitas pelo
mesmo corsário porque chegaram vairos navios com preciosas cargas, havendo.se alterado os fardos originaes, para nao causar
suspeita. Uma das prezas dç dicto corsário entrou em um porto
dos Estados Unidos e duas outras em Cinco Ilhas, juncto a S.
Bartholomeo. O Corsário La Fortuna algumas vezes se chama
El Patriota, e Enemigo-de-Tyrannos.
Anda com bandeira de
Artigas, que está em guerra aberta com Buenos-Ayres. Tem-se
averiguado, que Artigas tem agora pelo menos 16 corsários com
3N2
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sua bandeira, quasi todos armados era Baltimore, e alguns delles
nunca estiveram nos territórios de Artigas, que he a banda Oriental
do Rio-do-Prata. As prezas tomadas por estas piratas nuuca saõ
condemnadas, mas sim descarregadas uo mar, ou enviadas para
lugares íemo os, aonde os armadores mandam navios, qne lhes
tragam as cargas. Estas carregaçoens entram nos nossos portos
de S. Thomaz, S. Bartholomeu, Sancta Cruz, &c. e presume-se
que os pacíficos Portuguezes tem sido roubados por estes piratas de
4 a 5 milhoens de dollars."
Estas noticias naõ deixam alguma duvida sobre a natureza dos
roubos, que tem soffrido o commercio Portuguez, debaixo do pretexto de hostilidades de Artigas. Este chefe insurgente, naõ tem,
porto algum de mar; nem mesmo occupa território fixo, andando
sempre movendo-se no paiz chamado Entre-Rios, que fica entre o
Paraguay e Uruguay; com suas hordes de salteadores. Naõ tem
tribunaes de Almirantado para ondemnar as prezas, nem lugar
aonde as possa processar. Os corsários saõ armados em paiz
estrrangeiro, e neutral. Daqui se vè que, longe de se poderem
olbar similhantes prezas como legitimas tomadias de guerra, uaõ
saõ mais tio que roubos de piratas, sem nenhuma sancçaõ legal, nem
ainda mesmo authoridade do chefe de bandidos Artigas, o qual nem
tem território seu, nem Governo estabelecido, nos lugares que occupa, nem tribnnaes de Almirantado ou outros de justiça, que
legalizem seus actos, entre os povos, que estaõ sugeitos a seu
poder militar.
He portanto claro, que os cidadãos dos Estados Unidos, que se
tem empenhado nestas emprezas com a capa de Artigas, saõ réos
de crimes de pirateria, e por tanto sugeitos a serem castigados
por qualquer naçaõ que os apanhe, segundo a reconhecida
practica do direito das gentes, entre as naçoens civilizadas. Muito
mais os deve castigar o Governo, cujos subditos saõ, porque por
estes actos criminosos coroprometteni a sua neutralidade. Assim
esperamos que os procedimentos começados agora nos Estados
Unidos, contra os armadores e proprietários dos taes piratas,
tenderão ao castigo dos delinqüentes, e repressão de taes actos
para o futuro.
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Por outra parte, O Governo Portuguez deveria ter se preparado
para este mal, logo que começou a guerra contra Artigas, aparelhando sufficiente numero de guarda costas, para se naõ fiar somente
na justiça que lhe haõ de fazer depois os Estados, aonde se aco>
lhern os corsários, que para provar que saõ piratas basta ver que
naõ saõ recebidos nos portos dos demais Insurgentes da America
Hespanhola.

Melhoramentos

no

Brazil.

A pezar do g r a n d e cabedal de água com q u e a fonte da C a .
rioca abastecia a cidade d o R i o - d e - J a n e i r o , o prodigioso a u g mento de p o p u l a ç ã o , q u e ali tem havido, t o r n o u insuíTicienlc
aquella a b u n d â n c i a , pelo q u e mandou El R e y metter pela
cidade a água d o r i o M a r a c a n ã , que c o r r e n o sitio da A n d a ralii, tomando-se em duas léguas de distancia, o a q u e d u c t o
porém hc ainda de madeira,o xafariz p r i n c i p a l hc no C a m p o de
Sancta A n n a com dez bicas, e tem ao pé dous tanques de 40
palmos cada um. 11 aviam-se j a feito pelos cuidados do actual
I n t e n d e n t e da Policia d o u s xafaiies, um chamando do L a g a r t o
e o u t r o no sitio de Matfa-cavallos.

P e l a gazeta da Baliiade 12 de Maio achamos algumas utilidades, que tem ja r e s u l t a d o , da navegação d o l i o J c q u i l i .
nhonha, descendo por elle as evportaçoens de Minas até Belm o n t e ; e muito facilitará o commercio e n t r e Minas c a B.ihia.
Como uma das difficuldades desta navegação é r a a interrupção
que causavam os índios, a J u n c l a Militar creada em Minas,
para a subjugaçaõ c civilização dos í n d i o s , mandou estabelecer
nas margens daquelle rio uma colônia, p r o t e g i d a pela Septima
divisão de que he c o m m a n d a n t e J u l i a õ F e r n a n d e s Leaõ. O
t e r r e n o hc fértil, o a r s a d i o , o rio a b u n d a n t e de pexe. Os
Botecudos que se representavam como indomáveis, facilmente
:>c acommodáram c se estabeleceram colonos em distancias p r o .
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poreionaes ao Salto-Grande c Belmonte. De Belmonte até a
costa do mar vem as canoas pelo rio Salça, que desemboca no
porto de Canaveiras, quatro legnas ao Norte do Jequiti.
nhonha, cujas caxoeiras se evitam por aquelloutra navegação.
N o principio de Maio chegaram ás Canaveiras algumas canoas com 400 fardos tfalgodaõ, e voltaram para cima com sal,
e outros gêneros, que assim saõ conduzidos a Minas por metade
das despezas, que antigamente custavam.
Temos visto um papel contendo a direcçaõ, medição, e observaçoens da nova estrada, que dos sertoens da povoaçaõ de Vianna,
levantada com os cazaes das familias dos Açores, na margem septentrional do Rio de Santo Agostinho, termo da Villa da Victoria,
Capitania do Espirito Santo, segue ao quartel de Ourem, situado
na nova estrada, que da cachoeira do Rio Santa Maria, termo da
mesma Villa, vai ter a Villa Rica, na Capitania de Minas GeraesDaremos o que nos pareceo mais notável.
No quartel de Vianna se fincou o primeiro marco, e dalli se começou a medir. Este quartel está situado no morro denominado
Ilha Grande, que pelo Norte confronta com o morro de Óleo, e
pelo Sul como morro Ilha pequena. A 385 braças de distancia
do marco se encontra uma ponte de madeira sobre um rio pequeno, que corre ao N. e vai desaguar no de Santo Agostinho, ao
qual se chega depois de 473 braças de caminho. Aqui se encontra outra ponte de madeira. O rio corre a E. e segusndo a
estrada por varge mais 410 braças, se torna a encontrar o mesmo
rio com outra ponte, e aqui o Quartel de Borba.
A 600 braças alem do marco da primeira legoa se ouve o
susurro da cachoeira do RioJucú; dahi a 150 braças se sobe o
morro da Onça; adiante 110 braças se encontra um rio com 20
palmos de largo e 2 de fundo, correndo ao O 4a. S O. Até a
marca da 2». legoa vaõ 930 braças.
A 270 braças desta marca se acham dous rios,dos quaos o menor
tem 30 palmos de largo, e 2 de fundo; e se chama Rio do Cascalho; corre a S 4». S O; o segundo por nome Rio preto, tem
45 palmos de largo e 4 de fundo, e corre ao S; e ambos se cruzam
no lugar, em que passa a estrada; e seguindo juntos ao S 4a. S O

Miscellanea.

407

dalli a meia legoa se enoontra um grande despenhadeiro. que termina no Rio J t i c ú ; muis adiante 3 0 0 braças corre ao S o rio, q u e
se denominou da F e r r u g e , q u e se torna a encontrar a 2 5 0 braças
mais e a 50 faz uma grande cachoeira : passadas 200 braças se
atravessa o mesmo r i o ; e outra vez a 150, c a 5 0 maÍ9 se acha
a nascente do mesmo rio em utna pequena serra ; e logo adiante 50
braças termina a terceira legoaMais adiante 800 braças se encontra uma grande pedra, com
100 palmos de comprido, e 4 0 de alto ; a m a i s 150 correm dous
ribeiros pouco distantes, e depois vários córregos, a 1230 braças
do ultimo ribeiro corre um rio ao S. com 3 0 palmos de largo, e
30 de fundo, c que a 200 braças mais se dirige ao N E ; dalli
a 150 braças vê-se outro rio a caminho de S O com 25 de fundo ;
o logo uma grande vertente ao S . inais avante 200 braças se
encontra outro rio de 30 palmos de largo e 40 de fundo, e logo
mais 200 braças terminaa 4a. legoa.
Passados dous córregos, e outras tantas vertentes a 1:200 braças
se acha um rio com 25 palmos de largo, e 2 de fundo, na direcçaõ
S O ; e além de mais dous córregos finda a 5a. legoaA 100 braças se acha uma ponte e um ribeiro, e passados 3 córregos em distancia de 2050 braças da legoa precedente se encontra
uni rio, que atravessa a estrada com 4 0 palmos de largo, e i de
fundo, corrente ao S ; e a 450 mais outro com 30 palmos de lar^o
e 3 de fundo, na mesma direcçaõ ; e dalli a 350 está marcada
a (>a. legoa.
A 7». tem 6 córregos e uma vertente, e 300 braças antes de
terminar se acha um rio com 50 palmos de largo, e 3 de fundo,
na direcçaõ S O.
950 braças depois desta legoa se avista uma alta serra no mesmor u m o ; a mais 5 5 0 s e vê um rio com 30 palmos de l^rgo, e 2 de'
fundo ao S S O , que a 850 vai ao N da estrada, um similhante riose encontra a 450 braças de distancia, e depois deste o marco
da 8a. legea.
A 250 braças deste marco se encontra um rio com 45 palmos d e
largo e :i de fundo a E 4 S E , e a mais 350 outro de 3 8 de largo, e
2 de fundo a E N E , que teve o nome de Claro, e a sua primeira
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cachoeira adiante 100 braças ; dahi a 500 braças se atravessa
outro rio de 30 palmos de largo, e de fundo, sobe-se entaõ entre
dous morros, em cada um dos quaes ha uma grande cachoeira, a du
N. he do Rio Claro, c a do S. do rio que nelle deságua. Dalli a
1800 braças esta marcada a 9a- legoa.
Depois de 1150 braças se encontra outra vez o rio por uma
ponte de madeira, que se torna a atravessar a 200 brnças de distancia, e nas 450 seguintes corta a estrada 9 vezes, e passadas
1150 esta pregado o marco da décima legoa.
Percorridas mais 1400 braças se sabe á estrada, que da
cachoeira do Rio Santa Maria , termo da Villa da Victoria, segue
para Villa Rica, na Capitania de Minas Geraes, ficando esta
cortada pela nova estrada 700 braças ao N. do Quartel de Orem.
Esta exposição mostra qne esta estrada tem 10 léguas e quasi
meia (de 3000 braças cada uma) desde o primeiro quartel de
Vianna ate onde sabe na cachoeira do Rio Santa Maria e Villa
Rica , tem poucos morros e nnõ muito altos; qiinsi toda encosta
dos morros, e a corrente dos córregos; e o mais por vargens:
tem largura sufficiente para passarem dous carros junetos.
ficando terreno desembaraçado. Está defendida das invasoens do
Gentio por 5 quartéis, a saber I o . o de Vianna 2 o . no morro dos
Óleos; 3 o . de Borba, defronte das vertentes do Rio Santo Agostinho; 4 o . de Melgaço, no centro da estrada; 5 o . de Ourem ha
pouco meacionado.
Os mineiros, que descerem á Villa da victoria, quando chegarem
de Ourem, devem preferir esta nova estrada, por ser melhor, e
evitarem a serrados Aymores ; c porque da povoaçaõ ao porto de
Itaciba que fica na margem opposta á Villa da Victoria, ha um boa
estrada de 3 léguas e meia por entre fazendas.

Dizem que Mr. Gatschet de Gruyers concluio, aos II de
Maio passado, um ajuste com o Governo, no Rio-de-Janeiro,
para estabelecer no Brazil, 24 léguas distante da capital, e no
paiz chamado do Canta-Galo, nma colônia de Suissos, cuja
capital se denominará Nova-Fribourg.
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Perdaõ aos Portuguezes, que se bandeáram com os
Francezes.
O Investigador N ° . 88, publicou a p. 458 dous decretos,
pelos quaes Sua Majestade perdoou ao Ex Marquez de Loulé,
e ao D° r . Manuel Joaquim Henrique» de Paiva, parte das penas
em que haviam incorrido, um por sentença de 21 de Novembro
de t s i I, outro por sentença de 24 de Março de 1809.
A p. 482, o mesmo Investigador faz algumas obserraçoens a
este respeito, louva a clemência d'EI R e y ; e depois argumenta,
que a mesma graça se deve estender aos outros, que «e acham
nas mesmas circumstancias.
Em extenuaçaõ destes crimes recommenda o Investigador a consideração de dous factos : I o . A
sua saida (os que entraram no serviço dos Francezes j para a
França, em virtude das ordens de um Governo, a quem toda a
naçaõ foi obrigada a obedecer. 2 o . o inexplicável desamparo em
que os deixou a famosa Convenção de Cintra,
A clemência do Soberano merece sempre louvor. O perdaõ
indiscriminado he contrario ás regras da Justiça. E portanto
naõ podemos convir nos racionios do Investigador
A falia, que
elle põem na boca desses indivíduos, h e d e todo inconcludente.
Entre os que de Portugal foram servir á França lia uns mais
criminosos que outros ; e he preciso fazer grande distineçaõ ent^-e
o soldado, que marcha á voz do seu commandante sem indagar
como, porque, ou para que ; e o official, o general, o fidalgo, que
servio a Napoleuõ, recebendo delle postos, decoraçoens, e favores, e dando mostras de zelo por aquelle inimigo de sua Pátria:
he contra a confusão destes differentes crimes, que falíamos; porque sabemos que tal Portuguez houve, que na pruça d' Almeida
commandando por parte dos Francezes, mandou fazer fogo sobre
o povo; outro deo plunos ao General Francez, sobre o nielher
modo de fazer a sua entrada em Portugal ; outro servio de Ministro a Napoleaõ para os negócios de Portugal, espezinhando os
seus compatriotas tanto, quanto aquella situação lhe permittia.
Por outra pai te o Marquez de M.irialva, que residio em França
durante o infeliz período da invasão de Portugal, portou se sempre com tanta decência, no meio dos males que naõ podia reme.
diar, tractou sempre tara affavelmente os seus compatriotas, e deo
VOL.

XXI. No. 125.

3o

470

Miscellanea.

taes mostras de desapprovaçaõ do que se fazia em Portugal, que
obteve o louvor de todos os Portuguezes, que se achavam na
França, e mereceo a estima de seu Soberano, com a approvaçaõ
geral.
Se o Investigador, portanto, quer dizer, que comportamentos
tam differentes devem receber igual prêmio ou igual castigo da
parte do soberano, só porque todos fôram para a França na mesma conjunctura, he nisto em que naõ podemos convir; porque
seria isso confundir todas as ideasde virtude e de vicio, o que he
mais prejudicial que nenhuma outra cousa no governo do
Estado.
O escriptor daquelle artigo no Investigador diz que fora elle
mesmo refém entre os Francezes, no Quartel General de Massena,
e ahi testemunhara, que os Officiaes Portuguezes naõ tinham commando algum. A causa he clara; porque ninguém se fia de
traidores.
Naõ desejamos tocar nos motivos porque neste Jornal de
South Audley Street se advoga assim geralmente a causa de homens accusados por traidores á patira; mas naõ podemos deixar
de dizer, que quando vemos empregados pelos Agentes d' El Rey
na Europa, comendo ordenados á custa d' El Rey, homens que
jazem debaixo deste labeo de traidores, e que nenhum passo tem
dado para se justificar; parecenos, que mui mal servido he o
Soberano.
Seos homens que saõ fieis a EI Rey e á Pairia haõ de receber
o mesmo tractamento que outros, que lhe tem sido traidores,
bem depressa se verá o resultado na destruição de toda a ordem social. Nós gritamos pelas reformas; pelo que naõ pode.
mos deixar de fallar contra este abuso mais, que deseja introduzir o Investigador, e seus sequazes.
Quanto ao dizer o Investigador, que E 1 Rey teve motivos "mui
justos, e até políticos" para perdoar aquelles dous indivíduos, he o
que negamos; porque nos decretos só se alegam motivos de clemência e de piedade, e naõ de justiça ou de politica: e o Investigador naõ tem direito de dar tal interpretação aos motivos das
acçoens d'El Rey, nós contentamonos com louvar a piedade do
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Soberano, em casos particulares, a generalidade dó perdaõ para
com homens que se bandearam com os inimigos da pátria ; o maior
crime que se pode commetter na sociedade civil; seria um acto de
injustiça, por confundir os innocentes com os culpados.
No entanto, sempre nos alegraremos, quando virmos, que saõ
bem succedidos os esforços dos particulares em alcançar o perdaõ de
seu R e y ; e muito mais nos alegraremos quando soubermos, que
elles tem podido provar factos em extenuaçaõ de seus crimes, que
desmintam o péssimo conceito, que de algums delles fazemos, dos
quaes sabemos que até saõ accusados de assassinos.

Despachos

na Corte do Rio-de-Janeiro:

em

t

de

Julho.

Patriarcha de Lisboa, e Membro do Governo de Portugal e
Algarves, o Principal
Cunha.
Governador do Rio-Grande de S . Pedro do Sul, o Conde da
Figueira.
Governador de Goiaz, Manuel Ignacio de Sampaio.
Governador da Capitania do Espirito Sancto, Balthazar
de
Souza Botelho da Vasconcellos.
Governador do Piaulii, Elias Joze Ribeiro e Carvalho.
O Principal Cunha, Patriarcha Eleito de Lisboa, nomeado
um dos Governadores do Reyno, foi ao Palácio da Inquisição
tomar posse do seu lugar, em 28 de Septembro. Tínhamos ouvido de
um Principal Cunha, que se achava inhibido de exercitar as suas
funcçoens ecclesiaslicas, em conseqüência de moléstias mentacs, que
padecia; mas julgamos que naõ será este nomeado para Governador
do Reyno,

O

Investigador.

Este J o r n a l deixou inteiramente a questão da vinda d ' E l Rey
para a E u r o p a ,

e p o r t o d a a resposta ao nosso a r g u m e n t o de

que tal J o r n a l naõ deve escrever c o n t r a os interesses d o G o verno qne o sustenta, diz que nós só lhe falíamos em d i n h e i r o ,
escreve, em forma de d e s p a c h o , q u e requeiramos pola repartição compentente.
3o2

472

Miscellanea.

Parece incrível a philaucia com que faliam, e nos mandam
a outra repartição, estes lambe-pratos de South-Audley-Streef,
que assim indicam pertencer a outra repartição '. Qual he a
sua ?
Ha porém um ponto, dirigido ao Redactor deste Jornal,
(porque a pessoa e naõ o argumento, he o que aquelle sempre
teve em vista, desde seu primeiro estabelicimento, até agora)
a que convém responder: o Redactor deste Jornal naõ nasceo
Portuguez Europeo, diz o Investigador.
Esta personalidade, naõ he indiferente no Investigador,
porque mostra a tendência daquelle Jornal, trabalhando por
desunir os interesses do Brazil dos de Portugal. Nascer nesta
ou naquella provincia do Reyno Unido nunca pode servir de
reproche a ninguém, senaõ quando se querem inculcar ciúmes
e causar dissensoens entre os povos; e nós, discutindo as matérias publicas ja mai-* advogamos medida alguma a favor do Brazil contra Portugal, nem com dictcrios que promovessem zelos.
O Investigador, porem, até tem adoptado-a fraze de chamar
Reyno Unido Portuguez, ao que a ley denomina Reyno
Unido de Portugal Brazil e Algarves, só para deixar de fora
o nome de Brazil; quando este deveria ter a preferencia, se
h e q u e a alguma parte da Monarchia se pudesse dar preferencia, o que naõ admittimos. O Brazil he a mais importaute,
mais rica, mais populosa parte do Reyno Unido; e ali se conserva a Corte, mas nem por estas consideraçoens ja mais
intentamos fazer nenhuma distineçaõ odiosa ; porque conhecemos bem os funestos resultados destas mesquinhas alteraçoens.
Neste N°. 88, continua o Investigadora p. 401 a copiar extractos das Cortes de Coimbra, em que se elegeo Rey a D. Joaõl:
põem em Itálicos as passagens, que podem indicar o poder do povo
para nomear Rey; e sem fazer a distineçaõ entre o caso, em que
naõ ha suecessor legitimo, e o caso em que existe o verdadeiro Monarcha; atira ao mundo com aquelles extractos mal applicados,
quando se tracta a questão se El Rey deve ou naõ voltar para
Lisboa.
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H e verdade que as Cortes representaram a D. Joaõ 1, q u e
estabelecesse a sua capital em Lisboa; mas entaõ naõ tinha
El Rey de Portugal outros dominios senaõ os da Europa, o que
boje he tam differente como he a noite do dia. Os interesses da
Monarchia, e a sua consideração no mundo dependem principaU
mente do Brazil, e bastava esta consideração, p a r a q u e o Investigador olhasse com difTerentes olhos para aquella parte do R e y n o
Unido.
Diz o Investigador, q u e hc lógica de vingança o deduzir a
nossa conclusão de seus p r i n c i p i o s , s o b r e a vas^allagem dos
Reys de P o r t u g a l ao de Castella. A nossa conclusão porém
hc a q u e t i i á r a m os bons J u r i s c o n s u l t o s P o r t u g e z c s , q u e a r g u mentaram na m.tteria, o p r i n c i p i o de q u e a conclusão se t i r a ,
c defende o Investigador, foi estabelecido pelos H e s p a n h o e s ;
logo a lógica do Correio Braziliense naõ hc peculiar a elle, e
naõ pode ser só effeito de vingança.
O P r i n c i p i o he, q u e os P r i m e i r o s Soberanos de P o r t u g a l
eram feudatarios e vassallos de Castella.
A d m i t t i d o este p r i n c i p i o dos Castelhanos c do Iuvesíigador,
c naõ se m o s t r a n d o q u e aquelle feudo e vassallagcm se e x t i n guira legalmente.
Segue-se q u e a i n d e p e n d ê n c i a q u e aquelles soberanos se
a r r o g á r a m era illegitima.
Para obviar esta conculsaõ naõ h a o u t r o meio mais d o que
negar o p r i n c i p i o ; o q u e tem f e i t o , e p r o v a d o os mais hábeis
J u r i s c o n s u l t o s P o r t u g u e z e s ; negando que o P r i m e i r o S o b e r a n o
de Portugal fosse nunca feudatario ou vassallo de Castella.
O contrario dizem os Castelhanos e com elles o Investigador.
A elaçaõ de vingança, que tira o Investigador, de nos lhe l a n .
çar-mos em rosto as personalidades com q u e aquelle Jornal nos
tem sempre atacado lie uma prova d e sua lógica, de que pode
decidir o menos atilado de seus leitores; quanto a nós sempre
reputamos aquelle Jornal, como mero vehiculo para os insultos
que nos tem sido pessoalmente dirigidos, e portanto demasiado
insignificantes para os termos em contemplação, quando se tracta
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dos grandes interesses sobre que escrevemos. Mas nem por isso
deixaremos d e lhe lembrar d e quando em quando a temeridade de suas doutrinas, assim como o despejo de suas personalidades.

AMERICA

HESPANHOLA.

Assegura-se terem chegado a Londres Commissarios i\o Peru,
que passaram pelo estreito de Panamá, a dali a Jamaica, aonde se
embarcaram para Inglaterra, por naõ achar passagem directa para
a Hespanha
Estes commissarios se dirigem a Madrid, com uma
representação a El R e y j e que foi feita em conseqüência de resoluçoens tomadas em um ajunctamento da Municipalidade e principaes habitantes de Lima, e com a sancçaõ do Vice-Key, em conseqüência da derrotado Exercito Realista em Maipo. A resolução
daquelle ajunctamento, se diz ser expressada nos seguintes termos:
" Q u e a guerra,governada pelos Chefes Realistas, durante os
últimos cinco annos, e constantemente dirigida contra BuenosAyres,e contra Chili, tinha, quasi exclusivamente, sido sustentada
pelas contribuiçoens daquelles indivíduos, que continuaram fieis
aos interesses d' El Rey, sendo isto assim em conseqüência do
estado exhausto do thesouro publico, e qne as despezas para estes
objectos, e para a defeza marítima do paiz, eram, por um termo
médio, de 200.000 pezos fortes por mez; porém que, depois de tam
longa perseverança, e de tantos sacrifícios, naõ se tinha alcançado
bem algum permanente: que em conseqüência da ultima destruição
do Exercito Realista no Chili, da forte postura em que se achavam
os Independentes e o abatimento do espirito publico, procedido de
tantos desastres, ficava o Peru na situação mais critica e desamparada, sujeito a um ataque, e a todos os conseqüentes horrores
de uma guerra infruetuosa, sem esperanças de receber da Península
socorros tempestivos ou adequados, em conseqüência de sua posição
geographica, e das difficuldades e demoras da navegação no cabo
de H o r n e ; e j a se tinha feito a mal suecedida experiência de conduzir tropas pelo caminho mais curto do Isthmo de Panamá, aonde
uniformemente metade morria, pelos effeitos do clima."

Miscellanea.

475

" Q u e éra essencial informar a S. M. Catholica destes factos, e
do verdadeiro estado do paiz, por pessoas que tivessem sido testemunhas occularts do que se tem passado, e capazes de responder
a quaesquer perguntas, ou «lar a informação que necessitassem os
ministros d' El Hey, para terem ideas correctas destes negócios."
" Q u e seria conduceute para os interesses da humanidade, e de
todas as partes, nas presentes circumstancias, pôr fim, sendo possível, a ulterior eífusaõ de sangue, e prevenir as horríveis conseqüências, que se devem seguir a um desembarque nas costas do
Peru, adoptando-se algum plano de reconciliação, que ao mesmo
tempo restabelecesse o commercio."
O Almirante Brion foi para o golpho aos 2 1 , e dali chegou a
Guina, aonde se lhe ajumtou uma esquadra de barcas canhoneiras
com tropas que vinham de Giiayaua. Guiria foi tomada aos 24 do
corrente.
As tropas foram depois por água até Yaguarupano, e tomaram
posse daquelle lugar. O General Marino tinha de marchar de
Maturin para Canaco, e varrer a costa até Cumana.
A expedição que tomou Guiria, o porto de Venezuela mais
próximo a Caracas, saio do Rio Oronoko com 7 00 homens de
desembarque, commandados pelo commodoro Diaz, e General Bermudez, tudo as ordens do Almirante Briou. Atacaram a praça aos
24 pela noite, e tomárain-a de assalto, cora mui pouca perda da
parte dos assaltantes, e mui grande dos Hespanhoes; que fugiram
deixando tudo, na praça, e os vasos que tinham no porto.
O Almirante Brion, depois que tomou Guiria aos Hespanhoes ;
expedio aos 2-J de Acosto uma proclamaçaõ, em que ordena aon
habitantes daquelle lugar, que tinham emigrado, o voltar para ali
a tomar posse de suas propriedades. Outra proclamaçaõ, cm data
de 27 de Agosto, convida os estrangeiros a ir negociar áquello
porto, promellendose-lhe sufficiente protecçaõ contra os Corsários Hespanhoes.
Os Realistas acham-se concentrados em Caracas, Valcncia, e
outeiros vizinhos; e os Independentes senhores das planícies,
chamadas os U a u o s : a campanha naõ pôde começar senaõ depois
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de passada a estação das chuvas; a menos que seja um ataque
contra Cumana.
Achamos nas gazetas Americanas, o seguinte esboço da ultima
campanha em Venezuela, que copiamos pelo achar conforme aos
officios, que se tem publicado e parecer imparcial. —
" A ultima campanha emVenezuela foi verdadeiramente notável.
A historia das guerras passadas na America naò fornece outro
exemplo de igual numere de batalhas pelejadas em tam breve
espaço de tempo. A campanha começou ha cousa de oito mezes.
Aos 8 de Dezembro o General Insurgente Zaraza foi derrotado em
La Hogasa, pelo General Realista La Torre. O numero de mortos
de ambas as partes chegou a 500 homens. No mesmo dia 400
patriotas derrotaram igual numero de Cavallaria Realista, que
encontraram juncto ao rio Apure. Neste combate morreram pelo
menos 300 homens."
"Aos 3 de Janeiro saíram de A ngustura as forças dos Independentes, em numero de 2.500 infantes, e 2.000 cavallos, commandadas por Bolívar ; no fim de Janeiro se unio a este exercito o Geueral Paez. com 800 infantes e 2.200 cavallos. As suas forças
unidas tomaram a cidade de S. Fernando de Apure. Podemos aqui
somente conjecturar a perca de ambas as partes, que naõ podia ser
menos de 800 homens."
" Aos 12 de Fevereiro chegaram os Independentes a Calabozo,
cidade distante de Caracas cousa de 60 léguas. A cavallaria de
Morillo, postada na avançada, foi derrotada no mesmo dia, ficando
uo campo de batalha de 300 a 400 mortos:—Morilbo começou a
sua retirada de Calabozo aos 15 de Fevereiro, e no seguinte dia
chegou á aldea, de Sombrero. Esta marcha foi desastrosa para
os Hespanhoes: nella fôram repeltidas vezes atacados pela cavallaria Republicana, e muitos morreram de fatiga. Sombrero foi a
acenado mais desesperado conflicto, aos 17 de Fevereiro: ambas
as partes pretenderam ter a victoria, entre ambos perderam ao
meuos 1.000 homens. Os Realistas reliráram-se outra vez no dia
seguinte."
" A outra acçaõ, de que temos noticia, foi a de Maracay,
aonde os Realistas dizem que dispersaram o inimigo com perda
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de 250 homens, aos 14 de Março.
Morales commandava os
Realistas. Acçoens mais sanguinolerttas tiveram lugar aos 16, e
17 de Março, entre Villa de Cura e La Puerta. Morillo ficou mal
ferido no primeiro dia, e succedeo-lhe no commando La Torre.
Cada parte diz r que a perda do seu inimigo foi de 1.000 homens.
Os Hespanhoes certamente repulsaram os outros,"
" Naõ temos noticia de outra batalha alé um mez depois. Aos
17 de Abril, o General Hespanhol Pia surprendeo Bolivar no seu
campo, uma légua distante de S. Joseph de Tisnados. Os Independentes perderam cousa de 400 homens, armas, ba^gagem, &c
Os Realistas dizem, que a sua perca naõ excedeo 40 homens. 0
" A o s 11 de Maio se encontraram outra vez as forças hostis»
cousa de 19 leguaes distante da cidade de S.Carlos. O General
Hespanhol La Torre, 20 officiaes e 400 homens morreram no
conflicto: os Realistas porém disseram que tinham a victoria.—
Paez commandava os Independentes, trouxe 2.000 homens ao
campo e dizem que perdera metade delles: — Faz-se allusaõ á
batalha de 25 de Maio, e que os Realistas fôram vencedores; mas
naõ temos disso particularidades, somente que o General Morales
entrou em Calabozo antes daquelle dia."
" O ultimo acto de hostilidades, de que se faz mençaõ, he um
ataque, que fez o General Independente Bermudes, á cidade de
Cumana, em que foi derrotado com perda de 200 homens. Assim
parece que, no breve espaço de 6 mezes, se pelejaram doze batalhas
campaes, em um paiz, que por oito annos tem sido o theatro da
guerra, e cuja população nunca se calculou acima de 800.000
almas; índios, negros e tudo. Provavelmente o numero de vidas
que se pedêram na ultima campanha he de 10.000. Toda a força
dos Realistas, na abertura, dizem que eram 3.000 Hespanhoes
regulares, com igual numero de tropas voluntárias. Os Independentes passaram revista a 10.000, porem quasi metade éra cavallaria irregular; e a sua iiifanteira soldados bizouhos. Naõ he
muito para admirar, por tanto, que a sua perca seja maior, que a
dos Realistas. O máo êxito da campanha, que em certo tempo
dava tantas esperanças, pode attribuir-se em parte a um erro
militar do General Bolivar. Em vez de conservar todas as suas
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forças unidas, e marchar de uma vez para a capital, deixou-as
dividir, e deo assim ao inimigo uma opportuuidade de o derrotar
por partes. Morilho accrescentou á sua antiga reputação, pela
maneira por que se aproveitou do erro do outro."
"As ultimas noticias saõ de que Bolivar estava em S. Fernando
de Apure, com 3 000 ou 4.000 homens. Se ells se poder manter
naquella cidade por algumas semanas, as chuvas desta estação
poraõ fim a todas as hostilidades por algum tempo. Dali pôde
communicar por água com o paiz amigo, que lhe fica na retaguarda;
e lhe podem chegar do mar supprimentos de toda a natureza.—
Poder-se-hia esperar, que elle aprenderia com tantas derrotas.—
He possivel,porém, que os Independentes lhe tirem o commando

ALEMANHA

O Acto Constitucional de Baden, que publicamos a p. 399»
diz um Jornal de Frankfort, obtém bem merecida approvaçaõ,
de todas as pessoas de vistas illuminadas, e cujos espíritos naõ
estaõ ainda manifestamente impregnados com os antigos prejuizos
Francezes. "Nao he motivo de reproche, o naõ entrar em particularidades, com o que se sobre-carregaria de todas as providencias,
que o objecto appresenta; com isso ganha clareza, e as providencias singulares se exhibetn mais notavelmente, e ficam por isso de
mais fácil comprehensaõ. Examinando de perto se achará, que.
contém todos os pontos essenciaes de liberdade pessoal, e de
prerogativa Real. Em geral, deve admittir-se, que ha grande
similhança entre a Constituição de Baden, e a de Baviera, e o
plano esboçado para a Constituição de Wurtemberg. He circumstancia notável, que promette ser igualmente vantajosa a
todos Ires; porque estes Estados do Sul tem muito de commum
entre si, quanto á situação, governo, cultura e disposição, e
consequentemente as suas constituiçoens procedem no mesmo
plano. De facto as differenças nas três constituiçoens consistem
somente em entrar mais ou menos nas miudezas. A congruência
entre estas três constituiçoens, e a Charta Franceza, em seus
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principaes traços, he também mni notável ; assim como a
siruilhança, que todas tem com a constituição, dada pelo Imperador Alexandre aos Polacos. S ó se pode explicar a causa dtsta
conrespondencia, attribuindo-a ao illuininado espirito dos tempos
(o que muitos negam) que existe e obra em todos os paizes, e geralmente produz só fiuctos vantajosos; ao mesmo tempo que o
triste espirito das idades passadas he precisamente o que trabalha
por introduzir o desarranjo, desordem e resultados desfavoráveis
nestes saudáveis systemas. As constituiçoens da Alemanha Meredional todas concordam em dividir o corpo representativo em
duas Câmaras.
E s t e arranjamento, que tem contra si mui!as
opinioens, he talvez um compromisso ou capitulação necessária,
que o espirito dos tempos presentes tiveram que fazer, com o
espirito da antigüidade, cuja vantagem ou desvantagem para aquelle
depende da composição da Câmara superior."
Julgamos, que naõ he necessário fazer mui rija critica a esta
Constituição. O § 64 estabelece o modo de se lhe fazerem as
correcçoens, que o tempo e a experiência sem duvida indicarão.
Assim, quando se vé a determinação de fazer inalteráveis as propriedades ecclesiasticas, as literárias, e as charitativas nos § §
20 e 21 — q u a n d o se legisla o mesmo a respeito do fundo de
amortização, no § 2 5 ; he claro, que isto será ao depois objecto de
leys particulares. A concessão aos Cavalleiros Imperiaes, no §
2 3 ; e os privilégios dos servos do Estado, saõ outros tantos compromissos com as ideas antigas, que só o tempo pôde reformar.
Os paizes da Europa, em que se acham ja estabelecidas Constituiçoens representativa*, saõ a Inglaterra, a França, Paizes
Baixos, Polônia, Baden, Baviera, Wurtemberg, Suécia. E s t a
forma de Governo foi sempre commum a todos os povos, que estabeleceram as presentes naçoeus da Europa, como já disse Tácito
dos Germanos antigos, no cap. I I . De minoribus
rebus
príncipes cônsultanty de majoribus
omnes.
A aristocracia, poderosa com as conquistas, degenerou aquellas
forma*; mas a sua primitiva existência prova-se pelas instituiçoens
análogas, que até o dia de hoje estaõ em ser, em a maior parte
das naçoens da Europa.
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ESTADOS

UNIDOS.

A compra das Floridas parecia estar concluída; e este ajuste
feito por Mr. Garay, dizem ter sido um dos pretextos, que usaram
seus inimigos para o intrigar com El Rey.
O rumor diz, que os Estados Unidos offerecêram pagar á Hespanha por aquella provincia três milhoens de dollars; um quinto
do que a França recebeo pela cessão da Louiziatia.
Este preço, postp que insignificante para os Estados Unidos, parepenos ser bastante compensação para a Hespanha : visto os poucos
meios que esta Potência tem de conservar aquella provincia, e a nenhuma utilidade que delia tira.
Para os Estados Unidos saõ as Floridas de grande valor; primeiro ; porque ficam com um vizinho de menos, e portanto menos
occasioens de dispuias : segundo ; porque pelos principios de segurança individual, que se goza nos Estados Unidos, depressa concorrerão habitantes a povoar e fazer prosperar aquella. colônia, tam
desamparada, em quanto sugeita á Hespanha: terceiroj porque
vendendo o Coverno as terras inhabitadas, conforme o seu custume,
aos que nellas se quizerem estabelecer, dahi tirará em mui breve
tempo o rendimento necessário, para pagar o preço daquella compra, e ministrar ao Erário boa somma annual.
A novidade precussora deslã medida de vender a Hespanha as
Floridas aos Estados Unidos, foi o conceder El Rey muitas terras
a seus validos, naquella provincia. Estes validos sabiam mui
bem, que taes terras eram de nenhum valor, em quanto sugeitas ao
dominio de Hespanha. mas que logo que passassem aos Estados
Unidos augnteniariam em preço. Assim aproveitaram-se dos erros
de seu Governo, e dispuzéram-se a tirar partido da melhoria da
Administração dos Estados Unidos, sem que delia imitem alguma
cousa para a sua pátria; posto que conheçam bem a differença
e se valham delia para seus interesses particulares.
As gazetas de Alemanha referem, que nm agente das principaes
casas de Boston nos Estados Unidos, chegou ao Rheuo, e viaja
na Alemanha, com títulos authenticos e poderes para vender quasi
dous milhoens de acres de terra, em terreno superior, nos Estados
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de Kentuky e Virgínia: as suas instrucçoens 8aõ de vender as
terras collectiva ou separadamente, em porçoens, ou ajustar indivíduos para formar uma sociedade agi icultora e fabricante, afim d e
melhorar a terra, e fazer estabelicimentos, que seraõ compensados
por incalculáveis proveitos. A authoridade porque obra naõ deixa
duvida sobre a authenticidade de sua missão, e em Carlsruhe he
que pertende fazer o ponto central de suas operaçoens.
Dizem que o Governo do Estados Unidos, desejosos de ter um
porto no Mediterrâneo, offerecêram a E l Rey de
Napoies
30;000.000 de dollars, pela cessaõ de Syracusa, o que lhes naõ
foi aceito. Pensaram depois em Porto Ferrajo, na Ilha de Elba ; e
Mahon na de Minorca. Pelo primeiro se diz que ofTecêram ao Gram
Duque de Toscana 14:000.000 de dollars. que os recusou, temendo
que este estabelicimento dos Americanos em Elba, prejudicaria os
intererses commerciaes de Liorne.
Uma gazeta dos Estados Unidos publicou a lista official da sua
Marinha de Guerra, pelo que se vê, o numero de vasos, peças, anno
da construcçaõ ou tomadia, lugar da construcçaõ, e emprego.—
Segundo esta lista, consta a Marinha de Guerra dos Estados
Unidos de 6 navios de 74 peças; 5 de 44 ; 3 de 36 ; 2 de 32 : 3 de
2 4 ; 1 de 2 0 ; 10 de 1 8 ; 1 de engenho de vapor; 4 de 16 peças; 2
de 1 4 ; e 1 de transporte; fazendo o total de 3 8 ; além dos que
estaõ nos estaleiros; e de outros vasos menores.

Champ d" Azyle.
As gazetas dos Estados Unidos dizem, que o estabelicimento de
Francezes juncto ao rio Trindade na provincia de T e x a s ; a que
deram o nome de Champ d'Azyle, continua a receber diariamente
reforços de voluntários ; e que s e aquella força augmentar por um
anno inteiro na mesma proporção, que tem até aqui feito naõ pode
haver duvida que haverá neste ponto uma concentração capaz de
emprehender em um momento a libertação do México; e plenamente
capaz de se oppôr aos Hespanhoes. O General Lalemand, dizem
as mesmas gazetas, he o Comfiaandante em chefe, e t e m debaixo de
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suas ordens muitos officiaes Francezes veteranos; passam muito
tempo expostos as ar, practicando o uso das armas, estaõ bem
organizados, e acustumados a fatigas; e conservam exacta
disciplina.
Se esta informação he verdadeira, nao pode haver duvida de que
ha um aspirante encuberto, que fornece o dinheiro necessário.
Julga-se que he Jozé Bonaparte.

FRANÇA.

El Rey ordenou a convocação dos Collegios Electoraes, para os
Departamentos a quem cabe o gyro de elleger membros para a
Câmara dos Deputados; por decreto de 30 de Septembro, e 1 de
Outubro.
Abolio S. M. Christianissima o Estado Maior das Guardas
Nacionaes, reorganizando-as segundo os principios de sua instituição primitiva, e leys de 12 de Septembro, e 12 de Dezembro de
1790, e de 3 de Agosto e 14 de Outubro de 1798, modificadas
pelo Acto Legislativo de 24 de Septembro de 1805. O effeito deste
arranjamento he pôr as Guardas Nacionaes debaixo do commando
dos officiaes municipaes, de suas respectivas communs: nas cidades e villas debaixo de um commandante, que he sugeito á authoridade municipal.

HESPANHA.

Revolução no

ministério.

El Rey acaba de demittir os seus principaes ministros de gabinete, pelos seguintes decretos.
ío.—Tendo julgado conveniente remover D. Jozé Garcia Leon
y Pizarro do sen lugar de meu Secretario de Estado e do Despacho, tenho nomeado sen successor interinamente, o Marquez de
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Casa Yrujo, men Conselheiro de Estado Honorário. O que faço
saber pelas presentes, para que seja communicado aquém pertencer»
PaJlacio em 14 de Septembro de 1818.
(Assignado)

E L REY.

A. D. Francisco Eguia.
2 .—Tenho removido D. Jozé Vasquez Figueiroa do seu lugar
de Secretario de Estado e da Marinha; e em virtude disso nomeei
para servir neste lugar o Tenente General D. Balthazar Hidalgo
de Cisneros, Capitão General de Cadiz. Até a sua chegada a
esta capital ficará aquella repartição ao vosso cuidado.
Palácio, em 14 de Septembro de 1818.
o

(Assinado)

E L REV.

A. D. Francisco Eguia.
o

3 —Tendo consideração ao máo estado de saúde de D. Martin
Garay, e para que se possa restabelecer, o tenho removido de seu
lugar de Secretario de Estado e da Fazenda de Hespanha e índias.
Nomeio como seu successor, interinamente, o Primeiro Director
Geral de Rentas. O que pelas presentes vo-lo faço saber.
Palácio, em 14 de Septembro 1818.
(Assignado)

E L REY.

A. D. Francisco Eguia.

Até aqui naõ ha mais do que El Rey querer mudar o seu Ministério, o que tem todo o direito para fazer. Porém quando a
estas determinaçoens officiaes accrescem as noticias particulares, do
modo porque fôram tractados os ex-ministros: as conseqüências do
tal acto saõ de lamentável importância; quando se considera a
influencia que na felicidade das naçoens tem a continuação destes
governos despoticos na Europa.
El Rey removeo os seus ministros, dèo para uns triviaes razoens,
para outros nenhuma razaõ; mas naõ satisfeito com isto desterrouos, Pizarro para Valencia; Gai ay para Saragoça, e Figureioa para
Corunlta.
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Estes Ministros, que em um dia tinham todo o poder supremo
executivo em suas maõs, no seguinte acbávam-se depostos dos officios e degradados, sem se lhe formar processo, sem se lhe notar
accusaçaõ. El Rey assignou aquelles decretos, no seu quarto aos
14 pela noite, tendo estado com elle os ministros ao despacho; aos
15 pelas 6 horas da manhaã tinha ja Eguia, um official da Secretaria de Guerra, intimado aos Ministros os decretos, e feito com
que saíssem de Madrid. A mulher de Pizarro estava pejada, mas
foi obrigada a partir; e porque sua mãy se atreveo a implorar a
clemência d'El Rey, deo-se-lhe ordem de ir immediatamente ter
aonde estava a filha : partiu de Madrid aos 16 pelas 2 horas da
tardeAgora temos visto, que se tem acumulado contra El Rey de
Hespanha,por este procedimento, quantas injurias, e quantos opprobrios tem lembrado, mas nós estamos bem longe de pensar assim,
e attribuirmos toda a culpa a Fernando VII somente, nem suppomos, que isto provém de seu character individual.
,; Quefizeramos Ministros desterrados, durante o seu Ministério,
para segurar a liberdade e a propriedade individual ?
Nada; em quanto estiveram em poder, faziam-se todos os dias
execuçoens arbitrarias da mesma natureza. ± Que se espera que
façam seus successores ? O mesmo. Entaõ naõ he justo que se
impute so a El Rey, o que he defeito do systema, e culpa de todos
os que governam; naõ faltando mesmo nos governados, que tal
soffrem.
Se nos disserem, que os Ministros nada podem fazer bom; porque El Rey lho naõ permitte, resta ainda a duvida de aceitarem
esses Ministros lugares, em que saõ obrigados a obrar contra seus
principios. Os homens, que respeitam seu próprio character, naõ
eceilam empregos, em que tem de obrar como verdugos, em vez de
serem Ministros de Estado.
A Raynha de Hespanha apoiava aquelles Ministros, mas naõ lhes
pôde valer. Eguia, Lozano e Torres fizeram uma intriga occulta
contra os Ministros, persuadiram El Rey de suas idéas, e os ministrosfôramcastigados da mesma forma, que elles castigavam outros.
Os Ministros Estrangeiros em Madrid fôram logo ter com o
Marquez de Casa Ymjo, e perguntáram-lhe, se a remoção dos
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Ministros tinha alguma connexaõ com as relaçoens das Potências
Estrangeiras: a rosposta foi, que aquillo éra uma medida, que só
dizia respeito ao interior do Reyno.
E com tudo esta medida violenta naõ pode deixar de ter grande
iuflueueia, nas negociaçoens pendentes a respeito das colônias
revoltadas; porque as Cortes estrangeiras, que estavam tractando
com os Ministros agora desterrados, naõ podem continuar as negociaçoens começadas por aquelles, sem saber se os successores teraõ
as mesmas ideas, e quererão seguir os mesmos planos; principalmente no que respeita ás finanças, repartição em que Mr. Garay
tinha feito arranjamentos, a que o clero, e principalmente o Inquisidor Geral tinham feito a maior opposiçaõ.
Em uma palavra; quando a intriga secreta de Palácio, e nao o
systema de justiça publica dirige A administração dos negócios, he
impossível que haja um governo fixo, em que as naçoens estrangeiras possam confiar: as negociaçoeus, por tanto, com o Governo
Hespanhol, devem ser guiadas como as que se fazem com os
Governos de Argel e mais paizes do Oriente, aonde o único freio
e garantia he o temor da força.
Dezesette ministros tem ja El Rey de Hespanha nomeado e
demittido, no espaço de quatro annos. Todos se acham prezos ou
desterrados. O Cardeal Gonzalvi acaba de permittir á Inquisição,
por ordem do Papa, o dar a tortura a seus prezos, assistindo o
medico e cirurgião. Saõ freqüentíssimas a prizoens uocturnas ; as
contribuiçoens forçadas e pairiaes, sao o meio ordinário de se
prover o Governo com dinheiro. E ainda assim querem que se
considere a Hespanha como um dos paizes civilizados da Europa !
Prepara-se uma grande expedição para a America, mas naõ ha
dinheiro para as despezas: este foi o principaIcrimedeMr.de
Garay. Naõ ha também navios; porque os que se compraram á
Rússia, estaõ pela maior parte podres: esta foi uma das accusaçoens
contra Pizarro, que negociou aquella compra na Rússia.
Um artigo de Aix-laChapelIe diz ser falso o rumor, que corre
na Europa, de se acharem naquelle lugar para tractar com os Soberanos Alliados, dous Enviados, um dos Insurgentes Americanos,
outro d'El Rey Carlos IV. Quanto ao primeiro dizem que he
VOL. XXI. No. 125.
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impossível haver Enviado de povos, que nenhuma naçaõ ainda
reconheceo independentes. Quanto ao segundo que he improvável,
visto que Fernando V i l he de facto o Rey da Hespanha, e naõ
Carlos IV.
Naõ obstante isto, os papeis públicos tem discutido.mui ao largo,
a questão da legitimade de Fernando V I I ; argumentando que a
renuncia de Carlos IV tanto em Bayonna como em Madrid foi
extorquida por força; como se vê dos protestos daquelle Monarcha,
e mais circumstancias publicadas na exposição de D. Pedro
Cevallos.
Como quer que seja, a discussão de similhante questão naõ pôde
deixar de desinquietar a Fernando VII, em tempo que suas colônias
estaõ revoltadas, e que o desgosto em seus estados Europeos he
igual ao desarranjo de suas finanças. Um throno em taes circumstancias naõ pode deixar de ser abalado com siinilhantas rumores.
Tal he o temor de que se espalhem no reyno os conhecimentos
úteis, que o Governo Hespanhol, sabendo que algumas pessoas alcançavam lêr as gazetas lnglezas, que chegavam ao Embaixador de
Inglaterra, fez intimar ao Ministro, que naõ desejava que ninguém,
senaõ os Inglezes, pudessem ter accesso a estas gazetas do
Embaixador.

INGLATERRA.
As rendas do Governo, desdeos o d e Julho até os 10 de Outubro
1818, excedeo a do período conrespondente, no anno de 1817, na
somma de 1:700.000 libras, no fundo consolidado: e ainda que o
producto dos rendas na Irlanda se naõ saiba senaõ até 19 de Septembro, ja o que naquelle dia importava levava um avanço de
150.000 libras. O principal melhoramento tem tido lugar, em
ambas as partes do Reyno Unido, nos grandes ramos da alfândega
e excisa; que provam o augmento do consumo dos gêneros, e por
conseqüência das commodidades da grande massa do povo.—
Nestes dous ramos chegam as rendas a 1:500.000 libras.
Um ramo das piojecladas descubertas, nas regioens Árticas, foi
mal suecedidoem suas tentativas; posto que se diz-será renovado

Miscellanea.

487

no veraõ que vem, e em circumstancias, que se espera seraõ mais
favoráveis, em conseqüência das observaçoens agora feitas, durante
esta navegação. O official encarregado do commando do navio
Dorothea resolveo desistir da empreza de chegar ao polo do Norte,
e voltou para Inglaterra, com o navio Trent, que 5a em sua companhia. A maior latitude a que chegou, foi 80° 20', Norte em 12°.
de longitude Leste, Tentaram proceder para o Oeste, mas acharam
tal quantidade de gelo; que naõ puderam passar adiante , e foi isto
no mesmo lugar em que parou o Capitão Phipps, em 1773 Um dos
navios soffreo grande damno, sendo apertado entre duas montanhas
de gelo fluetuante ; e a collisaõ foi tam grande que o navio ficou
suspenso fora d'agua, entre as duas massas de gelo, e com grande
difficuldade se desembaraçou.
Mr. Gallatin, Embaixador dos Estados Unidos em França, parlio
de Londres para Paris; depois de haver concluído com os Commissarios Britannicos, um tractado entre Inglaterra e os Estados
Unidos.
A linha de limites, sobre que se tem disputado, desde o tractado
de Lord Shelburne, ficou agora exactamente definida.
Fez se um
arranjamento, pelo que respeita o direito de pescar e secar pexe
nas costas de Terra Nova. Estabeleceram-se os ajustes sobre o
commercio dos vasos dos Estados Unidos, nas índias Occidentaes
Britannicas.
O único ponto, que ficou por decidir, foi o direito de busca dos
marinheiros de uma naçaõ a bordo dos navios de outra, em tempo
de guerra. Sobre este ponto naõ decidio Mr. Gallatin, e referio
ao seu Governo as propostas dos Commissarios Inglezes.
O tractado provavelmente se naõ fará publico, senaõ depois das
ratificaçoens de ambos os Governos.

PAIZES

BAIXOS.

El Rey abrio a sassaõ annual dos Estados Geraes em Bruxelas
aos 19 de Outubro, em presença de ambas as Câmaras. A falia
d
'El Rey, que naõ temos lugar de publicar neste N°, he concebida
em termos Geraes, e refere-se ás informaçoens ulteriores,
3Q2
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POTÊNCIAS ALLIADAS.

Os Monarchas Alliados, isto he Imperador de Rússia, o Imperador de Áustria, e o Rey de Prússia, ajunctaram-se em Aix-laChapelle, aonde se lhes unio também Lord Castlereagh, Ministro
da Inglaterra, e o Duque de Wellington, como commandante em
Chefe do Exercito Aluado de occupaçaõ em França.
Aos 2 de outubro decidiram estes Monarchas, na quinta conferência, que se retirasse da França o Exercito de Occupaçaõ; e
remetteram esta decisaõ a Paris, pelo Conde de Caiainan, Enviado
Francez juncto á Corte de Áustria.
Aos 9 se assignou formalmente a Convenção para este effeito,
que deixamos traduzida a p. 428; posto que delia ainda naõ
tenha apparecido copia authentica. Segundo as noticias particulares começaram as tropas a sua retirada no fim do mez
de Outubro, e princípios de Novembro.
Banqueiros particulares garantiram o pagamento das contribuiçoens, que a
França tem de pagar, e que seraõ satisfeitas no decurso de nove
mezes depois da assignatqra do tractado; sendo q primeiro pagamento de 25 por cento sobre toda a divida; e o resto a pagamentos
Iguaes mensaes.
Pelo tractado de 1815 devia a França pagar aos Alliados
140:000.000 de francos, por cada um dos dous annos, que restavam
para completar o termo original da occupaçaõ militar; porém os
Soberanos cunsentiram agora em fazer um abatimento de
15:000 000 em consideração de receberem dentro em nove mezes
depois da data da Convenção, 265:000.000.
Além das conferências dos Monarchas sobre os negócios da
França, tem huvido outras, entre os príncipes de Hardcnberg, e de
Metternich, com outros Ministros Alemaens, que dizem respeito á
Dieta Germânica. O Committé desta Dieta parece ter ja decidido
favoravelmente as pretençoens dos Jud«os de Frankfort, a quem se
tinham tirado os direitos de cidadãos, concedidos durante a dominação Franceza; somente ficarão excluídos do exercício de privilégios
políticos e funcçoens publicas.
A boa intelligencia entre as Potências da Europa, parece ficar
assim estabelecida; e obrar-se somente sobre os princípios de justiça,
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inculcados pela Religião Cliristait, cuja mantença tem por objecto
a Sancta Aliiança. E com tudo a historia nos ensina, que naõ he
possivel descansar 6omente nestas declaraçoens pacificas dos differentes Governos.
A mesma cidade dcAix la-Chapelle foi o lugar em que se fizeram
as conferências, e ajustaram os tractados em 1 7 4 8 ; entre as principaes Potências da Europa.
Todas as declaraçoens dos differentes Potentados, qne nisto tiveram parte, naõ respiravam senaõ a mais
pura benevolência e philantropia. E x aqui os primeiros dous
artigos daquelle tractado de Aix-la-Chapelle : —
' ' A r t . 1.
Haverá uma paz Christaã, universal e perpetua*
tanto por mar como por terra, e uma sincera c inviolável amizade,
entre as Potências acima incncionadas,seus herdeiros e successores,
reynos, estados, províncias, paizes, subditos e vassallos, de qualquer qualidade ou condição que sejam, sem excepçaõ de lugar ou
pessoa; em tal maneira que as Altas Partes Contractantes prestarão constante attençaõ em manter entre ellas, seus estados e
subditos esta reciproca amizade e conrespondencia, sem permittir
que uma parte ou outra commêtta sorte alguma de hostilidades, por
nenhum motivo ou pretexto que seja; e evitando tudo quanto posía
tender a perturbar ou alterar a uniaõ agora tam felizmente restabelecida entre elles; obrigando-se.pelo contrario, a procurar em todas
as oceasioens, tudo quanto puder contribuir para a sua mutua gloria
seus interesses e vantagens, sem dar nenhum soecorro ou ajuda, directa ou indirectamente aquelles que quizerem ainda 6omente
tentar pi ejudicar uma ou outra das Altas Partes Contractantes."
" A r t . 2. H a v e r á esquecimento geral de tudo quanto se tem
feito ou commettido durante a guerra, a que se põem agora fim : e
cada uma das partes no dia da troca das ratificaçoens, se-á restituida á posse de todos os bens, dignidades, benefícios ecclesiasticos,
honras e rendas, que gozava ou devia gozar, ao principio da guerrr,
naõ obstante quaesquer disposiçoens, tomadias ou confiscaçoens
oceasionadas pela guerra.
Se os tractados, promessas e declaraçoens pudessem ser efficazcs
garantias de paz; nada seria mais durável que aquella paz de Aixla-Chapelle ; que foi assignada em Outubro de 1748, porém era
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1756,ja naõ havia um paiz pertencente ás Potências Contractantes,
que naõ ardesse em guerra. A França e a Inglaterra pelejavam
na Europa, na America e na índia. A França e a Prússia accusavam-se mutuamente de haverem invadido a Alemanha. A Áustria
atacava a Prússia.
Alem do que a expericucia nos ensina em geral; accresce agora
mais particularmente, a guerra, aque se uaõ pôz fim, entre a Hespanha e suas Colônias, o que he mais do que o bastante fermento,
para poder azedar outras naçoens, que com as Américas tem forçosas e naturaes connexoens ja de commercio, ja políticas.

P O T Ê N C I A S BARBARERCAS.

Dizem qne o Governo de Argel manda um Enviado á Inglaterra
para negociar nma neutralidade; durante o corso, que se intenta,
contra as demais potências de Europa.
Parece-nos, que a Inglaterra uaõ pode convir em tal, depois do
tractado, que Lord Exmouth, concluio com aquella Regência.
Porém Lord Exmouth, posto que plenamente victorioso, quando
dictou as condiçoens daquelle tractado, naõ obteve outra segurança
ou garantia de sua execução, senaõ a mera promessa dos Argelinos.
Esta circumstancia deve despertar a vigialancia das demais
naçoens; porque naõ he justo esperar, que só a Inglaterra se empenhe na subjugaçaõ daquelles piratas, quando a sua destruição be
do interesse de todos.

RÚSSIA.

Publicamos a p. 419 o tractado entre a Rússia c a Pérsia; a que
alludimos no nosso N°. passado. A data he de 1813, posto que
ainda agora fosse publicado; pelo que só temos de notar por isto, o
cuidado com que o Governo Russiano arranja os seus interesses
commerciaes, na vasta extençaõ de seus dominios, e nas complicadas relaçoens de Buas communicaçoens com outras potências.
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Corre um rumor, de que o Imperador tem ajustado vender á
França o material do Er.crcilo Russiano, que forma parte do de
occupaçaõ em França. A tropa será em parte levada por mar,
para a Rússia, o que he muito menos dispendioso, ficando em
França os cavallos, arreios, artilheria, muniçoens &c. o que muito
se precisa na França, e abunda na Rússia.

SUÉCIA.

As noticias particulares dadas por alguns viajantes, e referidas
nas gazetas Francezas, dám a seguinte informação, a respeito das
Comtnoçoens populares na N o r w e g a : —
'* A naçaõ está, em geral, extremamente dissatisfeita com o
modo de Governo (porém nnõ de forma alguma com El Rey) e
particularmente com o actual Storlhing; porque os seus impostos
saõ exorbitantes e cobrados com rigor até aqui desconhecido.—
Temos j a fallado da insurreição dos paizanos, que avançaram contra
Cliristiana,e que porém fôram dispersados pelas tropas. E m utra
parte d.t mesma provincia se levantaram também os paizamos em
massa, com a intenção de proceder para Christiana, mas fôram
desviados daquelle projecto por um respeitável Cura, que, supposto
concoidasss com elles e;ii opinião, lhes assegurou, que o Storthing
estava j a dissolvido. Como esta noticia se naõconfírmou ao depois
quasi que o Cura foi victima do seu patriotismo.
Nas mais remotas partes do paiz se mandaram mensageiros a chamar os habitantes,
para formarem uma assemblea geral no I o . do mez, com a ameaça
de serem enforcados nas suas mesmas portas se naõ comparecessem.
Porém as medidas que tomaram os Magistrados fôram taes, que
impediram fazer-se o ajunctamento, o qual poderia produzir fataes
conseqüências.
Ao mesmo tempo, as sementes da discórdia se
propagaram a tal extençaõ, que o Governo foi obrigado a empregar
as mais prudentes precauçoens.
Achamos mais, por noticias de Cl.ristania, em dita de 19 de
Septembro, que, havendo novas commoçoens entre os camponezes,
El Rey publicara, cm 15 do mesmo mez, um edicto em que recomincndandoa tranquillidade dos povos, couclue da seguinte forma;—
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"Temos julgado conveniente fazer isto publico, para o fim de
admoestar a outros dos nossos amados e fieis habitantes do paiz,
que, seduzidos, talvez, pelo distúrbio da tranquillidade publica, se
poderão preparar para commetter actos igualmente contrários ás
l e y s ; a que voltem para suas casas, e evitem assim a sorte que de
outra maneira haõ de t e r ; porque assim como estamos dispostos a
receber com paternal attençaõ toda a petição admissível, que fizer
a classe eslimaveldos camponezes.que se apresentarem ante o nosso
throno de maneira própria e legal ; c a diminuir, em tanto quanto as
circumstancias permittirem, os encargos, que pézam sobre os habitantes do paiz ; assim também estaremos sempre determinados a
empregar a força, q u e a Constituição e as leys do Reyno nos tem
concedido para a mantença da paz e tranquillidade do Reyno, e
para trazer os agitadores ante os tribunaes, para que sejam punidos
segundo as leys do Reyno.

Publicou-se o tractado do Commercio, entre a Suécia e os
Estados U n i d o s : chegou-nos demasiado tard para o inserirmos
neste N ° .

TURQUIA.

A s noticias de Alemanha referem a continuação de agitaçoens
em Constantinopla , o que he uma continuuda liçaõ, de que a perda
de liberdade no povo, naõ he ganho de poder para o Governo.—
Os Janisaros descontentes, incendiaram varias partes da cidade,
aos 13 de Agosto, quando se abrazáram muitas mil casas, mesquitas e igrejas. Dissatisfeitos com o seu Aga, pediram a deposição do
Gram-vizir, e do Capitão Baxa, e outros Ministros do Divan. O
Capitão Baxá foi com effeito derrrittido, para satisfazer aquelles
incendiarios satélites do Governo e seu apoio, assim se mandaram
também desterrados para fora da Capital todos os elephantes, como
El Rey d'Hespanha desterrou seus ministros; porque a sagacidade
natural daquelles animaes parece que he tam suspeita aos Governos
despoticos, como as sciencias dos homens sábios.

CORREIO BRAZILIENSE
D E N O V E M B R O , 1818.

Na quarta parte nova os campos ira
E se mais mundo houvera lá chegara.
CAMOENS, C. VII. e. I I

POLÍTICA.

REYNO UNIDO D E P O R T U G A L ,

BRAZIL, E ALGARVES.

Edictal da Juncta do Commercio de Lisboa, sobre as reclamaçoens de prezas feitas por authoridade de
Artigas.
R E A L Juncta do Commercio, Agricultura, Fabricas e Navegação baixou o seguinte:
Aviso.
Illustrissimo e Excellentissimo Senhor: Constando a
Sua Majestade que ao Porto de Baltimore havia chegado
grande parte das cargas de muitos navios Portuguezes,
que tendo sido tomados por corsários dos denominados
independentes Hespanhoes Americanos, foram descarregar
a diversos portos da America, dos quaes as fazendas, e
mercadorias passaram por baldeaçaõ, ou de outro modo,
para navios de outra bandeira, em qtie foram conduzidas
as mesmas mercadorias para o dicto Porto de Baltimore,
V O L . XXI. No. 126.
3R
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aonde se esperavam mais gêneros das cargas dos mesmos
navios aprezados, e até os próprios navios desfarçados, e
cobertos com outras bandeiras; e convindo que taes mercadorias, e gêneros, assim como os cascos dos navios
aprezados pelos dictos piratas contra o direito das gentes,
indo ter a um porto de uma Potência Amiga, sejam alli
reclamados por seus legitimos proprietários, segundo as
formas estabelecidas pelas Leys do Paiz: H e o mesmo
Senhor servido ordenar, que a Real Juncta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação, faça noticiar
aos interessados nos dictos Navios e cargas aprisionadas,
que o Cônsul Geral interino do Reyno Unido em NovaYorck, Joaquim José Vasques, o qual se acha actualmente
residindo em Baltimore, encarregado das reclamaçoens
das dietas propriedades Portuguezas, para poder alli proseguir na sua importante commissaõ, depende essencialmente das procuraçoens dos interessados, e dos documentos authenticos, que bem verifiquem a propriedade Portugueza dos navios, e suas cargas; importando também,
que os mesmos interessados, forneçam ao referido Cônsul
os fundos indispensáveis para as despezas das suas respectivas reclamaçoens. Eram os navios, cujas cargas se esperavam, ou tinham já chegado a Baltimore, os seguintes:
Raynha dos Anjos, S. Joaõ Baptista, D. Joaõ Sexto,
Montalegre,Lord Wellington, Vasco da Gama, Monte F e liz ; além de outros. O que tudo participo a V. Exc a . para
o fazer presente na Juncta, e assim se executar. Deos
Guarde a V. Exc a . Palácio do Governo, em 21 de
Outubro de 1818.
D. M I G U E L P E R E I R A

FORJAZ.

Senhor CYPRIANO RIBEIRO F R E I R E .
E para assim constar, se mandaram affixar Editaes.
Lisboa 22 de Outubro de 1818.
JOZE ACCURSIO DAS N E V E S .
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FRANÇA.

Ordenança para a Convocação das Câmaras.
Luiz, &c. Temos ordenado, e ordenamos o seguinte:—
Art. 1. A Câmara dos Pares, e a Câmara dos Deputados dos Departamentos saõ convocados para os 30 de
Novembro do presente anno.
2o.
O presente decreto será inserido no bulletim
das leys.
Dado no Palácio das Thuilherias, ao» 4 de Novembro de 1818.
(Assignado)
Luiz.
(ContrasignadoJ
LAINE.

HESPANHA.

Decreto de remuneração
ás Junctas Provinciaes
Burgos e Guipuscoa.

de

Os vogaes das Junctas Provinciaes de Burgos e Guipuscoa, que sobreviveram as desgraças passadas, e se livraram
do furor das hostes inimigas, me representaram os
muitos e mui assignalad.s serviços, que fizeram em meu
obséquio e bem commum do Estado, desde o momento da
sua instalação, e me supplicaram que lhes concedesse a
graça de poderem usar de uma Cruz de distineçaõ, que
iramortalizasse a heroicidade de suas nobres emprezas.
Desde logo se inclinou o meu Real animo a condescender
com uma solicitude, que se deve olhar como uma nova
prova da lealdade Hespanhola ; quiz porem ouvir primeiro
o parecer do meu Conselho, assim sobre o principal desta
pretensão, como sobre o desenho, que os Membros das
dietas Junctas apresentaram,da Cruz, seu metal, adornos,
emblemas, e cores da fita de que devia pender, e tendo-o
3 R2
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elevado ás minhas Reaes maõs em consultas de 18 de
Junho e 12 de Septembro deste anno, depois de ter ouvido
os meusfiscaes e os Reis d'Armas, pelo tocante á parle
heráldica, fui servido conformar-me com elle; mas considerando ao mesmo tempo que as Junctas das oulras Provincias fizeram esforços dignos dos maiores elogios; que
naõ cederam aquellas em praticar acçoens grandes e arriscadas ; que mantiveram em todas as partes desta vasta
Monarchia a ordem e o espirito publico ; que reunindo
gentes e cabedaes soecorrêram com desvelo, zelo e promptidaõ quantas necessidades publicas chegeram á sua noticia; e que ao seu abrigo, e debaixo de suas continuas
fadigas, trabalhos, e disposiçoens se formaram e alimentaram os Exércitos, que com tanta gloria do nome Hespanhol acabaram de consumir e expulsar o ousado inimigo,
que se vio calcado e abatido quasi no momento em que
se julgou dominador das três partes da terra: considerando
todos estes suecessos, e que por isso mesmo era chegada a
occasiaõ de darás dietas Junctas e aos seus Membros uma
demonstração doapreçocom que olho tam particulares serviços, e do desejo de que passando de geração em geração a
memória delles conheça o Mundo inteiro queosHespanhoes
nao necessitam de outro estimulo mais que o de sua innata
fidelidade, e virtudes para chegarem ao cume do heroísmo,
quanda se tracta da salvação do seu Rey e da sua pátria j
tenho determinado conceder aos Vogaes das Junctas principaes de todas as Provincias, que depois naõ hajam incorrido em caso que os faça indignos de taõ particular distinctivo, a graça de que possam usar e trazer uma Cruz de
ouro com Coroa Real, que se comporá de oito braços iguaes
entre si, que rematem em outros tantos globos lizos, e terá
em seus contornos fachas de esmalte branco com chammas
de côr de purpura no centro da Cruz, o qual ha de ser
ovado, esmaltado de verde esmeralda, e orlado de branco ;
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e o busto da minha Real Pessoa coroado de louro com o
emblema na orla que diga ; Ao zelo e constância da Juncta
Provincial: o reverso de toda a Cruz será esmaltado de
azul celeste, excepto o oentro, no qual se collocaraõ as
armas do cada uma das Províncias, orladas com o seu
nome e distico, girando estas orlas da esquerda para a
direita assim no anverso como no reverso. Esta Cruz
andará pendente de uma fita das cores prela, encarnada, e
branca collocando se a côr preta no centro, e o branco nas
bordas, tudo na conformidade do desenho apresentado
pelas Junctas de Burgos e Guipuscoa, e modificação dos
Reis d'Armas. E quero que os diplomas em que se ha de
inserir á letra este meu Real Decreto se expeçam pela
Secretaria de Graça e Justiça do vosso cargo, depois de
vos constar que está nella averiguado pela pessoa a quem
houverdes por bem encarregallo, que os sujeitos a quem
se derem se acham revestidos das circumstancias que os
podem fazer credores desta distineçaõ. Assim o tereis
entendido, e disporeis o necessário para o seu cumprimento. Rubricado pela Real maõ. E m Palácio a 21
de Outubro de 1818.
A.

D.

JOAÕ E S T E V Ã O LOZANO D E T O R R E S .

INGLATERRA.

Tractado

entre Inglaterra eos Paizes-Baixos,
sobre o
commercio da escravatura.
Sua Maj< stade El Rey do Reyno Unido da Gram Bretanha e Irlanda ; e Sua Majestade El Rey dos Paizes
Baixos, animados pelo mutuo desejo de adoptar as mais
efficazes medidas, para prevenir que os seos subditos
façam o commercio da escravatura, e para ter cuidado em
que as outras naçoens naõ empreguem suas respectivas
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bandeiras em proteger aquelle odioso trafico, tem resolvido proceder á conclusão de um tractado para obter este
duplo objecto, e tem para este fim nomeado Plenipotenciarios, &c.
Artigo 1. Porquanto as leys do Reyno Unido da
Gram Bretanha e Irlanda impõem mui graves penas aos
subditos de S. M. Britannica, que fizerem o commercio
de escravos, ou que nelle, por qualquer maneira, tiverem
parte, S. M. El Rey dos Paizes Baixos, referindo-se ao
artigo 8V°. da Convenção concluída com S. M. Britannica
aos 13 de Agosto, 1814, se obriga, em conseqüência,
a prohibir dentro do termo de oito mezes depois da ratificação do presente tractado, ou antes se for possivel, a todos
os seus subditos, da maneira mais efficaz, e especialmente
por leyspenaes de natureza a mais formal,que elles tomem
parte alguma no commercio de escravatura.
Se as medidas repressivas, j a adoptadas pelo Governo
da Gram Bretanha, contra o Commercio da escravatura, e
que se haõ de adoptar pelo dos Paizes-Baixos, se acharem
ser insufficientes, as Altas Partes Contractantes se obrigam a providenciar no caso por novas medidas legislativas
que sejam as mais bem calculadas para obter o objecto, a
que se propõem pelo presente tractado.
2. Em ordem a obter mais efficazmente o objecto de
prevenir os seus respectivos subditos de commerciar em
escravos, as duas Altas Partes Contractantes mutuamente
consentem, em que os vasos das suas armadas Reaes, que
forem munidos de instrucçoens especiaes, como ao depois
se descreverá, para aquelle fim, possam visitar qualquer
navio mercante das duas naçoens, que, por presumpçaõ
racionavel, suspeitarem ter escravos a bordo, destinados
para trafico illicito; e, somente no caso em que se achem
a bordo taes eseravos, os possam submetter a adjudicação,
ante os tribunaes estabelecidos para aquelle fim; na maneira abaixo especificada.
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( O s a r t i g o s seguintes providenceam s o m e n t e a execução
dos precedentes.)
( O tractado foi concluído aos 4 de Maio, e apresentado
aos Estados G e r a e s aos 2 3 de O u t u b r o , 1 8 1 8 . )

PAIZES

BAIXOS.

Falia de S.M. na abertura da Sessaõ dos Estados
Geraes
Em Bruxellas
aos 19 de Outubro de 1818.
Altos e Poderosos S e n h o r e s !
A minha Casa recebeo, no decurso deste anno, noyos
signaes da Divina protecçaõ, pelo nascimento do segundo
filho d e meu amado filho mais velho, o Principe d e
O r a n g e . Nesta occasiaõ deram os habitantes dos P a i z e s Baixos inequívocas provas de que consideram este a c o n t e cimento, como outro penhor de felicidade para seus d e s cendentes. Estejam persuadidos de que eu e os meus filhos
olharão s e m p r e como o mais charo de seus d e v e r e s , o
inspirar a nossos successores aquelle amor, que nós s e n timos por nossos subditos, e a solicitude; que temos por
seus interesses.
T e n h o a satisfacçaõ de poder commnnicar a Vossas
Altas Potências, ao momento em que começáis vossos
trabalhos, que a Divina Providencia tem preservado o
socego na E u r o p a . S e , depois da feliz restauração da paz,
se julgou necessário postar u m exercito de occupaçaõ na
França para consolidar a tranqüilidade ali restabelecida;
a resolução dos Soberanos Alliados, que põem fim à
occupaçaõ, e ordena a retirada destes exércitos, prova
que se obteve o fim proposto: e, a unanime confiança
dos Soberanos, neste ponto, dá a melhor garantia de u m a
paz durável.
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A situação interna do Reyno nos da novas razoens de
gratidão ao Todo-Poderoso.
As Universidades, os Atheneos e os Collegios estaõ
organizados em actividade. Presta-se constante attençaõ
aos meios de fazer estes estabelicimentos ainda mais brilhantes e úteis. As authoridades locaes, e até individuaes
mui louvavelmente apoiam os esforços do Governo, preparando e estabelecendo a instrucçaõ primaria, para
depois a extenderem e aperfeiçoarem. O anno passado
deo os mais seguros e preciosos penhores do renascimento
das artes polidas nos Paizes-Baixos. Vários ramos de
industria se resentem ainda da influencia de acontecimentos, que poduzirara tam importantes mudanças, nas transacçoens e interesses de todo o gênero. Mas, por outra
parte, a agricultura está na situação mais favorável. As
suas ricas producçoens contribuem, naõ menos do que a
navegação e as relaçoens commerciaes com as índias, que
se vám augmentando, a dar ao commercio aquella vida e
actividade, de que he visível conseqüência e prova a evidente augmentada prosperidade de varias grandes cidades,
e outras interessantes partes do Reyno.
Está melhorada a situação dos pobres; a beneficência
natural da Naçaõ se tem dirigido, com o mais louvável
zelo, para seus verdadeiros objectos. As úteis instituiçoens dos Bancos de Poupanças e Empréstimos
extendem-se cada vez mais e mais. Os depósitos de mcndi*
cidade saõ mais numerosos. Vossas Altas Potências
acharão o projecto das leys, que se lhes apresentara, para
a Receita e Despeza do anno que vem. As disposiçoens
necessárias para a mantença dos engeitados, e a falta de
regras uniformes tem muitas vezes sido causa de que se
levantassem incertezas, quanto ao lugar a que tinha direito
o indigente, naõ para ser soecorrido, mas para partieipar dos
soccorros que existem. Tenho ordenado, que se apresen-
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te também a Vossas Altas Potências uma ley, tendente a
fixar, este lugar por meio de r e g r a s precisas e justas.
T e m - s e regulado algumas correcçoens dos limites d e
concertocom os Estados Provinciaes, c se poraõ ante Vossas
Altas Potências.
N a õ se passará muito t e m p o antes que se liquidem inteir a m e n t e as dividas d a s C o m m u n s : o estabelicimento de
impostos municipaes só pode ser completado e generalizado
pela ley, que se apresenta a Vossas Altas Potências, relativa ás penas de transgressão, e modo d e processo.
A execução regular d a l e y , sobre a milícia, encontra
poucas ou n e n h u m a s difficuldades. Isto he especialmente
devido á boa vontade com que os milicianos preenchem os
seus d e v e r e s ; o n u m e r o dos que he necessário c h a m a r ,
para completar o contingente, cada anno se faz m e n o r . —
P o r e m , com a intenção de completar mais e mais a s e g u rança do R e y n o , e os interesses do T h e s o u r o , se proporão
a Vossas Altas Potências algumas modificacoens das leys
existentes.
A confiança, com que a Vossa Assemblea sanecionou a
ultima ley sobre as Finanças, tem dado satisfacçaõ g e r a l . —
A a b e r t u r a de um empréstimo considerável foi seguida, no
espaço de poucos dias, por offertas, que excederam o dobro
da s o m m a requirida.
Sensivel a esta prova de boa vontade e abilidade ; d e s cançando no perfeitamente restabelecido credito do Estado,
em socego pelo que respeita o estado do T h e s o u r o , na
certeza de que se executarão p u n c t u a l m e n t e as obrigaçoens contrahidas, t e m o - n o s animado a introduzir nie&mo
agora todas as poupanças possíveis, e preparar para as que
ao depois se haõ de s e g u i r .
O calculo de receita e despeza para o anno seguinte
mostrará a Vossas Altas Potências, até q u e ponto t e m sido
bem suecedidos a este respeito os esforços do G o v e r n o . —
V O L . X X I . N o . 126.
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Achareis na sua formação a tentativa, ja annunciada, de
uma divisão das despezas em ordinárias e extraordinárias;
e, posto que contenha novas sommas, que ali se introduziram em conseqüência das novas medidas de finança, que
ultimamente adoplastes, a somma total he inferior á do
anno corrente.
He-me agradável poder annunciar-vos, que, segundo as
contas, que se apresentarão a Vossas AKas Potências, e
admiltindo igual avaluaçaõ no producto dos impostos aos
do anno corrente os Bons dos Exercícios antigos saõ suficientes para pôr o calculo da receita ao par das despezas
do anno seguinte.
A fim de obter este desejável resultado, se proporão a
Vossas Altas Potências algumas medidas legislativas.—
Espero a adopçaõ dellas tanto mais confiadamcntc, porque ellas saõ de natureza a convencer, todos os que se
interessam na situação das finanças do Estado, de que as
medidas ja tomadas, e as que se haõ de tomar nesta
matéria, devem ser contadas entre os primeiros objectos
de nossa solicitude pelo bem publico. Estas leys concorrerão para realizar as minhas vistas ulteriores, a respeito
do que ha ainda para fazer, a fim de balançar para o futuro
as despezas com as rendas. N'um estado de cousas fixo
e regular, a maior parte das sommas, que se requerem, he
indispensável para obter o conhecimento das que saõ de
outra natureza. Tenho conhecido a necessidade de que se
examinem todas as suas particularidades. Este exame,
porém, requer muito tempo, e feito com o cuidado e attençaõ que he para desejar, toda a precipitação será perigosa:
vai-se fazendo com actividade, e, perseverando, espero
confiaiamente, que ficará perfeitamente maduro, e que se
satisfarão os meus expressos desejos a este respeito.
Nesta sessaõ se vos apresentarão igualmente outros importantes objectos. Espero que, na seguinte, poderei

Politica.

503

apresentar a Vossas Altas Potências, o projecto de um
Código de leys para os Paizes-Baixos.
E agora, Altos e Poderosos Senhores, abro a presente
Sessaõ, expressando os meus ardentes desejos, e a minha
plena confiança, de que apresentará cada vez mais oscharacteres do uma conformidade de vistas entre o Rey e os
Estados Geraes, os mais próprios para augmentar a prosperidade do Reyno, c o bem de seus habitantes.

POTÊNCIAS

ALLÍADAS.

Protocolo das conferências dos Ministros das Potências
Alliadas, em Bruxellus;
3 de Novembro 1818,
sobre os períodos de pagamento
da contribuição
Franccza.
O Duque de Richelieu representou, na conferência, que
os termos para o pagamento dos 165 milhoens, que a
França tem de pagar, conforme a Convenção de 9 de
Outubro, eram fixos em períodos demasiado próximos, o
que tinha oceasionado demasiado rápida exportação de
espécie; e que isto tendia a produzir uma depreciação no
valor das inscripçoens; prejudicial aos interesses de todas
as partes contractantes. Para remediar este mal, propõem o Duque de Richelieu : —
1. Que os 16õ milhoens, que a França tem de fornecer em pagamentos mensaes, desde os 6 de Janeiro até
os 6 de Septembro, sejam pagos em doze mezes, a pagamentos mensaes, desde os 6 de Janeiro até os 6 de D e zembro, inclusive; fazendo-se bom o pagamento dos
juros, na proporção de 5 por cento.
2. Q u e os 100 milhoens em inscripçoens, porque os
differentes Governos tem tractado com M. M. Baring e
Hope, sejam realizados por pagamentos feitos nas mesmas
3 s 2
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epochas, com a mesma vantagem de juros, na proporção
da demora de três mezes.
3. Que se adoptem arranjamentos, com as sobredictas
casas, a inn de que as letras sacadas sobre ellas, conforme
o artigo 6 a sejam pagas em fundos nos differentes lugares, em que convier aos Governos interessados, evitando o
transporte de uma massa de espécie demasiado grande.
Os Senhores Mmistros Plenipotenciarios de Áustria,
Gram Bretanha, Prússia, e Rússia, fôram unanimemente
de opinião,que se admitlisse a proposição do Duque de
Richelieu; excepto o entrar, pelo que respeita o artigo 3 o . ,
em arranjamentos particulares com M. M. Baring e Hope,
para fixar os termos em que se devem aceitar os effeitos
nos fundos estrangeiros: e também que, em ordem a
facilitar estes arranjamentos, venha Mr. Baring a Aix-laChapelle, para tomar medidas para este fim, de concerto
com as pessoas encarregadas deste negocio. Alem disto,
o Principe de Hardeuberg apresentou ao protocolo, as
observaçoens abaixo junctas, em reserva, relativas ao
arranjo em que entrou o Governo Prussiano com M.
Baring, para parte dos pagamentos estipulados pela convenção de 9 de Outubro, que accresceo aquelle Governo.
(Assignados)

METMERNICH

HARDENBERG

RICHELIEU

BERNSTOFP

CASTLEREAGH
WELLINGTON

NESSELLRODE
CAPO D'ISTRIA

Se o Governo Prussiano consente nas estipulaçoens
pecuniárias da Convenção de 9 de Outubro, he debaixo
da seguinte triple supposiçaõ.
1. Q u e fica intacto o arranjamento particular do Governo Prussiano com M. M. Hope e Companhia, e Baring
e Irmaõs; á excepçaõ daquellas modificacoens, que o dicto
Governo possa aodepois convencionar com estas Casas.

Política.

505

2. Q u e a perda que possa resultar do proposto pagamento, em effeitos nos fundos estrangeiros, será resarcida
ás Potências Estrangeiras.
3 . Q u e a garantia estipulada para os pagamentos em
que se concorda, se e x t e n d e r á aos períodos mais remotos,
q u e se pedem a g o r a .
Aix-la-Chapelle,

5 de

Novembro.

Aos Senhores Commissarios Especiaes das Cortes de
Áustria, G r a m B r e t a n h a , Prússia e Rússia, em P a r i s .
Senhores,
Tendo o G o v e r n o F r a n c e z , pelas razoens expostas no
protocolo de 3 de N o v e m b r o , pedido que os pagamentos
estipulados na Convenção de 9 de O u t u b r o ; tanto pelos
165 milhoens, como pelos 100 milhoens^ que haõ d e ser
satisfeitos em inscripçoens de rentes ; sejam regulados por
doze pagamentos, sendo o ultimo aos 6 de D e z e m b r o ,
I 8 1 9 ; e m v e z d e n o v e ; o ultimo dos quaes haveria d e
ter sido aos 6 de S e p t e m b r o ; porém debaixo desta condição, de fazer boa esta d e m o r a de três m e z e s , pelo p a g a mento dos j u r o s , na proporção de 5 por cento ; as quatro
Cortes tem u n a n i m e m e n t e admittido estas proposiçoens,
em ordem a evitar uma depreciação no valor das inscripçoens de rentes, o que seria igualmente prejudicial a todas
as partes contractantes
N ó s , portanto, naõ perdemos
tempo em transmittir-vosésta resolução, como se aoha no
annexo protocolo, para q u e o seu conteúdo vos sirva d e
informação e direcçaõ. R e c e b e m o s , em resposta ao nosso
officio de 15 de O u t u b r o , a nota que nos fizestes a honra
de dirigir, em data de 8 de O u t u b r o .
O Protocolo de distribuição, assignado em Paris aos 20
de Outubro, 1 8 1 5 , no artigo 1 3 , tinha d e t e r m i n a d o , que a
cobrança das s o m m a s , que a F r a n ç a tinha de pagar, assim
como a sua repartição final, fosse feita por vossa interven-
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ç a õ ; pelo que naõ podemos deixar de vos assignar o emprego de regular com equidade o modo da repartição dos
pagamentos, a respeito do interesse geral.
Pelo que respeita a nota que o Sieur Dumond vos pedio
nos apresentasseis de novo, temos a informar-vos de que o
Governo Britannico lhe transmittirá a elle mesmo suas
ordens.
(Assignados)
METTERNICH
BERNSTOFF.
CASTLEREAGH

NESSELRODE.

WELLINGTON

CAPO D'ISTRIA,

HARDENBEIU;

SUÉCIA.

Tractado

de Commercio, entre Suécia e os Estados
Unidos da America.
E m nome da Sauctissima e Indivisível Trindade.
Sua Majestade El Rey de Suécia e Norwega, e os
Estados Unidos da America, igualmente animados pelo
sincero desejo de manter e consolidar as relaçoens de amizade e commercio, que tem até aqui subsistido entre os
dous Estados ; e estando convencidos de que se naõ pode
melhor obter este objecto do que estabelecendo reciprocamente o commercio, entre os dous Estados, sobre as bazes
de principios liberaes e de equidade, igualmente vantajosos
a ambos os paizes, tem para este fim nomeado Plenipotenciarios, e os tem munido com os poderes necessários para
tractar e concluir em seu nome; a saber, S. M. o Rey de
Suécia e Norwega, ao Conde Lourenço Engestrom, seu
Ministro de Estado, e dos Negócios Estrangeiros, &c. e o
Conde Adolpho George seu Conselheiro d'Eslado, &c; e
o Presidente dos Estados Unidos, Mr. Jonathan RusselI,
cidadão dos dictos Estados, e seu Ministro Plenipotenciario na Suécia; os quaes depois de terem produzido e trocado
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os seus plenos poderes, que se acharam em boa e devida
forma, tem concordado nos seguintes artigos:—
I. H a v e r á reciproca liberdade de commercio entre os
dous Paizes,debaixo do dominio de S. M. El R c v de Suécia
e N o r w e g a , e os Estados Unidos da America. Os habitantes de qualquer destes paizes poderão, com perfeita
segurança para suas pessoas e c a r g a s , desembarcar livrem e n t e nos territórios do outro paiz, aonde saõ admittidos os vasos da nnçaõ mais favorecida.
Poderão demorarse ali, e residir cm qualquer parle dtis dictos territórios,
em que q u i z e r e m . P o d e r ã o a r r e n d a r e occupar casas e
armazéns para seu conunerrio ; e g e r a l m e n t e os c o m m e r ciantes e traficantes de cada uma das duas naçoens gozarão
da mais perfeita segurança e protecçaõ na outra, a respeito
dos seos negócios commerciaes, sendo m e r a m e n t e obrigados a conformar-se com as leys e ordenanças dos r e s pectivos paizes.
2. N a õ se imporaõ maiores direitos sobre as fazendas
de manufactura ou producto dos Estados Unidos, importadas na Suécia e N o r w e g a , nem sobre as fazendas d e m a nufactura ou producto de Suécia e N o r w e g a , importadas
nos Estados Unidos, do que aquelles a que os mesmos a r t i gos seriam sugeitos em cada um dos estados respectivam e n t e , se fossem producto do t e r r e n o ou das manufacturas de qualquer outro paiz.
O m e s m o principio será
observado a respeito das exportaçoens.
N a õ haverá i m postos ou prohibiçoens sobre as importaçoens ou e x p o r t a çoens dos dous paizes respectivamente, que se naõ e x t e n der a todas a outras naçoens.
O s navios Suecos e
Norweguezes, q u e c h e g a r e m em lastro, ou importando
para os Estados Unidos fazendas do producto ou manufacturas de Suécia e N o r w e g a , naõ seraõ sujeitos a outros
encargos mais do que p a g a m , em similhantes circumstancia^ os vasos dos Estados U n i d o s ; e vice versa a m e s m a
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r e g r a será applicavel aos vasos dos Estados Unidos, que
c h e g a r e m á Suécia e N o r w e g a . Os sobredictos regulamentos seraõ igualmente applicaveis á colônia Sueca de
S. Bartholomeu.
3 . E l R e y de Suécia e Norwega consente, que todos
os artigos do producto das índias Occidentaes, cuja importação em vasos Suecos e Norwegues he permitlida nos seus
E s t a d o s , quer venham directa quer indirectamente das
dietas índias Occidentaes, possam também ser importados
em vasos dos Estados U n i d o s ; e que em tal caso os dictos
vasos naõ pagarão maiores direitos do que em similhantes
circumstancias haveriam d e pagar os vasos Suecos ou
N o r w e g u e z e s , excepto somente a addicçaõ de 10 por cento
sobre os direitos de importação.
P a r a evitar toda a má
intelligencia neste ponto, fica e x p r e s s a m e n t e declarado,
que a denominação de índias Occidentaes se extende e
inclue toda aquella parte do m u n d o , sejam Ilhas, sejam
continentes, que sempre se tem chamado índias Occident a e s , em distineçaõ da outra parte chamada
índias
Orientaes.
4 . D e sua parte, os E s t a d o s Unidos consentem, que
todos os artigos do producto ou manufacturas dos paizes
nas costas do Baltico, cuja importação he permitlida nos
Estados Unidos em vasos dos dictos E s t a d o s , possam
igualmente ser importadas em navios Suecos e N o r w e g u e zes; e, neste caso, naõ se lhe carregarão maiores direitos do
que os que pagam os vasos dos Estados Unidos, excepto
u m a addicçaõ de 10 por cento.
N o caso das carregaçoens mixtas, consistindo em parte
de fazendas do producto ou manufactura dos respectivos
paizes, e outros paizes, cuja importação lie permitlida, fica
concordado, que o vaso será sempre obrigado aos direitos
segundo a natureza daquella p a r t e da carga, que he sujeita
aos maiores direitos, como se o vaso tivesse importado som e n t e aquella única espécie d e mercadoria.
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5. As Altas P a r l e s contractantes m u t u a m e n t e concedem o direito de manter cônsules, ou agentes nos portos
e cidades commerciaes de r a d a u m a , os quaes gozarão de
plena protecçaõ, e receberão todo o auxilio necessário,
paru os habilitar a executar suas funcçoens: porém he aqui
expressamente declarado, q u e , n o caso de illegal e i m p r ó prio comportamento contra as leys ou governo do paiz,
para onde tal cônsul, vice-cônsul ou a g e n t e for m a n d a d o ,
poderá elle ser castigado conforme ás leys, privado de suas
funcçoens. ou demiltido pelo G o v e r n o offendido ; dando o
dicto G o v e r n o uma conta ao outro doque se passar ; sendo
porém bem entendido, q u e os archivos e documentos
relativos aos negócios do consulado naõ seraõ sugeitos a
exames mas sim cuidadosamente preservados, sendo postos
debaixo do sello do dicto cônsul ; e da authoridade do lugar
aonde residirOs cônsules, ou seus substitutos, teraõ, como taes,
i) direito de obrar como juizes ou árbitros, em todos os
casos de differenças, que se possam levantar entre os capitaens e equipagens dos vasos da naçnõ, cujos negócios
estaõ encarregados a seu cuidado. O3 respectivos G o vernos uaõ teraõ direito de se intromeltcr nesta qualidade
de negócios, excepto no caso em que o comportamento
das equipagens dislurbar a ordem publica e tranquillidado do paiz, em que o vaso e s t i v e r ; ou quando o Cônsul
tio lugar for obrigado a pedir a intervenção e apoio do
poder executivo, a fim de fazer que a sua decisaõ seja
respeitada: ficando porém b e m entendido, que esta sorte
de sentença ou arbítrio naõ pôde privar as partes c o n t e n de.iti s do seu direito de appellaçaõ, quando voltarem para
as authoi idades judiciaes do seu paiz.
6. P a r a remover toda a incerteza e disputa a r e s peito do que se deve entender por producto do terreno ou
manufacturas das partes contractantes r e s p e c t i v a m e n t e ,
VOL.
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fica concordado, que Iodos os artigos seraõ olhados como
desta descripçaõ, sendo certificados por taes no despacho
da alfândega que se der aos vasos, quando saírem dos
portos das dietas alias parles contractantes.
7. Os navios de cada um dos paizes, que chegarem ás
costas e portos do outro, e naõ desejarem abrir escotilhas,
ou descarregar, poderão proseguir em sua viagem sem
moléstia, nem serem obrigados a dar conta de suascargas;
e sem pagar alguns direitos, excepto os de pilotagem, no
caso que tenham empregado piloto: ou direitos de faroes, &c. se esses direitos forem pagos pelos navios do
paiz em iguaes circumstancias. Sendo porém bem entendido, que, quando os vasos de uma das partes, estiver dentro da jurisdicçaõ da outra, se conformarão com as regras
e ordenanças relativas á navegação, que saõ estabelecidas
nos portos era que entrarem, e que estiverem em vigor a
respeito das naçoens mais favorecidas ; e será permittido
aos officiaes das alfândegas nos districtos, dentro de que
estiverem os dictos navios, visitallos e ficara bordo e tomar
todas as precauçoens, que forem necessárias, para prevenir toda a communicaçaõ illicita, durante a demora dos
diefos vasos.
8. Fica concordado, que os vasos de uma das partes
contractantes, quando entrarem nos portos da outra, se
poderão limitar a desembarcar somente parte de suas
cargas, segundo os capitaens ou donos julgarem conveniente; e poderão livremente partir com o resto, sem pagar
direitos, excepto pela parte descarregada. Poderão igualmente dar á vela para outros portos do mesmo paiz, e
descarregar outras porçoens de sua carga, de igual
maneira. Bem entendido que os direitos de navio, quaesquer que sejam, serão pagos no primeiro porto, em que o
navio abrir as escotilhas, e se naõ tornarão a cobrar nos
outros, em que possa descarregar parte de sua carga ; a
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menos que ali se p a g u e m direitos addicionaes, em similhante caso, pelos navios pertencentes ao paiz.
9. Os cidadãos e subditos de um dos paizes gozarão,
nos portos do outro paiz, tanto pelo que respeita seus vasos
como suas mercadorias, d e todos os direitos e facilidades
de escala, que as naçoens mais favorecidas gozam nos
mesmos portos.
10,
No caso em que algum vaso, pertencente a um
dos dous Estados, ou a seus cidadãos ou subditos, soffrer
algum damno nas costas dos Estados d o outro, se prestará
ás pessoas naufragadas todo o auxilio necessário.
Os
navios e mercadorias, ou o que tiverem produzido, se forem
vendidos, sendo reclamados dentro de um anno e um dia
pelos donos ou seus a g e n t e s , lhes seraõrestituidos,pagando
as mesmas despezas desalvagem,que pagariam os naturaes
do paiz em taes casos.
1 1 . H e concordado,que os navios S u e c o s e N o r w e g u e z e s ,
que chegarem directamente da E u r o p a aos Estados U n i d o s ; ou os vasosdos Estados, Unidos que chegarem directamente á Suécia ou N o r w e g a , seraõ munidos de certidoens de saúde do official competente do porto d'onde
saírem ; e naõ seraõ sugeitos a q u a r e n t e n a , excepto a que
parecer necessária ao official de saúde do porto a que c h e garem os navios, para lhe dar occasiaõ a visitar os mesmos
navios; a menos que pareça q u e , d u r a n t e a viagem, a l g u m a
pessoa a bordo foi atacada d e moléstia maligna ou contagiosa; ou que o paiz donde o navio vem se pode olhar como
infecto, e tem sido objecto de ordenança previa, que d e termine o ler como suspeitos e sujeitos a quarentena, todos
os navios q u e de tal lugar vierem.
12. O tractado de amizade e commercio, concluido em
Paris em 1783, pelos Plenepotenciarios de Suécia e dos
Estados Unidos, será recovado e posto em \ igor pelo
presente tractado, pelo que respeita ao conle údo nos
3 T 2
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artigos 2 , 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 23, e 2 5 : e lambem os artigos separados
1, 2, 3, 4, e 5 ; que foram assignados no mesmo dia,
pelos mesmos Plenipotenciarios.
13. Considerando a distancia das duas Altas Potências
Contractantes, c a incerteza, que dahi resulta, quanto aos
differentes acontecimentos, que podem ter lugar, he concordado, que nenhum navio mercante, pertencente a uma
das partes contractantes, e destinado para um porlo.que se
supponha eslar bloquea o ao momento de sua partida,
será capturado ou condemnado por ler uma vez tentado
entrar no dicto porto ; a menos que so possa provar que o
dicto navio devia ter sabido, em sua passagem,que o lugar
de que se tracta continuava bloqueai >. Porém os navios,
que, tendo sido uma vez avizados, tentarem durante a
mesma viagem entrar segunda vez em porto inimigo, continuando o bloqueio, seraõ entaõ sugeitos á detenção e
condemnaçaõ.
14. O presente tractado continuará em força por oito
annos, desde a data da troca das ratificaçoens, que terá
lugar dentro em oito mezes depois da assignatura, ou
antes se for possivel.
(Assignados.)

CONDE

ENGESTROM.

JONATHAN

RUSSELL.

CONDE A. G.

MORNER.

Stockholmo, 4 de Septembro de 1816,
Ratificação.
Nos Carlos Joaõ pela Graça de Deus, Rey
e Norwega, dos Godos e Vândalos, fazemos
nosso querido e amado pay, o defuneto Rey,
memória, e os Estados Unidos, havendo

de Suécia,
saber, que
de gloriosa
concordado
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concluir um tractado de commercio, respectivamente
nomearam (Aqui vinha a nomeação dos Plenipotenciarios).
Em conseqüência, tendo os Estados Unidos da America
declarado por seu Ministro Plenipotenciario, acereditado
em nossa Corte, que por graves razoens naõ podiam ratificar os artigos 3, 4, e 6, do acima dicto tractado, e como
nós achamos que o theor destes artigos he de tal natureza,
que se púdein excluir do tractado, sem prejuízo dos interesses de nossos fieis subditos, temos por estas causas julgado conveniente ratificar, approvar, e aceitar o sobredicto tractado de commercio, com a excepçaõ dos artigos
3°, 4o, e 6 o , e por estas aceitamos, approvamos, e
ratificamos o mesmo, &c.
Stockholmo, 24 de Julho, 1818.
(Assignado.)

CARLOS JOAÕ.

COMMERCIO E ARTES.
PORTUGAL.

Edictal da Juncta do Commercio em Lisboa, sobre a
prohibiçaõ dos Bezerros Estrangeiros no Reyno.

E

C i L R E Y nosso Senhor, tendo mandado consultar na
Real Juncta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação, se acaso seria conveniente sustentar-se a prohibiçaõ dos bezerros estrangeiros, que naõ forem manufacturados em Inglaterra, e conformando-se com o parecer
da Consulta, que a este respeito subio á sua Real pre-
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sença, ouvidos os fabricantes de corlumes mais bem
conceituados pela sua intelligencia, e adiantamento das
suas Fabricas, as quaes podem abastecer o Reyno, desta
manufactura nacional, e ainda mesmo exportalla, como
acontece com a sola, uma vez que se lhe facilitem os
meios de que se carece para este fim, foi servido ordenar por sua immediata Resolução de dous de Septembro
do anno próximo passado de mil oitocentos e dezesete,
que subsista em seu inteiro vigor, a sobredicta prohibiçaõ
dos bezerros estrangeiros, á excepçaõ dos que vem de
Inglaterra, e para animar e favorecer as fabricas nacionaes, ha por bem, que os respectivos Fabricantes possam
mandar vir, e importar livremente de qualquer paiz estrangeiro as pelles cruas de vilella, que lhes forem necessárias para a sua laboraçaõ: E porque neste artigo se
faz também precisa uma exacta vigilância sobre os contrabandos, ordena outrosim o mesmo Senhor, que os
bezerros vindos de Inglaterra sejam sedados na Alfan_
dega, e que os fabricados no Reyno sejam marcados com
uma marca distinetiva do Fabricante ; de maneira que,
passado o termo de seis mezes da data deste, todo o
bezerro curtido, que se achar exposto á venda, ainda
mesmo nas Officinas e Lojas dos C,urradores, e C,apateiros, naõ tendo o Sello da Alfândega, ou a marca do F a bricante nacional, será reputado de rigoroso contrabando
para se applicarem as penas estabelecidas, ou as que de
novo se estabelecerem contra aquellas pessoas, em cujas
maõs for achado. E para que chegue à noticia de todos
e se naõ possa allegar ignorância, se mandou imprimir
publicar, e affixar o presente Edictal, em Lisboa aos oito
de Outubro de mil oitocentos e dezoito.
J O S É ACCURSIO DAS N E V E S .
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ESTADOS-UNIDOS.

Explicação

official, sobre as leys de

Navegação.

Repartição do Thesouro, em Washington
25 de Maio, de 1818.
S E N H O R ! — O Acto do Congresso, sobre a navegação 5
q u e deve começar a ter effeito no I o . de O u t u b r o , próximo futuro, muda tam essencialmente o commercio dos
Estados-Unidos com as Colônias e Território? de S. M .
Britannica, que a attençaõ devida ao commodo e interesses
dos que nelle se oecupam, r e q u e r que se determine agora
a construcçaõ daquelle Acto.
Q u a n t o ao t e r m o ; pela primeira secçaõ do Acto, se
devem considerar todos os portos ou lugares nas colônias e
territórios Britannicos das índias Occidentaes, e Continente da America, como fechados para os vasos dos EstadosUnidos, se nesses lugares lhes naõ for permittido, por
Acto do P a r l a m e n t o , fazer o mesmo negocio, tanto de i m portação como de exportação, que agora fazem ou para o
futuro fizerem os vasos Britannicos, e n l r e os portos dos
Estados-Unidos e os portos de qualquer colônia ou t e r r i tório Britannico.
A permissão, por Acto do P a r l a m e n t o , para que os vasos
d o s E s t a d o s - U i n d c s v á m e m lastro a Turk's-Island e tragam
sal, ou levem certos artigos a u m a ou mais das Ilhas de B a hama, e e x p o r t e m sal e alguns outros poucos artigos,
naõ se pode considerar como abertura dos portos destas
Ilhas aos vasos dos E s t a d o s - U n i d e s , s e g u n d o a intenção
do Acto do Congresso, em quanto for permittido aos vasos
Britannicos o fazer o mesmo commercio em artigos p r o hibidos aos vasos dos E s t a d o s - U n i d o s .
Será próprio observar, q u e a prohibiçaõ, na primeira
Secçaõ, se applica igualmente aos vasos, q u e r venham em
lastro, quer com carga.
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A forma da fiança, requirida pela segunda Secçaõ, vai
aqui annexa. Espera-se quese exercite a devida circumspecçaõ, quando se exigirem as fianças ; porquanto a eíficacia do Acto depende da judiciosa execução desta parte de
vosso dever.
Sou &c.
(Assignado)
W . H . CRAWFORD. Collector.

Gênova 20 de

Setembro.

O Conselho do Almirantado desta Cidade publicou o
aviso seguinte:
" El Rey nosso Senhor, propenso sempre a fomentar
e assegurar a navegação do Litoral dos seus Estados, se
ha dignado acolher benignamente as representaçoens, que
por meio do Conselho do Almirantade lhe dirigiram os
Navegantes, para que se restabeleça o Farol na extremidade da ponta oriental da enseada de Villa Franca, que
se considera de summa utilidade para dirigir de noite
as embarcaçoens em sua navegação, e para lhes servir
de guia, quando por algum accidente tenham de tomar
porto; e em conseqüência disso ordenou S. M. ao Conselho que tracte logo de mandar fazer os reparos necessários na torre e lampião daquelle antigo estabelecimento,
de modo que este se possa accender antes da entrada do
Inverno; e outro sim encarregou se faça constar, como
por este manifesto se executa, ser sua soberana intenção
que para a conservação e illuminaçaõ do diclo Farol
desde o primeiro dia em que se accender, fiquem sujeitas
todas as embarcaçoens, que entrarem nos portos de Niza,
e Villa Franca, a pagar, segundo o uso marítimo, um direito de Farol, o qual se deverá exigir no acto de se
cobrarem os direitos de ancoragem, e pelotheorda tarifa
seguinte:
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Pelas embarcaçoens nacionaes de 1 a 12 toneladas
dous centessimos por tonelada.
Pelas mesmas de 13 toneladas para cima, seja qual fór
o seu porte, cinco centessimos por tonelada.
Pelas embarcaçoens estrangeiras, de qualquer porte
que forem, indisünclamente, os mesmos cinco centessimos
por tonelada.

RÚSSIA.

Intimaçaõ do Cônsul Geral Russiano em Londres, sobre
os regulamentos commerciaes na Rússia.
Londres, Consulado Geral da Rússia; 31 de Outubro 1818.
Senhor!—Tendo chegado, no anno de 1817, ao porto
de Okhotsk, um navio estrangeiro, com mercadorias, que
consistiam principalmente em cousas de luxo, e parle
considerável em vinhos e licores fortes, julgou o meu
Governo necessário, considerando todas as circumstancias, determinar os princípios, porque para o futuro se
poderiam admittir, no porto de Okhotsk e península de
Kamtschalka, as mercadorias estrangeiras ; assim como
as mercadorias Russianas, que dali se podem exportar.
Em conseqüência do que se estabeleceram as três listas
seguintes, marcadas com as letras A, B, e C ; confirmadas por S. M. Imperial; e publicadas pelo Senado ;
observando ao memo tempo:—
I o . Que os mantimentos, como se especifica na lista
A.; as drogas e instrumentos mathematicos, saõ admittidos
livres de direitos.
2 o . As mercadorias, especificadas debaixo da letra B, e
mencionadas na tarifa de Kiachta, pagarão os direitos
conforme aquella tarifa; porém as fazendas, naõ mencionadas naquella tarifa, pagarão 25 por cento, e as proVOL. XXI. No. 126.
3 u
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hibidas na tarifa de Kiachta, mas especificadas nesta lista,
pagarão 30 por cento ad valorem.
3 o . Todas as mercadorias ou fazendas estrangeiras
desnecessárias, de qualquer denominação que sejam,
pertencendo somente ao luxo, saõ prohibidas no porto de
Okhotsk e península de Kamtschatka; e no caso de ali
serem importadas seraõ apprehendidas, sem mais indagação ou resultados.
4 o . As fazendas Russianas para exportação, que saõ
permittidas segundo a tarifa de Kiachta, excepto as
especificadas abaixo, na letra C, poderão ser exportadas
com um direito, fixo por aquella tarifa: porém tomarse-ha o mais estricto cuidado, para que as fazendas prohibidas nesta lista, em nenhumas circumstancias que
sejam, tenham permissão de passar nas fronteiras.
5 o . Logo que se averiguar a medida dos navios que,
chegam ou partem, se cobrará o direito de 20 copeks por
last, devido à sadia e entrada de cada navio.
6 o . Logo que se pagarem os necessários direitos pelas
mercadorias importadas ; a fim de que, por uma parte, se
naõ ponham obstáculos ou difficuldades aos donos para
disporem de suas fazendas; e por outra se facilite aos
habitantes de Okhotsk e peninsula de Kamtschatka a
compra do que lhes he necessário, segundo os meios de
cada um ; he permittido ao dono o dispor de suas fazendas, nas quantidades que requererem os compradores.
7 o . Todas as sobredictas leys e regulamentos ficarão
em força desde o I o . de Janeiro de 1819.
Remetteudo-vos estes novos regulamentos, que respeitam o porto de Okhotsk e Peninsula de Kamtschatka,
para informação dos seguradores em Lloyds, tenho de
pedir-vos que sejas servido fazer isso publico, para informação geral do mundo commerciante.
Sou, senhor, vosso obediente criado,
A. DE

DUBATCHEFSKY.
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(A.)
Lista dos mantimentos e fazendas,
cuja importação he
permiltida livre de direitos.
Carne de toda a sorte, seca, salgada ou de outro
qualquer modo ; manteiga ; cebo ; biscoito, de trigo ou
de centeio ; farinha, de trigo ou de centeio ; ou outro
gênero ; rolaõ de todas as qualidades ; milho moido ou
por moer ; trigo, centeio, e oulros graõs; feijaõ ; ervilha;
drogas de boticário ; instrumentos malhematicos.
Ao que se accresccnta isto:—Toda a sorte de carnes
usadas em comidas : toda ou sorte de azeite, toda a sorte
de vegetaes usados na comida ; assucar.
(B.)
Lista das fazendas, cuja importação he
permitlida,
pagando um direito segundo a tarifa de Kiachta.
Lenços d'algudaõ; por dúzia 1 ruble: em notas do
Banco.
Algodoens pintados, por peça, 5 copeks, dicto.
Papel de escrever, resmade 1,000 folhas,25 copeks,dicto.
Cobro em barra
")
, ,_,„
} por pude, 100 rubles, dicto.
em lamina )
Panno para velas de navio, brins de Flandres, linho
para camizas, linho para lenços, linhos pintados, cordagem,
couros de Rússia, sola, pregos de cobre grandes e pequenos com cabeça chata, chumbo em chapas, ferro em barra,
ferro em verga, ferro trabalhado, ferro em chapa, anchoras, estanho em chapa, pcz ; 25 por cento ad valorem ;
dicto.
Alem disto os seguintes artigos saõ permittidos na
importação, ainda que prohibidos na tarifa de Kiachta ;
a saber ; serras grandes e pequenas, limas ; 30 por cento
*d valorem, dicto.
3 u 2
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(C.)
Lista

das fazendas, cuja exportação he prohibida de
Okhotsk e Peninsula de Kamstchatka.

Toda a sorte de peles ; ouro e prata em barra ou chapa, e
moeda estrangeira, pannos grossos ; touros por curtir,
secos, frescos, ou salgados: toda a qualidade de moeda
Russiana, e Notas de Banco Russianas ; linhas; cabelo
de castor, ou de outras peles ; armas de fogo, e outros
instrumentos do guerra ; como peças artilheria, espingardas, pistolas, espadas, traçados, adagas, bavonetas,
lanças, piques, e toda a casta d'armas : pannos de todas
as sortes e qualidades, todos os matcriaes de guerra ;
como pólvora, salitre, balas, chumbo, balas de peça,
pederneiras, e cousas similhantes; navios para navegar
excepto os que usam os subditos Russianos ; cordagem,
anchoras, velas, mastros, e todos os artigos usados para
aparelhar navios, excepto os que possam ser necessários
para a navegação dos navios e subditos Russianos.

Prezas

de

navios Portuguezes, por
patentes de Artigas.

corsários,

com

O Restuarador, capitão Ramos, dirigido a Cabinda,
e S. Francisco de Assis, dirigido ás Canárias, e saídos de
Lisboa a 7 de Outubro, fôram tomados dous dias depois
por um corsário Insurgente de 16 peças, que tinha ja
tomado a Raynha dos Anjos da Bahia para Lisboa.
O S. Francisco de Assis foi dado á equipagem, e teve
ordem de ir para a Madeira.
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil.
L O N D R E S , 23 de Novembro, de 1818.
L

Gêneros.

Qualidade.

Quarlidade.

112 lib.
("Redondo
.J Balido . . .
t_Mascavado
. Brazil . . .
Arroz
Cafle .
Rio
Cacao .
. Pará
. . .
Oebo
Rio da Prata
"Pernambuco libra .
Ceará....
Bahia . . . .
.«( M a r a n h ã o .
Algodão
Pará
. . . .
I Minas novas
l_Capitania .
Annil
Rio . . . .
lpecacuanha . Bra7.il . . .
Salsa Parrilha P a r á . . .
Óleo de cupaiba
Tapioca . .
. .Brazil . .
Ourocu
Assucar

Preço
60s.
52s.
I2s.
28s.
I32s.
70s.
80s.
2s.

Direitos.

6 ls
5Ss.
4 ls. 0 j / I L i v r e d e d i r e i 30s. QJJ' Vtos por e x p o r ta, a5
I36s. Op.'
? 76s. OpJ
88s. Op. 3 s 2 p p o r l l 2 í b
2s.
"1 8s. 7 p . por Ih.
l s . J»lp. ls.lOAp.
100 e m navio
ls. 9 i p . IslO^p.
^.Portuguez
ou
ls.
8 p ls. 8 i p
(Inglez.
Is.lO^p

Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op
Op

- 1 4 j p . por II).
Op. I3s. 6 p .
S.Gjp.
Op. •ls. 6 p .
ls. 2 | p .
t*. 9 p .
ls. l l | p .
ÍP4 p.
típ. Os. l l p .
6 p . 3s
9 p . direitos p a g o s
pelo c o m p r a d o r
livre de direitos por e x p o r tação.

TSs.
4a.
Os
Os.
3s.

( e m rolo
I e m folha

Tabaco . .

I

de

}

Rio da Prata, pilha
9^p. por c o u r o
e m navio P o r tuguez o u I n glez.

Rio Grande

O

P e r n a m b u c o , salgados
l_Rio Grande, d e cavallo C o u r o
Chifres. .
. .Rio Grande
123
Páo Brazil . . P e r n a m b u c o Tonelada
P á o amarello Brazil. .

5s.
. 5s. G£p.por 100.
( d i r e i t o s pagos
f pelo c o m p r a d o r

501.
71

Espécie.
£0

Ouro e m barra
P e ç a s d e f>400 reis
Dobroens Hespanhoes
P e z o s . . dictos
Prata e m barra

Rio de Janeiro
Lisboa
Porto

.

Paris
Amsterdam

.

.

6fi
58*

*H

24
11

Câmbios.
Hamburgo
Cadiz
Gibraltar .
15 Genoya
7 Malta

Prêmios de Seguros
Brazil Hida 40s.
Lisboa
35s.
Porto
40s.
Madeira .
o0s.
Açores .
50s.
U«> da Prata Ci*

0

0 -\

O O O /
0 0 0 V por o n ç a .
0 5 6 1
0 5 6 J

Vinda
.

3Ss
35s
40s
30s
50s
Ms

33
40
:;i
47*
ÔO

[
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LITERATURA E SCIENCIAS.

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA.

\J N the Literary Character. 8 vo . preço 9s. 6d. Sobre
o character Literário, illustrado pela Historia dos homens
de gênio; tirada de seus próprios sentimentos e confissoens. Pelo author das curiosidades de Literatura.

Account of Tonga. 2 vol. 8 vo . preço 24s, Noticia da
gente das ilhas de Tonga.
Por Guilherme Mariner.

Hobhouse on the Lilerature in Itahf. 8 vo . preço 14s.
Ensaio sobre o estado presente da Literatura na Itália ;
comprehendendo uma vista das vidas, e escriptos de Cesarotti, Parini, Alfieri, Pindemonte, Monti e Foscolo.—
Com illustraçoens de Childe Harold. Por Joaõ Hobhouse
Esc. &c.

Malcolm's Hislory of Pérsia.
2 vol. 4 t o . com um
mappa por Arowsmith, e 22 estampas por Carlos Heath,
preço 8 l. 8s. Historia da Pérsia desde o periodo mais
antigo até o tempo presente. Com uma noticia da religião, governo, usos e character dos habitantes daquelle
Reyno. Pelo Coronel Joaõ Malcolm, K. C, B. Ministro que foi, na Corte de Pérsia do Governo da índia.
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HackelCs Narratiue to South America.
8 v o . preço
5s. 6d. Narrativa da Expedição que deo á vela de Inglaterra, em 1817, para se unir aos Patriotas da America
Meredional: comprehendendo todas as particularidades
connexas com a sua formação, historia e successo ; com
observaçoens e informação authentica, ellucidando o character real daquella contenda, modo de guerra, estado dos
exércitos, &c. Por Jas. Hackett: Primeiro Tenente na
brigada de Artilheria, que foi em Venezuela.

Letlers from Scolland. 2 vol. 8 v o . preço 1 l. \s. Cartas de um Cavalheiro no Norte da Escócia, a seu amigo
em Londres: contendo a descripçaõ de uma villa capital
naquelle paiz do Norte ; com a exposição dos estranhos
custumes dos habitantes. Igualmente uma noticia das
montanhas, e maneiras e custumes dos montanhezes.—
Ao que se ajuncta uma carta relativa ás estradas militares
nas montanhas, começadas no anno de 1726.
Quinta
ediçaõ com um grande appendiz, contendo vários documentos históricos importantes, ate aqui naõ publicados
com uma introducçaõ e notas pelo Edictor, R. Jamieson.

The History of the Jews. preço 12s. Historia dos
Judeus desde a destruição de Jerusalém até o tempo presente. Por Hannah Adams, de Boston na America.
Publicada com permissão do A., pela Sociedade de
Londres destinada a promover o Christianismo entre os
Judeus.
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PORTUGAL.

Saio á luz: Os Precussoresdo Anli-Christo;
Historia
prophetica dos mais famosos impios, que tem havido, desde
o estabelicimento da Igreja, até os nossos dias (incluindo
Napoleaõ); ou a revolução Franceza prophetizada por S.
Joaõ Evangelista; com uma dissertação sobre a vinda e
futuro reynado do Anti-Christo. Traducçaõ do Francez ;
preço 600 reis.

O ChristaÕ por sentimento,
preço 2.000 reis.

Traducçaõ do Francez

Explicação da Mythologia Grega, pelo professor Antonio Maria do Coito, que a offerece a qualquer livreiro, que
se queira encarregar da Edicçaõ.

Os N o s . 3 o . e 4 o . da Collecçaõ de Viagens, ainda naõ
publicadas em Portugal: a 2 a . foi realizada no interior do
Brazil, por El Rey N . S.

Instrucçaõ Christaã
preço 480 reis.

de um menino

nobre.

1 vol.

Resumo Chronologieo, que comdrehende 700 artigos de
legislação pátria extravagante, que, por naõ entrarem na
synopsis e Índices até aqui publicados chronologicamente,
formam um seu suppiemento. Acha-se unidoa elle um

Literatura
appendice de 14 artigos,
mente, como documentos
Historia e Jurisprudência
Joaquim de Gouvea Pinto:
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que vam publicados integralindispensáveis á perfeição da
Portugueza.
Por Antonio
preço 1.000 reis.

Literárias.

O Baraõ Alexandre Humboldt vai fazer na índia uma
viagem philosophica. El Rey de Prússia, para ajudar
uma empreza, que promette às sciencias as mesmas
utilidades das viagens daquelle sábio na America, lhe conferio uma pensaõ durante a viagem; com o se \ ê da
seguinte carta que lhe escrecreveo de Aix-la-Chapelle.
" O nosso Chanceller d'Estado, o Principe d'Harbenberg,
nos apresentou o memorial, que vós lhe transmittistes,
sobre o objecto das viagens, que intentaes fazer á Peninsula
e Archipelago da índia. Já tendes, pelas vossas viagens
na America Meredional, e pela linda obra em que tendes
registrado os seus fructos, ganhado uma fama, que redunda
naõ memos em gloria de vosso paiz natal, do que vantagem das sciencias- Naõ duvidamos que se tirarão os
mesmos resultados, das viagens, que novamente intentaes.
Com estas vistas de mui boa vontade vos conferimos,
para vossa manutenção, durante a proseguiçaõ de vosso
desígnio, a somma annual de 12.000 dollars em ouro, que
se continuará durante quatro ou cinco annos, desde o
principio de vossa empreza. Alem disto vos faremos
presente de todos os instrumentos mathematicos e
phisicos, que forem necessários para as vossas indagaçoens;
os quaes instrumentos porém, quando voltareis, ficarão
propriedade do Estado, e seraõ depositados em um lugar
que lhes será destinado, depois da terminação de vossas
viagens. Dar-ros-ha grande prazer,-ver que os vossos
VOL.
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esforços scieutilicos se dirigem a enriquerer os gabinetes
do nosso Reyno, e a fazeilos participar do bom successo
de vossos trabalhos.
Aix-la-Chapelle, Outubro 18, 1818.
(Assignado)
FREDERICO G U I L H E R M E .
Em quanto a França e a Inglaterra tractam de commum
accordo, de unir as duas operaçoens trignometricas, porque se médio um arco de merediano de mais de 20 gráos
de extençaõ; os Governos de Dinamarca e Hannover
mandam executar duas novas mediçoens terrestres ; que
também se uniraõ. EI Rey de Dinamarca nomeou M.
Schumaches, astrônomo de Copenhagen, para medir os
quatro gràosde meridiano, e os quatro gráos de longitude,
que comprehendem o território Dinamarquez.
Esta
operação será unida á medição des Ires gráos de
meridiano em Hannover, confiada ao cuidado do celebre
goometra M. Gauss.

ECONOMIA P O L Í T I C A DE M R . S I MONDE.
(Continuada de p.
CAPITULO
DoS impostos

458.)
VI.

sobre objectos daprimeira

necessidade

Os impostos sobre o consumo podem-se dividir em duas
classes, segundo affectam o preço dos objectos de luxo ou
o dos artigos da primeira necessidade. Nesta segunda
classe incluímos tanto as despezas requisitas para o sustento da vida animal, como as que saõ necessárias para se
conformar ás regras de decência estabelecidas, mesmo
entre as ordens mais baixas da sociedade, e na primeira,
tudo o que passa d' ali.
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Se na lucla entre os consumidores e os productores?
para a determinação dos preços dos objectos de luxo, s e m pre saõ os consumidores os que dev em ceder e pagar todo
o accidente, este resultado será ainda ma?? certo, quando se
tractar de objectos de necessidade absoluta ; porque, em
quanto aos primeiros, pode o consumidor, até um certo
ponto, a u g m e n t a r as suas forças, diminuindo as suas n e cessidades,mas naõ o pode fazer, em quanto aos segundos,
nem hesitar em soffrer elle só todo o a u g m e n t o de preço,
que o imposto oceasiona.
; E he com effeito o consumidor q u e m o supporlatodo em
ultima analyse ? ou i poderão os obreiros productivos r e e m bolçar-se deste avanço, por um a u g m e n t o proporcionado
dos seos salários e do preço dos seos productos? Eis
aqui uma questão a que aventurarei u m a resposta u m ,
pouco differente da do immortal Adam Smith.
H e preciso estar presente nos principios q u e j á estabeleci
sobre o salário necessário e o salário eupurfluo; o primeiro
assimelha-se ás sementes, q u e , sendo fornecido a n n u a l mente aos artífices deve produzir como frueto a renda nacional, e he s e m p r e pago definitivamente em objectos da
primeira necessidade : he â quantidade destes, e naõ ao
seo valor numérico, que hc proporcionada a quantidade
da producçaõ a n n u a l , deste producto d e v e - s e deduzir u m
valor igual ao do salário necessário adiantado, que naõ faz
parte da renda.
Toda a variação, na expressão, numérica do salário n e cessário, he indifferente para aquelles que o r e c e b e m , u m a
vez que a sua monta reduzida a objectos da primeira
necessidade seja s e m p r e a mesma: todavia, quando o preço
d'estes objectos alevanla, se o valor do producto bruto fica
o mesmo depois de deduzido o salário, fica menos renda à
sociedade ; e se, pelo contrario o valor do producto
bruto alevanta cora o do salário que lhe deo origem,
3x2
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os consumidores que compram este producto fazem uma
despeza mais avultada.
N'um e noutro caso saõ os
preprietarios de rendas os que sentem sós o augmento do
preço dos objectos, que formam o salário necessário ; ou
porque este augmento diminua as suas rendas, ou porque
augmente as suas despezas.
Ha uma differença bastantemente grande entre estes
dous effeitos, que á primeira vista se poderiam confundir: diminuir a renda he o que imposto deve necessariamente
fazer; e se elle naõ diminuir a renda nacional senaõ tanto
quanto augmentar a renda do Governo, será a este respeito
o melhor que pode ser: mas se um imposto pago pelo
obreiro consumidor, deve recobrar-se no preço da mercadoria por elle produzida, e vier deste modo a augmentar a
despeza do que o consume, o augmento desse preço será
muito maior doque o imposto cobrado; porque o dono da fabrica, que houver fornecido ao artífice com que fazer o
avanço do imposto,augmentando-lhe o salario,accrescentará
o lucro mercantil, sobre esta parte do seo capital, à somma
que houver avançado. Todos os vários mercadores, pelas
maõs dos quaes passar a cousa manufacturada,faraõ o mesmo, e o ultimo consumidor pagará talvez um valor dobrado
daquelle que pagou o primeiro. Entretanto um imposto
sobre objectos da primeira necessidade, sobre o paõ, por
exemplo, já viria demasiadamente crescido, pelos avanços
de dinheiro, precedentes ao consumo da cousa que o paga,
de sorte que, de todos os impostos o mais dispendioso,
será aquelle, que, pezando sobre objectos da primeira necessidade,naõ vier a ser reembolçado senaõ por aquelle que
consumir objectos de luxo, produzidos por artistas que
empregaram os objectos da primeira necessidade carregados
do imposto. O valor original do direito achar-se-ha muitas
vezes mais de quadruplicado no custo da ultima mercadoria.
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Toda a vez que n u m paiz a classe trabalhadora naõ
tira do seo trabalho mais do que o seo salário necessário,
he evidente que naõ pode continuar a trabalhar, senaõ e m
quanto fizer carregar ao consumidor com o augmento do
preço numericodestesalário. Oartiíice naõ pode suppôrtállo, porque naõ pode reduzir-se a menos do necessário ; o
capitalista tam pouco o s u p p o r t a r á ; porque a proporção
e n t r e os seos capitães e o movimento que elles devem
imprimir, sendo mais depressa diminuída que a u g m e n t a d a ,
nao ha razaõ n e n h u m a para q u e elle abata nada do seo
lucro. E n t r e t a n t o elle n a õ tem ceTteza de que o consumidor q u e r e r á supportar similhante differença, porque naõ
poderá contar com que o preço relativo das mercadorias
a u g m e n t e da mesma forma que o seo preço accidental ; e
muito mais porque este d e v e r á a u g m e n t a r muito acima
do imposto.
Ora naõ hc provável que o preço relativo
suba cousa n e n h u m a , se o consumidor for estrangeiro)
porque entaõ irá prover-se a outra b a n d a : se porem for
nacional, leys, que seriam taõ injustas como absurda a fixação de um tal imposto, podello-haõ na verdade obrigar
a a u g m e n t a r o seo preço relativo, prohibindo as m e r c a d o rias estrangeiras; mas o contrabando as eludirá, e, naõ
sendo reembolçado por n i n g u é m opreçoaccidental,cessaraõ
os capitalistas d e adiantar aos artífices a monta do imposto
sobre os objectos da primeira n e d e s s i d a d e ; estes, naõ
achando mais de que subsistir, m o r r e r ã o de miséria, e o
Legislador haverá minado por todps os modos os alicerces
da riqueza nacional, diminuindo a povoaçaõ, esgotando
as fontes da renda, e a u g m e n t a n d o as despezas. Portanto,
uma vez que u m a naçaõ naõ tiver certeza de que os seus
artífices o b t é m , a l i m do seo salário necessário, um salário
supérfluo, naõ pode dar em si u m golpe mais imprudente
e mesmo mais culpavel, doque a u g m e n t a r o valor n u m é rico do primeiro por um imposto sobre os objeclos da
primeira necessidade.
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I E acontecerá o mesmo, se a classe trabalhadora
receber habitualmente um salário supérfluo ? Eis aqui
o logar, em que em sou de opinião differente de Adam
Smith. Este author naõ fez distineçaõ das duas espécies
de salários; mas creo que em todos os casos os impostos
sobre objectos da primeira necessidade seriam pagos no
preço das producçoens do trabalho; ao mesmo tempo que
os impostos sobre os objectos de luxo dos pobres sairam do
seo próprio salário, sem augmentar o preço das mercadorias produzidas pelo seo trabalho.
Parece-me que esta
distineçaõ, para que naõ se daõ motivos sufficientes, naõ
concorda bem com a experiência.
Supponhamos que o salário de um manufactor, em uma
certa provincia, he um franco por dia de trabalho, e que
deste franco, 60 centecimos saõ para o seo salário necessário; isto he, para comida, vestido e morada, sem que
elle naõ pode passar, sob pena de adoecer e de perder o
seo vigor; que 20 centésimos põem elle de parte para os
dias de descanso, ordenados por ley, ou pela religião ou
forçados pelo rigor da estação, por in disposiçoens a que
todos estaõ sujeitos, ou por suspensoens momentâneas de
trabalho; e emfim outros 20 centimentos de salário supérfluo destina elle para alguma cousa de luxo: ha aqui
portanto, 80 centésimos deste salário, destinados para
objectos da primeira necessidade: se o artífice naõ recebesse nada mais, ser-lhe-hia perciso obter um augmento
de jornal, todas as vezes que estes objectos subissem de
preço, ou entaõ morrer de miséria: mas como ainda lhe
restam 20 centésimos, pode supprir a este augmento com
uma parte deste supérfluo.
Supponhamos que um imposto sobre o consumo tira a
este trabalhador 5 centésimos : parece-me que será bem
indifferente para elle que este imposto se lance sobre
objectos de necessidade ou de luxo. No primeiro caso os
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mantimentos lhe custarão 85 centésimos, e lhe ficarão
somente 15 para os seos regalos, e no segundo continuarão aquelles a cu6tar-lhe 80 e os seos regalos 2 0 ; porèra
destes naõ procurará elle mais doque d' antes comprava
com 15 ; seja o seo pão, ou o seo vinho, que lhe custe
um soldo mais, parece-me que o gasto do vinho será
sempre o que elle diminuirá, porque este faz parte do
seo supérfluo, c o paõ faz parte do seo necessário, pelo
que me persuado que naõ ha mais razaõ em um caso doque no outro para que elle obtenha augmento de salário.
Portanto, o augmento do salário necessário, oceasianado
pelo imposto, causará diminuição na renda nacional, mas
esta diminuição operar-se-ha na renda das classes trabalhadoras, em directa proporção da quantidade que ellas
consumem de mantimentos taxados.
H a todavia neste mesmo caso mui fortes razoes para se
lançar antes um imposto sobre consumo de objectos de luxo
dos artífices, do que sobre o seo consumo de objectos de
necessidade, I o . O imposto sobre os primeiros opera
nelles o effeito de uma ley sumptuaria, se elle diminue
o consumo dosliquores fermentados, por exemplo, he igualmente vantajoso ao seo moral e ao seo physico; poupa
junetamente o seo tempo e a sua saúde. 2 o . O imposto naõ he igual senaõ em quanto he proporcionado á
renda dos contribuintes, ora a renda dos trabalhadores he
o seo salário supérfluo, e naõ o necessário. Na mesma
cidade haverá um artífice que tenha um franco de salário,
e outro que tenha quatro ; entretanto o necessário deste
ultimo naõ Uo superior ao do primeiro : se o taxarem no
seo luxo pagará muito mais, como he justo, e se otaxarem
no necessário pagará igualmente. 3 ° . Naõ somente em
um grande Estado ha provincias onde o trabalhador
obtém facilmente um salário supérfluo, em quanto em
outras está reduzido ao simplez necessário; mas ainda nas
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primeiras ha artinces, que, por falta de habilidade ou de
forças, naõ podem chegar a obter um salário médio, e
trabalham pelo necessário: todos aquelles que naõ tem
nem supérfluo, nem renda, nao podem nem devem ser
taxados; mas saõ-o todavia por um imposto sobre o sal
ou sobre a farinha, que para elles eqüivale a uma condemnaçaÕ á mendicidade ou á fome.
|.Continuar-se-ha.]
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Memória, sobre a conquista do Rio-Pardo, em 1806.;
extrahida das Gazetas da Bahia; de 14, 2 1 , e 2 8
de Julho.
(Continuada de p. 462j)

Marcharam para ella levando junctamente o noticiador
e outros da mesma naçaõ, e caminhando dous dias incompletos, quando já estavam perto da lavra, encontraram
uma tropa de gentio da naçaõ Botocudos, e por outro
nome Imboré, ou Aymoré, que se encaminhava a bater
os Mongoyos, por serem inimigos acerrimos; e no repentino encontro frecháram os Botocudos a um Soldado
Portuguez, muito destro e valoroso, o qual se adiantara
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algum tanto do Corpo da T r o p a , e como a ferida foi
mortal por ser sobre o peito o fizeram voltar carregado
em uma r e d e , e acompanhado d e 4 a r m a s de fogo, para
ser curado na Aldêa o m e l h o r que possivel fosse.
P o r é m os Oíficiaes, e mais soldados, tomando aquella
desgraça por causa c o m m u m , d e t e r m i n a r a m marchar sobre
os Botocudos, que se haviam retirado, e caminhando em
seguimento d ei les a marcha dobrada, ao quarto dia acharam
as rancharias,das quaes se occultaram para d a r - l h e s cerco
ao amanhecer o dia seguinte, hora em que costumam estar
todos a r r a n c h a d o s . Assim suecedeo: mas os Botocudos
naõ t e m e n d o o estrondo das a r m a s , nem o som do Tambor
valorosos fizeram a mais t e m e r á r i a resistência, e postos
por detrás dos páosse r e p a r a r a m de alguns tiros, que quasi
a montaõ se d a v a m , tendo as m u l h e r e s ao lado carregadas
de frechas, as quaes iam distribuindo aos homens, para
que mais rapidamente fizessem seus tiros, de forma que
com o chuveiro de frechas ficaram três soldados feridos :
o que visto pelo intrépido Capitão R a y m u n d o , puxando da
espada, foi investindo para levar tudo a ferro frio ; mas os
bárbaros naõ e s p e r a r a m , pois vendo esta resolução a b a n donaram os postos, e se foram pondo em fuga, deixando no
campo mortos 21 e a l g u n s rapazes, dos quaes o mesmo
Capitão, e Sargento Mór com alguns Soldados a m a r r a r a m
oito dos mais pequenos, a saber, 3 machos, 3 fêmeas e 1
m u l h e r de maior idade com sua criança, ambos os quaes
duraram pouco.
Acabada a contenda entraram nas rancharias, e nellas
acharam vários arcos, e frechas, e com muito maior terror
ficaram quando viram a innummeridade d' ossos de g e ' n t e ,
e os das espaduas enfiados em cordéis, que lhes serviam
de chocalho,a cujo som dançavam depois d e fartos da carne
tirada dos mesmos ossos como costumam.
Persuado-me
que esta naçaõ come os filhos, e parentes, que entre elles
VOL.

X X I . N o . 120.

3r

534

Miscellanea.

morrem; ainda mais, que mataõ os velhos, e inúteis para
os comer, porque me asseveraram todos os Soldados da
Tropa, e maiormente os Officiaes, os quaes merecem todo
o crédito, que entre toda aquella gente naõ se vio um só
velho, mas somente homens, e mulheres ainda moços, e
meninos. Saõ taes estes selvagens, que, nascendo perfeitos, e sendo em tudo a nós similhantes, se fazem disformes, introduzindo no beiço de baixo e orelhas, umas grandes rodas de páo com o que parecem animaes horrendos.
<c
Partioa Tropa dos Conquistadores coma sua preza,
mas desconsolados pelo perigo de vida em que se achavam
os feridos, e procurando caminhar para a Aldêa Victorina
foram encontrar com a inculcada lavra. Acharam ter
nella trabalhado grande força de homens mineiros, mas
em tal antigüidade, que dentro na mina já haviam grossos
paos, e alguns que naquelle tempo cortaram haviam brotado ramos, que se achavam tam grossos como os primeiros
troncos. Junto a esta lavra passa uma ribeira de cristalinas águas, que corre para o Sul a desembocar no rio
grande de Bello Monte: mas naõ se fez exame na dieta
lavra, nem na ribeira para ver a pinta d'ouro, porque o
cuidado dos enfermos naõ deo lugar.
Daqui marcharam mais bem encaminhados para a
Aldêa, onde chegaram, e foram recebidos com notável
satisfacçaõ dos Aldeoens, que com festejos a seu uzo celebraram a chegada, e victoria dos Conquistadores.
Tractaram logo de repetir novas curas aos feridos, mas
o primeiro frechado morreo, ao quarto dia depois da chegada da Tropa; e os 3 aos 18 dias de curativo de ervas,
que os índios applicavam, se acharam em termos de
caminhar.
E m quanto os soldados estiveram parados discorreram
por aquellas mattas em dilatadas distancias, por onde
acharam muitas ribeiras, e ainda que nada percebiam do
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trabalho d e m i n e r a r , o descanço e curiosidade os fez
m e x e r as a r ê a s d e todas as ribeiras que encontravam,e m e
certificaram pintarem todas ouro g r a ú d o , e palpável, como
eu vi, em umas b r e v e s migalhas, q u e ajunctaram no
exame.
Depois de restabelecidos os doentes, como ficou dicto,
munio-se a T r o p a de mantimentos com que suppriram os
Índios Mongoyos e regressou para a B a r r a da Giboya,
conduzindo um Columim, filho dos dictos índios, para a
mostra; porém u m a r c h a foi lenta por causa dos doentes,
naõ só os que foram frechados, q u e ainda naõ podiam violentar o passo, mas outros d e differentes moléstias, e com
isto gastaram no regresso 15 dias de viagem.
N o abaracamento da B a r r a d a Giboya recebi a Tropa
com prazer, e dando-lhe alguns dias de descanço, e applicando remédios aos infermos, assim que os achei vigorosos
tornei a despedir os mesmos Officiaes, e Soldados reforçando-os com mais alguns de refresco, e lhes osdenei
marchassem para a conquista d'outra Povoaçaõ do mesmo
Gentio Mongoy os, de que dava noticia o mesmo índio
manso, que denunciou a primeira, e dizia c h a m a r - s e a tal
Povoaçaõ Aldêa g r a n d e , determinando-lhes outro sim, que
alli practicassem a m e s m a docilidade, estabelecida a paz e
concórdia, que esperava, marchassem logo procurando a
Barra de Catolé. H e este um ribeirão, que nasce nos
pastos do arrayal da conquista, por onde passa diminuto,
e dalli em diante recebendo águas de um e outro lado vai
engrossando proporcionadamente, ate entrar era mattas
grossas, pelas quaes passa navegável a fazer Barra no Rio
P a r d o , com o dicto nome de Catolé, onde fazia tençaõ
esperar.
Caminhou a tropa dos conquistadores em busca da
Aldêa grande situada nas mattas do N o r t e do Rio P a r d o
18 dias, naõ pela distancia o pedir, sim pela falha de alguns
3v2

536

Miscellanea.

dias por conta do inverno, chegaram em fim, e segundo
o systema practicado com Aldêa Victorina, foraõ igualmente recebidos, e tractados como amigos fazendo-os participar de seus mantimentos, e mais legumes de suas lavouras.
Nesta Aldêa grande se contaram 105 almas pagaãs,
além de alguns índios que andavam por fora. Conservouse nella a Tropa alguns dias de inventada, e por força de
conversaçoens que teve o lingua da naçaõ com os seus,
interpretou aos Officiaes, que adiante haviam mais 4 Aldeas
desmembradas daquella, pelo que logo resolveram estes
marchar a ellas, tanto que parassem as chuvas.
Como abrandasse o rigor do inverno caminhou a Tropa
com guia á conquista das 4 Aldeas ; e na distancia de três
e quatro legoas de umas a outras, acharam todas, e se
renderam sem repugnância, offerecendo os seus mantimentos, e mais viveres á disposição dos conquistadores, os
quaes recebiam só quanto lhe era necessário, repartindo
sempre com igualdade as ferramentas, e mais quinquilharias, que eu lhes havia entrege para as distribuir com
a mesma gentilidade. Também lhes recommendei trouxessem um índio maior da Aldêa grande, por isso os Officiciaes da Tropa tiraram um de cada Aldêa, e os Aldeões
com gosto os entregavam fielmente.
Estas 4 Aldeas ultimas se acham situadas em Catingas, que saõ umas mattas rasteiras, e entre ellas pastagens
para criaçoens de gados. Todas as dietas AIdêas funda*
das à borda de ribeirões, os quaes erícaminhando-se a um
terreno bem assentado abi se unem, e formam um rio
navegável, cuja corrente moderada procura a costa do
mar. Certificou o Gentio, que acompanhou a Tropa, que
descera pela margem daquelle rio até topar mattas grossas,
e sempre continuava navegável, e moderado na sua corcorrente. Inda mais me afürmou o Capitão Raymundo,
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que segundo o seu parecer chegou a estar pouco distante
da dieta costa do mar, e que da barra do Catolé ao lugar
onde aquelle rio se faz navegável, poderá haver 8 legoas
em linha recta a rumo de Leste, em cujas Catingas ha
muito Pao Brazil, e Sebastião d' Arruda, e as terras próprias para a plantação de algodoens, pois o Gentio Mongoyos plantavam alguns pés para cordas dos seus arcos, e
se viam carregados das massas lanigeras.
Em quanto a tropa dos conquistadores se occupava nos
seus deveres, e exames daquelles terrenos, ribeiras e rio,
tractei eu de navegar pelo Pardo abaixo embarcando-me
com todo o trem, e bagagem, e mais 5 canoas, em que
remavam alguns soldados practicos daquella navegação: e
para averiguar o terreno por aquella mesma parte do
norte, mandei marchar por terra 6 soldados, seguindo
sempre a margem do rio. Este já se achava superabundante de águas, que recebera do inverno, e com a
força de sua corrente, batida nas cachoeiras, que a cada
passo topava, em uma dellas, apezar do meu cuidado, e
diligencia do practico, se virou uma canoa, em cujo naufrágio se perderam 4 armas de fogo, uma canastra com a
roupa do Sargento Mór Antonio Dias, e Capitão Raymundo, e outras formosas bagatellas dadas pelos índios da
Aldêa Victorina, como também os chocalhos dos ossos das
espaduasdo corpo humano, que se acharam na rancharia
dos Botocudos; e o mais sensível foi o mantimento; pelo
que dahi em diante houve maior cautela nas passagens das
cachoeiras, que amiudadamente se encontravam: desta
sorte cheguei á barra do Catolé; passando igualmente
por innumeraveis inconvenientes de morros escarpados,
pedreiras abrolhosas, os soldados, que caminhavam pela
margem do rio.
Nesta referida barra mandei apromptar um ligeiro
abarracamento, aonde propuz esperar os conquistadores-
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que chegaram no fim de 35 dias de ausência, e tam
derrotados do inverno, e incommodos annexos a similhantes caminhos, que pareciam uma tropa de moribundos,
cujo espectaculo me deixou consternado, ao mesmo tempo
que pela noticia da aliiança effectuada com todas as 6
Aldeas dos Gentios Mongoyos, me deixaram cheio de
prazer; logo depois apresentaram-me os 5 índios que
conduziram; sendo um do cada povoaçaõ, que com o Columim da Aldêa Victorinafaz o numero de 6, que proponho apresentar ao Illussrissimo e Excellentissimo
Senhor General,
Necessitando a Tropa de maior curativo, e por isso
logo que se refizeram um pouco, fiz marchar o Sargento
Mór Antonio Dias com 50 Saldados dos mais faltos de saúde
para se curarem em suas casas; com elles pretendi mudar
junctamente o Capitão Ray mundo, por ser o que mais doente estava,com duas feridas medonhas,e a peior era sobre
a garganta, porem elle naõ quiz desacompanhar-me
apezar do risco da sua vida e saúde. Vista a sua constância resolvi ficasse para me acompanhar, e as feridas
sararam à força de remédios caseiros.
Com o resto da Tropa em numero de 21 pessoas e mais
bagagem embarquei nas 5 canoas, resoluto a vadiar e
descobrir a navegação do R'o Pardo até ásua foz.
Parti no dia 17 de Fevereiro tempo em que já se achava
o Rio em seu natural, mas tam embaraçado de cachoeiras»
recifes razos, e pedreiras altas, que a cada passo era necessário arrastar as canoas por cima dos recifes e pedreiras, para se naõ precipitarem nas cachoeiras, onde as
mesmas canoas ficariam em migalhas : e naõ obstante a
cautela com que governavam os practicos canoeiros, muitas
vezes se alagavam as canoas nas correntezas, e bancos de
pedras, de que naõ podiam fugir.
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Com indizivel trabalho, no fim de 17 dias chegamos a
uma grande cachoeira, que a água corriade altos bancos, e
prolongada distancia, de forma que foi necessário falhar a
viagem 3 dias para arrastar as canoas mais de meia légua.
Desta para baixo navegamos 3 dias por cachoeiras e recifes similhantes as que se acharam pela parte superior da
grande, e no fim dos ditos 3 dias acabaram-se as cachoeiras, e achámos o Rio manso, e bem assentado, com moderada corrente.
O terreno de uma e outra parte deste Rio he na maior
distancia terras seccas e escabrosas e as suas colunas de
pedreiras, e incapazes de produzir, mas logo que findam as
cachoeiras começaram dalli para baixo mattas grossas, que
inculcam serem boas terras de ambas asmargeus, e próprias para produzir mantimentos : porem muito povoadas do
Gentio da naçaõ Botocudo ; que do Rio víamos fumegar
as rancharias, cuja vista me fazia pular o coração com
desejos de os conquistar, o que nao fiz por estar com pouca
gente e esta cançada.
Aos 14 de Março cheguei á povoaçaõ de Canavieiras,
Freguezia de S. Boaventura de Poxin, aonde saltei e fui
recebido dos moradores com demonstraçoens de alegria, e
concorrendo cada qual conforme suas forças me fizeram
muito boa hospitalidade.
Destes moradores sube ser o Rio de Patipe o mesmo
Pardo, pelo qual naveguei: mas he certo que fica descoberto ser impossível subir por elle, e trabalhosamente se
pôde descer, com evidentes perigos de vida. Também me
informaram e concordaram os mesmos moradores ser
aquelle rio que forma, das ribeiras unidas nas Castingas
das Aldeas dos Mongoyos, um que entre Patipe, e Ilhéos
faz barra, com o nome de Una, o qual dizem ser navegável, e as suas cachoeiras pequenas, em forma que por
ellas navegam as canoas sem perigo, e estas cachoeiras
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saõ perto da barra, a qual também dizem naõ ser ruim,
e que admitte embarcaçoens de mil alqueires.
Por tanto-affirmo que será cousa muito interessante
ao commercio do sertaõ da Ressaca, e de toda conquista,
e ainda de todas aquellas villas da costa, desde Bello
Monte até Ilheos, e ainda acima, abrir-se uma estrada
da barra do Catolé, direita ao rio de Una, cuja distancia
poderá ter 8 até 9 legoas toda por Catingas, com pastagens, e na foz do dicto rio campo sufficiente para restabelecimento dos gados, e dalli podem ser dispostos por
toda a comarca de Ilhéos, e igualmente para a de Porto
Seguro. Naõ só o commercio dos gados pode ser interessante, mas ainda pode ser maior o da lavoura dos
algodoens naquellas Catingas propias para a sua producçaõ, como ficou apontado, e até a expedição dos que se
lavram nos mesmos sertoens. Fica sendo finalmente
mais conveniente a abertura desta estrada que inculco, se
o referido rio for inteiramente navegável, porqne á borda
delia se pode formar uma grande povoaçaõ de todos os
índios conquistados da naçaõ Mongoyos, dando-se-lhes
parodio, que os doutrine, e Director que os dirija, com o
que podem ser mais úteis a si mesmos, e ao Commercio,
e estando por similhante modo unidos e disciplinados
ajudarão, como já agora ajudaram a bater os bárbaros
Botocudos, que povoam as mattas nos continentes da costa
do mar. Por esta fôrma poderá ser esta estrada muito
interessante a sua Magestade Fidelissima, e seus Vassallos.
H e para advertir que deve-se vadiar aquelle rio de
dentro para fora, até sua barra: pois supposto me capacite ser o de Una, bem pôde ser outro, mas seja qual
for, sendo navegável fica conveniente a estrada pela sua
margem para os gados, e para os algodoens, a qual basta
chegar só até ás suas cabeceiras, aonde deverá ser a
povoaçaõ dos índios.
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Depois de descançar com a tropa por 15 dias, parti
de Canavieira para a Villa dos Ilheos, por naõ haver
embarcação naquelle porto. Vim em canoa da dieta
povoaçaõ até Comanatuba em que gastei dia e meio,
passando por terra da Comanatuba á povoaçaõ de Una,
com dous dias e meio de viagem, donde passei por Olivença 3 legoas ao Sul da Villa dos Ilhéos, todas as quaes
povoaçoens e praias entre ellas, em distancia de quasi 20
legoas achei quasi despovoadas, e as mesmas povoaçoens
tam pobres que nos pediam farinha e mantimento, â excepçaõ da Villa Olivença. A causa he o medo que
aquelles povos tem dos Patachos, ou Cathachos, que saindo das mattas descem ás vezes a destruir as roças
daquelles moradores, cujas plantaçoens eram uma legoa
longe da costa, quebrando-lhes as fabricas, e destruindoIhes as lavouras, evitando elles maiores insultos, e até a
morte por naõ pernoitar nas mesmas roças.
Cheguei á Vila dos Ilheos ao meio dia 6 de Abril, por
haver falhado a marcha alguns, para alli vio da tropa ; e
de todos os lugares por aonde passei na minha marcha
foi este, aonde experimentei maior falta, tanto por se mo
ter acabado o dinheiro que trazia, como por naõ dar o
Juiz ordinário daquella Villa providencia alguma para
agazalho da tropa, mandando-me fazer offerecimentos
largos, no segundo dia da minha estada, em nome da
Vereaçaõ, depois que pedio, e recebeo para isso as intrucçoensde um Senhor de Engenho de Sancta Anna, que ahi
ha, que dizem he quem governa aquella Villa, assim na
milicia por ser o protector do Capitão Mór, como no Civil
por ser padrinho do dicto Juiz, a quem he publica vós que
tem conservado no cargo, ha perto de 4 annos. Mas no
geral do povo e nobreza da mesma villa experimentei eu
e toda a tropa o maior agazalho, offerecendo-se todos
para me obsequiar, e servir, e desculpando-se de o nao
fazer francamente como desejavam, com receio do mesmo
VOL.
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Juiz, de quem geralmente se queixavam todos até o mesmo
Reverendo Vigário, attribuindo as desordens, o máo
regimen, e penúria da Villa, naÕ ser tanto o dicto Juiz,
como aquelle Senhor do Engenho, seu Padrinho, naturaes
da mesma Villa, e só propensos a destruir tudo.
E na verdade a situação da Villa, e a sua grandeza,
a largura e profundidade da sua barra, e porto, e a fertilidade que pude notar do terreno, mostram bem a opulencia, que todos asseveram teve em tempos anteriores,
de que ainda restam muitos vestígios nos grandes edifícios
derrotados, nas muitas, e espaçosas Igrejas, e nos muitos
engenhos, e outras propriedades rústicas, de que apenas
apparecem vestígios, e se conservam noticias, sendo a
reuniam de todas estas circumstancias, que lhe podiam
annunciar o competir com uma grande Cidade, e rico
porto, ao mesmo passo que pelo máo regimen dos forasteiros intrusos, e pela ausência dos Ouvidores, que alli
residiam n'outro tempo, e cabeça de Comarca, de que
hoje tem só o nome, está reduzida a uma povoaçaõ de
casas e familias arruinadas.
Sai de Ilhéos a 12 de Abril para aVilla do Rio de Conta
em um saveiro; e nesta Villa achei maior esterilidade
de farinha, ainda que nas outras Villas e Povoaçoens do
Sul, dando todos os moradores a mesma causa do receio
em que estavam das sortidas do gentio, naõ se animando
nem a continuar as roças antigas, nem a fazer novas.
No Rio de Contas só me demorei 2 dias, e com viagem
por terra de 2 dias cheguei a Marabá donde embarquei
para o Camamú, e em todas estas Villas achei o maior
obséquio e promptidaõ do soccorro que precisava. Depois de descançar a gente embarquei para esta Cidade,
aonde saltei em 21 de Abril, dando fim á Commissaõ de
que Sua Excellencia me tinha encarregado.
Assim o representa a presente noticia summaria, mas
em tudo verdrdeira etc.
JOAÕ GONÇALVES DA COSTA.
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(Concluídos de p. 355.)

2. Em conseqüência da carta que o Honr. Governador de Bombaim dirigio ao Arcebispo de Goa, recebi a
inclusa, marcada N ° . 1, e 2, dirigidas a mim.
3. Desejando anxiosamente informar bem a S, Ex a . o
Arcebispo, dos sentimentos do Honr. Governador deBombaim, e dos fundamentos em que elle se estriba, segundo
se contém no vosso officio de 15 do passado, dirigido a
mim, tive a honra de uma conferência pessoal com elle,
ha alguns dias, e também a de lhe apresentar as cartas
dos parrochiamos das igrejas de Bombaim ao Honr.
Governador; porém sinto ter de observar, que isto naõ
teve o effeito, que eu desejava que produzisse, no espirito
do Arcebispo.
4. S. E x a . o Arcebispo parece estar fortemente imbuído
da convicção, de que o direito de nomear os Vigários
para as igrejas Catholicas Romanas de Bombaim, reside
plenamente nelle, como Primaz do Oriente; e que assim
foi com seus predecessores, desde tempo immemorial,
sugeito porém à confirmação do Honr. Governador de
Bombaim.
5. S. Ex a . o Arcebispo me assegurou, que elle se
acharia em todos os tempos disposto, e se julgaria felizj
de poder satisfazer aos desejos do Governador de Bombaim ; com tudo elle sentia o naõ estar em sua maõ o cede r
de qualquer authoridade espiritual, sobre os subditos, da
communhaõ Catholica neste paiz; e se assim o fizesse,
devia esperar o incurrer no alto desprazer e censura de
S. A. R. o Principe Regente de Portugal.
6« S. Ex a . o Arcebispo de Goa, entretendo os sentimentos acima expressos,julgou convenieute escrever ao
3z2
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M t 0 . Honr. Governador General em Conselho, por
minha via, sobre esta matéria e tenho a honra de remetter
uma copia da sua carta, para informação do Honr. Governador em Conselho.
7. Terei a honra de mandar ao Governo Supremo
uma copia desta conrespondencia.
Sou, &c.
(Assignado)

COURT 4 .

SCHUYLER.

Enviado.
Goa 29 de Agosto, 1812.

Ulmo. Senhor.
Recebi uma carta do Governador de Bombuim, que
me pôz na maior confusão; primeiro; porque, na Religião Catholica Romana, nem o povo, nem o governo civil
tem alguma autoridade sobre os curas, mas sim o Arcebispo somente. Segundo; porque o Governador diz que eu
o naõ informei das razoens que eu tinha para remover o
padre Donato: he verdade que eu naõ o fiz; porque naõ
he justo, que os seculares saibam dos deffeitos dos ecclesiasticos ; nem he custume que os bispos dem aos reys as
razoens, que tem, para remover algum padre ou cura de
seu beneficio, quando em sua consciência julgarem próprio
fazertal remoção. Terceiro; porque até o presente período
as provisoens concedidas pelos prelados de Goa naõ dependiam da approvaçaõ do Governador Inglez, e muito menos da approvaçaõ do Povo. Eu com grande prazer renunciaria a minha jurisdicçaõ sobre as igrejas de Bombaim,
se naõ fosse por causa de S. A. R. , que he o protector
dellas. E sei com certeza, que, se eu assim obrasse, seria
por isso reprehendido. Devo outra vez rogar a V.S. que

Miscellanea.

545

peça ao Governador de Bombaim, que entregue a minha
provisão ao Padre Francisco Parras ; e se o Governo naõ
está satisfeito com elle, depois que elle tiver executado a
minha provisão por alguns dias, eu lhe ordenarei que
volte aqui.
Asseguro a V. S. que naõ tenho recebido petição alguma
dos Catholicos Romanos de Bombaim ; e se naõ fora por
me achar molesto, eu iria pessoalmente explicar a V- S.
os direitos que me pertencem.
Deus guarde a V. S. muitos annos.
Sou com muito respeito e fe.
(Assignado)

FR.

MANUEL.

Arcebispo Primaz do Oriente.
Palácio de Panelim
7 de Agosto, 1812.
Illustrissimo Senhor.
Por cartas que recebi de Bombaim, sou informado
de que o Governador de Bombaim ordenou outra vez,
que o padre Donato entrasse nas funcçoens de Vigário da
igreja de Mazagaõ, estando elle excommunicado e sem
jurisdicçaõ espiritual; e na carta, que o Governador me
escreveo me diz, que tem ordem da Corte dos Directoresj
para que os Vigários das igrejas de Bombaim sejam eleitos
pelo povo. Esta ordem,'se existe, nunca dantes se pôz
em practica; nem eu sei que a Corte dos Directores tenha
authoridade para qu ebrantar um tractado solemne, que se
fez, quando Bombaim foi entregue aos Inglezes: e no caso
de ser assim, nunca a minha Corte communicou esta circumstancia ao Arcebispo de Goa: porém ainda neste caso
se os vigários tem de ser eleitos pelo povo, a jurisdicçaõ
espiritual deve sempre ser confirmada pelos Arcebispos;
porque na igreja Romana, nem o povo nem o governo
pode dar aos vigários jurisdicçaõ espiritual.
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Porém como o Governador de Bombaim, cora manifesta injuria do Principe Regente meu Soberano, que he
o patrono das Igrejas Romanas de Bombaim, e em desprezo do Arcebispo de Goa,que he só quem pôde dar jurisdicçaõ espiritual, ordenou ao padre excommungado que
exercitasse as funcçoens de vigário, ponho na sua presença
esta minha communicaçaõ official, em ordem a ajustar
a disputa, com que S. A. R. naõ pode deixar de se desgostar ; ou para que ésla sirva de protesto contra a violência, que tem feito aos direitos de meu Soberano o
Governador de Bombaim.
Se esta carta official naõ obtiver o desejado effeito, eu
esperarei a decisaõ da Corte do Rio-de-Janeiro, obtida
pela Corte de Londres,
Deus guarde a V. S. muitos annos.
Sou com muito respeito e fé.
(Assignado)
Palácio de Panelim,
8 de Agosto, 1812.

FR.

MANUEL,

Arcebispo Primaz do Oriente,

Ao Mto- Reverendo Fr. Manuel Arcebispo de Goa &c.&c.
Reverendissimo Senhor,
1. Tive a honra de receber, por maõ do Enviado
em Goa, a estimada carta de V. Ex». appellando contra a
determinação do Honr. Governador de Bombaim em Conselho, sobre o objecto da nomeação de vigário para as
igrejas parrochiaes Catholicas Romanas, dentro da jurisdicçaõ daquella Presidência.
2. Antes de receber a carta de V. E x a . se me haviam
communicado os procedimentos do Governo de Bombaim
a este respeito; e, depois de considerar maduramente
todas as circumstancias do caso, achei, em conjuncçaõ com
meus collegas, ampla causa para significar a nossa total
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concurrencia com os sentimentos que o H o n r . Governador
teve a honra d e expor a V. E x a . naquella occasiaõ.
3 . E m conformidade, tanto de uma estipulaçaõ do
tractado porque a ilha de Bombaim foi transferida á coroa
Britannica, como dos estabelecidos principios do Governo
Inglez, devemos considerar os Catholicos Romanos de
Bombaim com pleno direito, em toda a extensão da palavra
ao livre e illimitado exercício d e sua religião, tanto a r e s peito das matérias do jurisdicçaõ espiritual, como dos ritos
e modos de culto, relendo somente o G o v e r n o d e Bombaim
o reconhecido poder de confirmar as nomeaçoens clericaes
recommendadas pela vóz do povo.
4 . O artigo daquelle tractado, que se refere aos CatholicosRomanos,naõ contém providencia alguma,que ossugeite
á authoridade da Sé episcopal de Goa. As suas providencias saõ na verdade o avesso d e serem restrtetivas. O seu
objecto foi segurar aos Catholicos Romanos a illimitada
liberdade de acçaõ, nas matérias connexas com o exercício
de sua religião. O G o v e r n o , Britannico, portanto, naõ
pôde, consistenteraente com aquelle artigo do tractado,
adoptar medida alguma, q u e t e n h a o effeito de limitar a
liberdade tam solemnemente garantida.
5. O poder d e confirmação, a que acima se allude,
reside necessariamente no Governo, debaixo de cuja p r o tecçaõ vivem os Catholicos R o m a n o s .
H e necessário
para a preservação da ordem e tranquillidade, que seria
perturbada pela introducçaõ de pastores de character t u r bulento e insubordinado, ou de disposição hostil á authoridade local. P o r é m aquelle poder naõ deve ser exercitado com referencia a prejuizos e parcialidades da parte
do Governo, em matérias de natureza religiosa, mas
exclusivamente tendo em vista os interesses civis e políticos do estabelicimento a que preside.
6. O Governo Britannico naõ toma sobre si o decidir
o gráo em que os membros da igreja de R o m a , residentes
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no território de Bombaim, seraõ sugeitos á jurisdicçaõ espiritual da Sé de Goa: he esta matéria de consciência, que
lhes diz respeito só a elles exclusivamente: obrigállos
portanto contra a sua decidida inclinação a receber o padre
que V. E x a . julgar próprio nomear para o desempenho
dos deveres parrochiaes da igreja Catholica Romana de
Bombaim, seria evidentemente recusar aos membros daquella igreja a liberdade de consciência, que he a mesma
essência da tolerância. Por outra parte, se os Catholicos
Romanos de Bombaim julgarem próprio concurrer nas
nomeaçoens de V. E x a , o Governo Britannico naõ hesitará
em as confirmar, com tanto que a tal confirmação se naõ
opponham objecçoens políticas.
7. Estes saõ os principios que tem governado e devem
continuar a governar o comportamento da authoridade
local de Bombaim a respeito dos negócios ecclesiasticos
de seus subditos Catholicos Romanos. Estes principios
tem sido reconhecidos e prescriptos pelas authoridades a
que o Governo da índia he subordinado, e deve ser obvio
a V. Ex a . que elle naõ tem poder de se afastar delles.
8. Eu entrentenho veneração pelo alto emprego de
V. Ex a . e o mais profundo respeito pela pessoa e character de V. E x a . e lamento a impossibilidade de satisfazer
nesta occasiaõ à minha sincera disposição de conformar-me
com os desejos de V. Ex a . consistentemente com a observância daquelles principios,que saõ consagrados por ajustes
nacionaes, pelas leys da minha pátria, e pelas ordens de
meus superiores.
Tenho a honra de Ser
Com a mais alta consideração
Reverendo Senhor
De V. Ex a .
muito obediente e fiel Criado
(Assignado)
MINTO.
Forte William
18 de Dezembro 1812.
FIM.
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AYRES.

Director
aos seus

das
Províncias
concidadãos.

Cidadãos ! — U m homem perigoso, apertado pela miséria
e pela desesperaçaõ, segundo sua própria confissão, formou um plano dirigido contra m i m , como meio de destruir
a presente Administração, e melhorar sua fortuna.
Procurou cúmplices para effectuar este propósito, porém foi
apanhado nas redes, que estendia a outros. Surprendido
na véspera de sua insensata tentativa, accusou três indivíduos de consideração no paiz, como os authores, e
teve infelizmente a abilidade de dar á sua accusaçaõ a
apparencia de v e r d a d e . O r d e n e i a prisaõ dos accusados;
porque a ordem e tranquillidade publica m e impunha
este desagradável d e v e r .
N o m e e i um M e m b r o do
mo
E x . Cabildo, para fazer o processo segundo as leys ;
e como, na minha opinião, naõ existe o risco, q u e se
julgava ameaçar a ordem publica, mandei por em liberdade os três principaes accusados. E m quanto os respectivos magistrados l a v r a m a sentença, segundo as formas
legaes dos nosso paiz, eu por este declaro, que as medidas
de precaução, que fôram por necessidade adoptadas contra
os três indivíduos d e q u e se tracta, naõ devem reflectir
sobre a sua honra e boa reputação. Logo q u e a sentença dos juizes tiver authorizado a opinião de sua
innocencia, q u e t e n h o formado, prometto d a r - l h e u m a
satisfacçaõ tam solemne, quanto a sua prizaõ foi publica.
Cidadãos, vivei socegados.
O s conspiradores naõ
podem p e r t u r b a r a ordem senaõ m o m e n t a n e a m e n t e ;
quem naõ lie daquella descripçaõ naõ tem que t e m e r de ser
confundido com o culpado. O h o m e m honrado verá
sempre resplandecer a sua innocencia, ainda que se
conspirem contra elle todos os malvados.
VOL
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Concidadãos, ésla segurança he o fruclo de vossas
virtudes, pelo que vos devo o meu reconhecimento, e
me regosijo com a gloria da nossa pátria.
(Assignado)

JOAÕ M A R T I N D E

PUEYRREDON.

Buenos Ayres 25 de Agosto, 1818.

VENEZUELA.

Bulletim

do Exercito Libertador

de

Venezuela.

21 de Agosto, 1818.
Pela chegada da conrespondencia oííicial das divisoens
do Exercilo, que obram nas provincias de Caracas e
Barcelona, temos de apresentar ao Exercito as participaçoens de alguns movimentos importantes dos nossos
destacamentos e postos avançados.
Em data de I I de Julho, p. p. informa o General
Saraza, que o Commandante Joseph Ximenes, que está
á testa das guerrilhas, postadas em Guayabal, destruio
uma partida do inimigo, commandada por La Munoz, que
perseguio até Cambado, nas vizinhanças de Sancta Rita,
causando-Ihe damno considerável.
Em data de 13, o Brigadeiro General Morales avisa,
que se tinha postado em Sombrero, e expressa a sua
intenção de ficar ali durante o inverno. Aos 18, communica, que juncto a Beatrix, na estrada de Chaguaramas
para Orituco, o commandante Leonardo, da infanteria,
completamente destruio o campo ambulante do capitão
Raphael Oramas, e outros dous destacamentos.
Em data de 23 de Julho o General Paez, depois de
ter communicado o estado do exercito debaixo de seu
commando, informa, que toda a provincia de Varinas e

todas as planícies baixas de Caracas estavam na posse
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de suas guerrilhas, que triumpham do inimigo aonde quer
que o encontram. Um corpo escolhido da cavallaria do
General Paez, composto de 200 homens, tinha acabado
de penetrar até Torunos ; aonde destruio uma partida de
40 Realistas, e marcharam adiante para a capital de
Varinas, que occupou sem obstáculo, quando Calzada,
(um Realista) com uma divisão de 1,300 homens, se
retirou para Guanare. De Varinas, a sobredicta divisão
do General Paez contramarchou para este lado do Apure,
por Paguey, aonde teve um rencontro com o famoso
capitão Guerrido, e outros cabeças de guerrilhas. Guerrido e todos os seus companheiros caíram em nossas
maõs ; e certamente elle éra o mais valente capitão de
guerrilhas, que tinham os Hespnhoes, Em Pedraza, a
guerrilha ou destacamento, que ali estava, experimentou
a mesma sorte, e foi também tomado o seu commandante
Nicolas Ruedas. Em uma palavra, este valente corpo
de cavallaria voltou para o mesmo campo, carregado de
immenso saque, trazendo uma multidão de cavallos e
prisioneiros, e tendo completamente limpado a provincia.
Em data do I o . do corrente, aviza o General Saraza,
que a Guerrilha, que elle tinha mandado para Orituco,
teve um rencontro com uma partida do inimigo, que
destruio; e, aos 8, informa que o Brigadeio General
Morales procedeo de Sombrero para Oeste.
Aos 17 do corrente, informa o General Monagas, que
os campos volantes, que tinha postado juncto a Aragua
e Chaparo, tinham feito considerável damno ao inimigo,
e impedido-lhe que obtivessem uma só cabeça de gado.
Muitas das tropas inimigas desertavam para elle.
(Assignado)

C. S Q U B L E T T E .

Quartel General d'Angostura; 21 de Agosto, 1818.
4 A 2
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Carta do General Bolivar ao Governador de Barbadas.
Slmaõ Bolivar Chefe Supremo da Republica de
Venezuela, Capitão General dos Exércitos, e dos de
Nova Granada &c.
A. S Ex a . o Governador da Ilha de Barbadas, &c. &c.
Quartel General, Angostura, 1 de Sept. 1818.
Tenho a honra de me dirigir a V. Exa. para o fim de
vos informar do verdadeiro estado militar de Venezuela,
que certamente naõ he tal, qual o General Morillo
communicou a V. Ex a - do seu Quartel General de
Guaraparo, em data de 8 de Maio passado.
He-me
penoso ter de contradizer, ante V. E x a . e o mundo todo,
um General, que, por amor de sua própria reputação, e
pelo respeito devido aos chefes Britannicos, a quem se
dirigia, naõ devia violar a verdade por maneira tam
escandalosa.
Aquelle General informa V. Exa. que tem triumphado
das armas de Venezuela, em Sombrero, Maracay, La
Puerta, Kincon de los Toros, S. Carlos, e Savana de
Cogede ; e que em consequeucia destas victorias tínhamos
nós perdidos 3.500 em mortos, feridos e prisioneiros,
2.500 espingardas, 200 cargas de munição, 2.000 cavallos,
1.000 mulas, o meu estado maior, &c.
Quando o General Morillo foi ferido na cidade de
Calabozo, disse, na sua carta official, que o nosso exercito
éra composto de 2.000 de cavallo, e 1.500 infantes ; e
somos obrigados a confessar, que esta he a primeira vez,
que elle se conformou com a verdade. Consequentemente, naõ he certo que nós perdemos 3.500 homens,
nem 2.500 espingardas; porque, no primeiro caso,
teríamos perdido todo o nosso exercito; e, no segundo,
teríamos perdido 1.000 espingardas mais do que realmente
tínhamos. Infelizmente, ate o presente momento, temos
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tido falta d'armas e m u n i ç o e n s ; e por esta razaõ naõ
he certo que perdemos 2.500 espingardas, 200 cargas d e
munição, 4 peças d'artilheria ; e muito menos os cavallos
c mulas mencionados pelo G e n e r a l Morillo.
P o r outra parte ; posso assegurar a V . E x a . ; sem a
menor cxaggeraçaõ, q u e o Exercito Hespanhol e m
Venezuela foi desbaratado era Calabozo, Sombrero, S.
F e r n a n d o , L a P u e r t a , Ortiz e C o g e d e . E m conseqüência
destas derrotas ficou aquelle exercito reduzido ao
miserável estado d e esqueleto. Nestas acçoens perderam
os nossos inimigos mais d e 5.000 homens, em mortos,
feridos e prisioneiros. O General Morillo, e o s e u
segundo e m commando, L a T o r r e , fôram perigosamente
feridos ; o os coronéis L o p e z , Villa, N a v a s , A r a g o n e z ,
Q u e r o , e muitos outros chefes foram mortos.
Se o G e n e r a l Morilho tivesse obtido as victorias d e
que se gaba, teria tornado a occupar o immenso paiz,
que perdeo na ultima campanha, d e um a outro e x e t r e m o
de Venezuela, e naõ teria ficado reduzido ao miserável
estado d e u m a g u e r r a defensiva, e á defeza dos passos,
que estaõ no caminho d a capital d e Caracas. Se o
General Morilho ainda existe e m Venezuela deve elle
esta sua precária fortuna a u m a falta, da nossa p a r t e , dos
elementos militares; porém, agora que os possuímos, e m
breve tempo naõ poderá elle datar d e Venezuela seus
mentirosos officios.
V. E x a . desculpará a liberdade, que tomo, d e vos i m portunar com estas circumstancias, d e que considero s e r
do m e u dever informar a V . E x a . para que naõ seja
induzido a erro pelos falsos informes de nossos inimigos.
Tenho a honra d e ser, com a maior consideração, & c .
(Assignado)
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Reflexoens sobre as novidades deste mez.

REYNO UNIDO DE PORTUGAL, B R A Z I L E ALGARVES.

Vinda d'El Rey para a Europa.
Em uma carta escripta ao Coude <la Ericeira, sobre algumas
expressoens menos exactas ein sua Historia de Portugal Restaurado, diz o celebre Padre Vieira o seguiute: — (Cartas de Vieira
Vol. 2 . p . 3 8 6 . )
"O fundamento, e fim por que Sua Majestade me mandou a
estas duas Cortes (França e Hollanda) foi porque naõ estava satisfeito dos avizos pouco coherentes que lhe faziam os dous Embaixadores de França e Hollanda, e quiz que eu era uma e outra parte
me informasse do estado de nossas cousas, com toda a certeza,
sinceridade e desengano, o que os Embaixadores naõ faziam, querendo com bom zelo antes agradar que entristecer (que éra a moeda
que entaõ corria, tam falsa como perigosa)."
Corre, cá na Europa, que El Rey tem sido mrbrtnado, no Riode-Janeiro, de que as Potências Europeas querem que elle volte
para Lisboa, e que El Rey importunado por estas representaçoens
respondera que sim; que viria para Lisboa, e deixaria o Principe
Real no Brazil.
Estes rumores tem-se espalhado na Europa, talvez pelos mesmos
que para lá mandam advogar o projecto da immediata volta d'El
Rey para Lisboa, instigando cá, que se peça aquillo, que aconselham lá.
Convém aqui mencionar, que um dos negócios, que El Rey D.
Joaõ IV confiou ao mesmo Padre Vieira, foi a mudança daquelle
Soberano para o Brazil, caso se visse demasiado apertado na
Europa, por Castella e mais potências suas amigas.
Nao desejamos mixturar o Investigador, com esta matéria tam
ponderosa ; mas he importantíssimo observar, que he naquelle jornal
que se advoga a medida dá volta d'El Rey em todo o caso.—
Que o iustituidor daquelle Jornal naõ quiz ir para o Brazil, quando
El Rey lhe ordenou que fosse ; e que, por mais insignificante que o
Jornal seja, os sentimentos das pessoas que nelle escrevem, ou
que governam seus Redactores, saõ patenteados pelas doutrinas
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que ali se sustentam; e o seu character se manifesta pelo modo
de as sustentar. Quanto aos Redactores, saõ meras machinas
como os impressores ; pouco importa o que elles dizem de seu,
que bem pouco he, e isso nunca a propósito.
Supponhamos, porém, que lie verdade, o que estamos convencidos
naô ser assim, que as Potências da Europa, querem que S. M. Fidelissima resida em Lisboa. Se estas potências tem direito para
em tal se ingerir, entaõ também os Estados Unidos podem querer
que El Key naõ saia do Brazil. E se a residência de Sua Majestade ha de ser determinada pelas Potências Estrangeiras, naõ vemos
porque os Estados Americanos tenham menos direito de deliberar
nisso do que os Estados Europeos,
A vtrdade lie que se El Rey se deixar neste caso, goveruar pelas
potências estrangeiras, deve contar com submetter-se a ellas em
muitas outras cousas, em que essencialmente deve soffrer a independência da sua coroa.
Os Conselheiros que opinam por esta medida, com argumentos
nacionaes, naõ fazem mais do que allegar com o berço (] a monarchia, que lie Portugal, e portanto que ali deve residir El Rey.
Se este argumento he bom a respeito de Portugal, quando s°
falia do Bratil, entaõ também deve valer, quando se tracta da provincia do Minho, que foi o berço da Monarchia, e devemos dizer,
que a Corte naõ deve estar em Lisboa, mas sim em Braga ou Guimaraens; porque ali foi a primeira Corte, e aquella provincia foi
o berço da Monarchia.
Mas se a razaõ e os verdadeiros interesses de toda a monarchia, e naõ estes prejuizos, saõ quem deve decidir as questoens
desta natureza, he preciso confessar que devemos dizer carvaõ e
naõ cravaõ, ainJa que na corte de Lisboa assim se falia.
A questão da independência da America Hespanhola, he objectoda mais alta importância para o Brazil. Que essa independência
se ha de effectuar, he ponto que naõ adraitte duvida; porém lie
Minimamente incerto quaes seraõ as conseqüências; quantos governos difTerenies ali se estabelecerão; quaes seraõ suas formas; que
vistas politicas teraõ, depois de estabelecidos; &c. &c.
ou

A presença de S. M. no Brazil lhe dará occasiaõ para ter mais
menos influencia, em todos aquelles acontecimentos; a indo-
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pendência, em que El Rey ali se acha das intrigas Europeas, o
deixa em liberdade para decidir-se nas occurrencias, segundo
melhor convier a seus interesses*. Se voltar para Lisboa, antes
daquella crise se decidir, naõ poderá tomar parte nos arranjamentos
que a nova ordem de cousas deve oceasionar na America; terá de
sugeitar-se ás instâncias dos outros gabinetes Europeos; passarão
os momentos de negociar com vantagem na America, e talvez
venha por isso a ser o ultimo, que faça tractados com esses novos
governos seus vizinhos.
Portugal he um Estado mui pequeno, para deixar de ser influído,
na Europa, pelas potências maiores: a sua consideração principal
lhe provem de suas possessoens ultramarinas: destas he o Brazil a
mais importante, e os productos daquelle paiz saõ os que por muitos
annos tem mantido o commercio e navegação Portugueza.
Por outra parte; S. M. Fidelissima he o único Soberano, que
existe em toda a extençaõ da America habitada por naçoens cultas
Logo naquelle Continente possue a primeira graduação; e, se for
bem servido por Ministros sábios e zelosos, deve ser ali o principal arbitro, entre as novas naçoens, que se vam a estabelecer.—
Estas naçoens naturalmente devem ser republicas, ao principio:
esta forma de Governo, por sua natureza, he falha na promptidaõ
das medidas executivas; e, quando naõ fossem outras circumstancias, bastava esta para dar a EI Rey grande preponderância nos
negócios da America em geral.
Os Estados da America Septentrional tem ja, comparativamente
filiando, um governo antigo e estabelecido; com estes deve El Rey
fazer solida aliiança, e causa commum, para os interesses da America ; e com estas providentes medidas, tomadas em anticipaçaõ,
nada tem que temer, antes muitas vantagens a esperar das novas
naçoens, que se vam creando na America Meridional.
Em uma palavra o Soberano do Brazil, he a primeira Personagem na America, tanto em poder como em representação.
^ Que contraste naõ apresenta este mesmo Soberano na Europa?
O reyno de Portugal, cercado por terra pela Hespanha, sugeito a
ser bloqueado por mar, por qual quer insignificante esquadra; precisando dos estrangeiros até para o sustento ordinário da vida-
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porque naõ tem era si nern paõ nem carne, que lhe baste para matar
a fome: falto de recursos pecuniários; tendo todas as suas relaçoens com potências tanto mais poderosas ^ Que influencia pôde
ter Portugal nesta parte do Mundo P
Ajuncte-se agora a estas consideraçoens, a importante circumstancia da Quádrupla, ou Quintupla Aliiança, que se acaba de
estabelecer na Europa, e facilmente se verá, que a vontade do
Soberano de Portugal uaõ pezará um scrupulo na balança dos
Gabinetes Europeos.
Poderão dizer-nos, que também E l Rey do Brazil naõ poderá
influir na Europa; Negamos isto; porque a natureza das producçoens do Brazil he tal; que as nações commerciantes da Europa
por força haõ de ir ali buscar as mercadorias de que necessitam;
quando o Brazii só tem da Europa artigos de luxo.
Mas concedendo ainda que o Soberano do Brazil naõ possa
influir nos negócios da Europa,esta naõ o domina a elle, quando a
sua residência em Lisboa, no estado actual das cousas, nem lhe dá
influencia alguma no resto da Europa, nem lhe preserva a posição
independente, que actualmente goza no Brazil.
Quando o tempo e a experiência desenvolverem as vistas da
Quintupla Aliiança; quando se poder descortinar a marcha, que
levam os negócios nas Américas Hespanholas; quando se tiver
dado ao Reyno do Brazil aquella forma de Administração, que
requer a grande extençaõ de seu território, a organização de suas
finanças, e uniformidade dos procedimentos judiciaes, entaõ poderá
o bom conselheiro dizer a E l Rey, que a prudência lhe permitte
o rezidirem Lisboa; porem tal conselho na conjunctura actual, he
tam prematuro, q'ie compromettendo a independência d' El Rev
so serviria de afogar á nascença as mais esplendidas esperanças
da Naçaõ.
Agora uma palavra ao Investigador por nossa conta
Se o Investigador fosse cazado, diríamos que elle advogava a volta d'EI
Rey ; porque a mulher naõ queria ir viver em uma corte de negros,
como chamam por cá muitos desses senhores á Corte do Rio-deJaneiro ; mas naõ applicamos esta razaõ ao Investigador, porque a
sua apostasia ainda naõ chegou ao ponto de casar-se ; posto que o
VOL.
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andar de sua vestia amarélla lá indica o pouco caso que faz da
modéstia das cores, nos differentes estados em sociedade.
A propósito de ser apóstata, parece que esta he a accusaçaõ ao
Redactor deste Periódico; dizendo-lhe que se naturalizou Inglez.
Isto talvez alluda a ter elle comprado fundos no Banco do Escócia
o que dá todos os direitos de cidadão Inglez. Isto doêo á
ninhada de South Audley; porque lhe ficou fora das unhas o
incommodo Redactor: tenham paciência; mas saibam, que esses
privilégios de ficarizento das intrigas secretas de South Audley,
ja os tinha o Redactor ha muito tempo; a acquisiçaõ dos fundos
de Escócia só lhe podia dar demais o direito de possuir bens de
rarz e de assento no Parlamento, o que de nada lhe sove; conteütando-se de estar seguro contra a má vontade, dos que, se pudessem,
se sirviriam do Altien Bill; para o atirar a voar.

Melhoramentos no

Brazil.

Concluimo de p. 532 a memória sobre a conquista do Rio-Pardo
por onde se vê as vantagens, que resultam da nova communicaçaõ
entre a Bahia e as Minas.
He de medidas similhantes, que deve resultar o augmento e
prosperidade do grande Reyno do Brazil. E agora achamos mais
algumas uoticias sobre a colônia de Suissos, que se vai estabelecer
em Canta-Gallo no seguinte extracto dos jornaes de Suissa.
" O Governo de Friburg publicou as condiçoens, com qne será
admittida no Brazil a colônia de Suissos, que se destina aquelle
paiz, e saõ as seguintes: —
" Sua Majestade Fidelissima promette o pagamento das despezas
necessárias para o estabelicimento de 100 familias da Religião Catholica. Paga-lhes a passagem para o Rio-de-Janeiro, e procuralhes os mantimentos e meios de se transportarem ao districto do
Canta-Gallo, 24 léguas da capital. Cada familia receberá certa
quantidade de terra, com os -meios de a cultivar. El Rey
pagará a cada colonista 160 reis, por dia, no primeiro anno, e
80 reis, no segundo anno; além dos mantimentos durante este
tempo. A colônia conterá certo numero de artistas, e se
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provera na Europa de um medico, um cirurgião e um ferrador
experto; ecclesiasticos para a execução do serviço divino.—
A nova colônia fundará uma villa e duas aldeas.
Cada
uma das povoaçoens receberá uma data de terras, para supprir
as despezas da administração. Todos os Colonistas Suissos seraõ
naturalizados Portuguezes, e gozarão até o fim do anno 1829
izençaõ de todos os impostos, tanto pessoaes como territoriaes. Os
Colonistas teraõ permissão de voltar para o seu paiz, mas naõdisporaõ de mais do que d'ainetade de sua propriedade immovel: a
outra metade ficará para a communidade."

Por Alvará com força de Ley, de 31 de Janeiro deste anno,
foi S. M. servido conceder provisoriamente aos mercadores da
cidade do Rio-de-Janeiro, sendo matriculados na Juncta do
Commercio do Reyno do Brazil, o privilegio de aposentadoria
passiva nas lojas e casas que habitam, e conservam o seu negocio, salvos i.orêm os direitos dos proprietários dellas.

Por Alvará com força de Ley, de 21 de Maio, do corrente
anno, houve S. M. por bem crear, na Capitania de Goiaz, uma
Juncta composta do Governador e Capitão General, Ouvidor da
Commarca, e Juiz de Fora, para nella se decidirem alguns negócios pertencentes ao Desembargo do Paço, á maneira das que
se creáram nos Dominios Ultramarinos e Capitania de Matto
Grosso.

Guerra do Rio-da-Prata.
Segundo as ultimas noticias do Rio da-Prata, tinham os partilistas de Artigas evacuado toda a Baixada de Sancta-Fe, avançandoo exercito do Brazil os seus postos ; prova de que aquelle
chefe de Salteadores se achava em grande aperto.
42B
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As hostilidades, por tanto, de Artigas consistem nas prezas
feitas pelos piratas que andam a corso em seu nome, e que tem
feito muitas prezas na costa do Brazil, a pezar de haver uma
esquadra, que saio do Rio-Janeiro, cruzando na boca do Rio-daPrata. Mas esta esquadra he ali de pouca utilidade; porque
os corsários, que se chamam de Artigas, nem saem do Rio-daPrata, nem ali se recolhem ; e na verdade naõ pertencem a
Artigas senaõ no nome; e sabemos por cartas dos Estados Unidosj
que os que ali tem chegado naõ trazem a bordo um só homem
que seja, natural ou vizinho da parte Oriental do Rio-da-Prata.
A p. 493 publicamos o Edictal da Juncta do Commercio
de Lisboa, sobre a reclamação destas prezas nos Estados Unidos, o que se tem ja começado pelo zelo do Ministro PortugueZj
que ali reside; e cuja justiça se manifesta, pelo seguinte extrato
das gazetas de Lisboa :—
L I S B O A , 2 6 d' O U T U B R O .

Temos á vista três Gazetas Americanas, de Philadclpha, de 25
26, e 28 de Septembro próximo passado, nas quaes se acham os
seguintes artigos muito importantes ao nosso commercio, que
passamos a traduzir.
Charleston 28 de Septembro. Chegou aqui o Brigue Portuguez Globo, Cap. Ribeiro, de Bombaim f n a índia ) com 150
dias carregado de Algodão, Cha, Salitre, Gingibre, Canella, etc.
consignado a S. Davenport & Companhia.—O Globo destinavase originariamente para Lisboa, mas tendo experimentado uma
grande refega de vento a 16 de Julho na latitude de 33 grãos e
25 de longitude, onde abrio água, perdeo a maior parte da sua
manobra volante, e vergontas, e se lhe rasgaram varias velas, e
achando-se falto de provisoens, água, lenha, e mantimentos,
entrou neste porto em penúria. Julgamos será obrigado a descarregar, tendo mais de dous pés de água no poraõ. (Tal he a
impostura com que alli foi enviado o Navio, pelo Corsário que
o aprezou ; segundo se acha na folha de 25. Na de 26 se lê o
seguinte.)
Tirado do Correio da Tarde (Evening Post) de Nova-York
de 23 de Septembro.
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de uma carta de um Cavalheiro em
Baltimore
ao Edictor, datada a 2 0 de
Septembro.

C o m o vejo pelos artigos, que tem de tempos a tempos a p p n r e cido na vossa folha, que o systema de andar a corso, que os nossos
negociantes tem seguido ha algum t e m p o , tem sido por vós reprovado, conununico agora, para vosso conhecimento, alguns dos
seus procedimentos.
Parece que tendo sido as propriedades
Hespanholas varridas do Oceano, tentaram a cubiça destes homens as preciosas cargas dos navios Portuguezes, q u e navegam
na carreira de P o r t u g a l , Brazil, e índia. Alcancam-se cartas de
corso assignadas em branco por Artigas, que occupa a margem
do Rio da P r a t a fronteira a Buenos-Ayres, debaixo da bandeira
do qual varias embarcaçoens, armadas, tripoladas, e possuídas
nos Estados-Unidos, e particularmente nesta Cidade, atocam
todos os navios Portuguezes e H e s p a n h o e s q u e encontram, e os
roubam do n u m e r á r i o q u e lhes acham a b o r d o , e se as suas carga s
saõ de valor, mandam uns para S . Bartholomeu, onde parece que
se tem feito certo arranjo de m u t u o interesse com o G o v e r n a d o r ;
outros, para portus pequenos das fndias Occidentaes; e alguns
mesmo para os portos dos Estados-Unidos. Dous Corsários que
ultimamente aqui chegaram, tem levado suas depredaçoens a um
ponto o mais ruinoso. Um delles chamado La F o r t u n a , e anteriormente o q u a t r o de J u l h o , tem tomado de oito a doze navios
Portuguezes, entre os quaes se contaõ a Raynha dos Anjos, da
qual roubou 82 mil patacas ; um grande navio de 900 toneladas
chamado M o n t e Alegre, cuja carga se avalia em meio milhaõ de
patacas; o Brigue Vasco de G a m a , e o D. Joaõ Sexto, avaliados
em 100 mil patacas cada u m , além de outros vasos de menos valor.
Outro Corsário chamado Irresistivcl, que saio daqui em Janeiro
passado, voltou ha poucos dias tendo roubado, destruido e tomado 29 embarcaçoens Portuguezas, e n t r e as quaes se contem ties
navios da índia de grande valor.
Diz-se q u e este Corsário
trouxe a este porto para cima de 200 mil patacas em dinheiro.
O Cônsul Geral Portuguez tem começado vários pleitos para
ver se pode obter a restituição de algumas destas propriedades.
Dizem que tem seqüestrado uma somma de dinheiro depositada
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em um dos Bancos, e que tem denunciado um grande navio Por.
tuguez e sua carga, que entrou ultimamente neste porto, como
preza do Corsário Fortuna. Tem além disso feito mover demanda contra os que se reputam donos do Corsário nesta Cidade
para recobrar o valor de quatro das prezas : e o Juiz do Tribunal deste Districto lhes mandou que dessem cada um dos taes donos fiança até á importância de 580 mil patacas. Prestaram fiança
os seguintes sujeitos: Joaõ S. Skinner, Administrador do Correio
desta Cidade; Matheus Murray, Corregedor (Sheriff) da Com
marca de Baltimore; Jozé Karrick, Joaõ Snyder, e José
Patterson.
O negocio tem tomado um aspecto sério, e se o Cônsul for
bem suecedido, como mal se pode duvidar, deve de seguir-se
delle, pela grandeza da reclamação, quasi certa ruina das partes, e
provavelmente dos seus fiadores, os quaes se diz terem-se obrigado
á plena importância de tudo quanto se deve recuperar dos sujeitos
demandados; havendo a este respeto differença entre a Ley do
Almirantado e o Direito das Gentes. Os mesmos indivíduos foram
também prezos pelo crime de violarem o Acto do Congresso, preparando oCorsario Quatro de Julho, e mandou o Juiz que dessem
fiança, para serem julgados no próximo Novembro.
Na folha de 20 de Septembro se le o artigo seguinte.
Corso e contrabando. Achamos o seguinte artigo, entre os avisos do Patriota de Baltimore, o qual contém alguns indícios de
desagradável importância, e mostra que pelo menos se suspeitam
vergonhosos procedimentos entre alguns dos que gozam do caracter de negociantes respeitáveis. Folgaremos de achar que estas
increpaçoens naõ tem mais fundamento que meras suspeitas,
porém o achar-se assignado o nome do escriptor mostra confiança
na verdade do que insinua.

Ao Publico.
Tenho ouvido que os Donos, ou Agentes, ou Officiaes, do Brigue
Corsário Inimigo dos Tyrannos, que deoá vela de Buenos-Ayres
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em Março passado, e chegou a Baltimore em Julho, a qual
embarcação he mais conhecida pelo nome de La Fortuna, tem
dicto que eu dei informação aos dous honrados sujeitos, um delles
presentemente Collector deste Porto, e o outro Marechal do
Districto, pela qual o navio Portuguez Monte Alegre, ao presente fundeado na altura de North Point, foi tomado. Naõ querendo ser sacrificado á malícia ou avareza dos mesmos respeitabillissinios negociantes, e valendo-me dos privilégios deste paiz livre,
posso, e o farei se necessário for, ajudar o coelho a sahir da
toca. O que se diz he inteiramente falso.—Porem, para que
saiba o publico que tenho alguma noticia do trafico actualmente
practicado pelos donos daquelle Brigue, o u seus Agentes, em
paga da sua urbaníssima tentativa de me injuriarem e á minha
familia, quero perguntar-lhes algumas cousas, a que lhes rogo
respondam. Eu poderei dar-lhes immediatamente resposta.
t ° . Onde está a propriedade, que foi tirada de bordo do
Brigue Inimigo dos Tyrannos em Julho passado na entrada da
Bahia de Chesapeak, e posta a bordo da Escuna Cuba, actualmente em Fell'Point, importando em 100 mil patacas?
2". Onde está a propriedade tirada de certo Brigue entrado em
Beaufort, N - C , (Carolina do Norte) e descarregada, importando em 8 0 mil patacas, como diz a equipagem, o qual Brigue foi
tomado e esquipado em Junho passado, e entrou em Agosto?
3°. Onde está a propriedade tirada de um Brigue (tomado
em Junho passado) em Cinco Ilhas, ou parte do Sul de S. D o mingos, importante em 5 0 mil patacas?
A maior parle das equipagens destas embarcaçoens estaõ presentemente em Ualtimore, ou em seus contornos.
Alem do referido foi posta uma boa somma em ouro e prata
em um Banco ou Bancos de Baltimore, no escuro da noite, cm
Julho passado. Ora estes mesmos sujeitos desejam lançar sobre
mim aquella fábula; mas como elles principaram, e recusam dar
por author a outro que naõ seja um sujeito agora ausente (Joaõ
Clark) podem ter a certeza de que eu farei algumas perguntas
tortuosas a respeito do ultimo cruzeiro do dicto Brigue, pois que
os homens que fizeram o trabalho na Carolina e em outras
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partes, se acham agora aqui e necessitados, apenas com capatos
nos pés, sem poderem obter renumeraçaõ daquelles que receberam tam avultadas sommas, e que saõ bem conhecidos em
Baltimore. Mattheus Murray, de Fells's Point. Septembro 16.

Marinha de Guerra

Portugueza.

As tomadias de navios Portuguezes, pelos corsários que pretendem ter patentes de Artigas, obrigou o Governo de Portugal
a dar comboyos á sua navegação; e assim achamos, que por um
Edictal da Juncta do Commercio em Lisboa se annunciou, aos
negociantes, que no prinocipio deste mez de Novembro se datia
Comboyo até ás Ilhas de Cabo-Verde, a todos os navios, que
entaõ saíssem de Lisboa e Porto, naquella derrota.
A mantença de uma boa marinha de guerra, he a medida mais
importante, que pôde ter em contemplação a Corte do Rio-deJaneiro, naõ só para as circumstancias actuaes, mas também para
as oceurrencias futuras, que as combinaçoens políticas estaõ
evidentemente demonstrando. E em prova desta verdade,
allegamos o bem que estaõ fazendo ainda mesmo os restos desta
marinha de guerra, que exittem, como prova o seguinte
exemplo.
No Diário Mercantil de Cadiz, de 29 de Septembro; se acha a
seguinte noticia: —
4i
Gibraltar 22 de Septembro. Chegou a esta praça um
Embaixador do Bey de Tunes, o qual o Governador recebeo
com uma salva d'artilheria, e mais honras devidas ao seu
character, e pessoa, que representa. O Embaixador, cuja
presença, infunde respeito, se mostrou mui agradecido a todos os
obséquios; que lhe fez o Governador, deo publicas demostraçoens do seu agradecimento. Um dos objectos principaes da
sua missaõ, segundo parece, he tractar a paz com os Portuguezes, os quaes ha oito mezes tem bloqueadeas nesta Bahia
uma corvêta, e uma goleta de guerra Tunezinas, que pertenciam
a uma divisão destinada para o Oceano, naturalmente para
hostilizar contra a bandeira Portugueza, em razaõ de se tei
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acabado a trégua, que havia e n t r e as duas potências. O primeiro
passo, que deo o Embaixador, foi mandar desaparelhar a cor veta
e a goleta, e fretar um berganlim Inglez para transportar a T u n e s
as tripulaçoens, pois naõ tem j a meios de subsistência. O commandante d a divisão Portugueza, q u e as bloqueia, logo que
roube
desta disposição, oficiou a o Governador, fazendo lhe
presente, que se veila na necessidade, de deter o dicto bergantin,
e conduzir a Lisboa prisioneiros os Tunezinos, p o r pertencerem a
embarcaçoens de guerra. Naõ sabemos qual foi a resposta do G o vernador, mas o resultado foi annular-se o frete d o b e r g a n t i m , e
principiárem-se a aparelhar de novo os dous vasos T u n e z i n o s .
Depois se tem sabido positivamente, que o Embaixador tivera varias
conferências com o commandante da DivisaõPortugueza, e em conseqüência dellas foi expedida para Tunes no áh\ 13uma goleta com
carta para o Bey, do qual se espera a paz definitiva, ou urna tregoa,
para tractar das condiçoens delia, entre os dous G o v e r n o s . Os
bons resultados, q u e se esperam, neste negocio, se devem sem
duvida ao G o v e r n o de Portugal, por ter enviado em tempo
opportuno forças capazes de conter a passagem dos corsários
Tunezinos ao Oceano, e junctamenle á vigilância e actividade
dos commandantes e officialidade da Divisão Portugueza, q u e
conseguiram naõ só bloquear nesta bahia os referidos vasos, mas
também impedir os outros, que tractavam de eludir o cruzeiro
estabelecido constantemente e n t r e esta p r a ç a , e a de C e u t a . A
Divisão Portugueza compóem-se das fragatas Pérola de 44
peças; Amazona da mesma força; V e n u s de 3 6 ; e do brigue
escuna ConsUncia, de 12 p e ç a s . "

Sociedades

Clandestinas.

A Gazeta de Lisboa, N. 260; copiou uin artigo dos jornaes
Francezes, sobre so bancos de poupanças,
na Inglaterra, e depois

imitado

em

que se tem inventado
França, com

indizlvel

vantagem das classes trabalhadoras e pobres.
O J bancos de poupanças

formam-se por associçoaens voluntárias

c particulares, de pessoas respeitáveis; a g e n t e pobre deposita
naquella sociedade as quantias ainda as mais insignificantes, q u e
pode poupar de seus ganhos.
VOL.

X X I . N o . 126.

Os directores da sociedade fazem
4 c
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gyrar os fundos comulativamente; e cada seis mezes dividem os
lueros, que se acumulam em rateio aos capitães, e torman assim
accumulados a entrar em gyro. Assim, por pequena que seja a
quantia, com que um homem pobre entre para este banco, em
nome de um seu filho criança, quando este cresce e chega ao
estado de maioridade, ocha-se senhor de um capital, capuz de
o ajudar a viver independente.
A dieta gazeta de Lisboa, referindo a este respeito alguma
cousa, que tirou dos jornaes Francezes, diz ;
" Este artigo de Paris he mui interessante, assim convidasse elle
a vontade dos homens ricos, que podem prestar-se á formação
de iguaess estabelicimentos em outros paizes, e a merecerem por
este modo a beuçaõ dos seus compatriotas, até á mais remota
posteridade, por tara úteis instituiçoens !"
O Gazeteiro de Lisboa devia lembrar-se) que nenhuma destas
Sociedades pôde existir, sem ter regulamentos próprios, a que se
liguem os sócios; e que ésla circumstuncia basta, para tornar tal
sooiadade criminosa, em Portugal, e os seus sócios incursos em
crime de Lesa Majestade ; pelo Alvará de 30 de Março de 1818.
Assim, antes de pensar em tam úteis estabelicimentos nacionaes,
he preciso despir a legislação de cláusulas genéricas criminaes,
que, abrangendo mais casos do que o Legislador podia ter em
contemplação, extingue inteiramente os esforços dos particulares
a bem de sua naçaõ. Este mal he de sua natureza suppressivo de
todos os sentimentos e estímulos, que fazem os homens úteis em
sociedade ; e, sem elle se remediar, he vaõ o conselho de que se
formem sociedades particulares, de que resulte algum beneficio ao
publico. Para evitar os incêndios naõ se manda extinguir todos
os fogos nas cozinhas.
Estabelecimentos
Médicos em
Portugal.
Por um edictal do Delegado geral do Baraõ Physico Mor do
Reyno, 30 de Septembro proxime passado, fundado nas Resoluçoens Regias, e particularmente no Alvará de Regimento de 22
de Janeiro d e 1810, e em cumprimento das Ordens do mesmo
baraõ Physico Mór, se determina, 1 °. que nenhum cirurgião possa
tractar moléstias internas sem ser examinado, dando-s e seis mezes
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para as habilitaçoens; e os que se naõ acharem em circumstancias
de se qualificarem por seus exames poderão encarregar-se das
moléstias do foro Medico, sendo dirigidos pelos professores de
Medicina mais vizinhos, etc. 2*. Que nenhum Boticário possa
aviar receitas para o curativo de moléstias internas, quando
forem feitas por Cirurgioens naõ examinados para curar de Medicina, etc 3^ Que quanto ao curativo das pessoas pobres,
em os Parrocos querendo dar-se ao trabalho de tomar em relação
todos os doentes pobres das suas Freguezias, poderaõ repartir
pelos Médicos e Cirurgioens licenciados das mesmas um numero
de sedulas, com a sua firma, igual ao dos dictos doentes, com o
nome e residência destes, para ser curado pelo amor de Deos4 o . Que os Cirurgioens de embarque hajam de fazer seu exame
de Medicina e Farmácia. 5®. Qne os Praticantes de Farmácia
ou Officiaes examinados, das Boticas ficam obrigados a declarar
dentro em dous mezes, na Secretaria do Juizo do Physico Mór,
seus nomes, filiaçoens, e naturalidades, e o nome dos Boticários
com quem estaõ; isto para que fique escripto em um livro de
marticula gratuitamente. Prohibe-se aos pi-aticanles passarem
de uma Botica para outra sem terem acabado o tempo do seu
ensino, segundo a Ley, salvo provando no dicto Juizo que os
maltrataõ, etc. 6°, Que nenhum Boticário poderá mudar a
sua Botica ou polia de novo, sem licença do dicto Juizo. 7o*
Que nenhum Boticário deve levar pelos remédios mais nem menos
que os preços taxados nos Regimentos. 8 o . Que daqui em diante
assim as (ilhas, como asirmaãs dos Boticários fallecidos, que forem
donzellas, ficaram gozando (como já gozavam as viuvas dos Boticários) do Privilegio de ter Botica por sua conta; apresentando
Official examinado e approvado pelo dicto Juizo. No original
se poderá ver, mais amplamente que neste resumo o total contexto
db dicto Edictal.

ALEMANHA.

Mencionamos, ha algum tempo, as hostilidades, que tinham commettido na Alemanha os dous pequenos Príncipes de Schaumburg
Lippe e Lippe Detmold, contra as providencias do Aclo de Federação. A Dieta julgou que esta éra uma opportunidade favorável
4o 2
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para desenvolver o seu vigor, e passou sentença contra Lippe
Detmold, de que dissentiram os Plenipotenciarios de Baviera, Saxonia, e Hesse. A Baviera objectou ao decreto da Dieta, por se
assimilhar a uma sentença Judicial; o que quer dizer, que a Dieta
como corpo, naõ tem authoridade alguma. A Saxonia desejava
alguma mitigação na expressão do Decreto; e Hesse protestou
contra o Acto, tm que declarou naõ ter participação alguma.
A Commissaõ, nomeada para os negócios de Alemanha, e que
deve fazer as suas sessoens em Frankfort, he composta das msemas
pessoas da commissaõ, para os arranjamentos territoriaes: a
saber, M. de Wassenback, pela Áustria; M. de Humbolt, pela
Prússia, o Conde de Clancarty, pela Inglaterra, e M. Anstetten,
pela Rússia.
AMERICA HESPANHOLA

A derrota do General Osório, era Maipo, teve as mais extensas
conseqüências no Chili. O Capitão Higginson um Americaao
dos Estados Unidos, foi nomeado para o commando da fragata
Lautaro, e se armaram mais uma corveta de 22 peças, um brigue
de 18, e outros vasos menores. Estas forças se destinam contra
Lima. aonde a falta de commercio, e as contribuiçoens para a
guerra tem reduzido os Hespanhoes a grande penúria.
O credito, que adquirio o Governo Independente de Chi i,
com a dieta victoria, cauzou um extraordinário concurso de estrangeiros para aquelle lugar, que naturalmente melhoram o estado
de civilazaçaõ do paiz, alem do immediato lucro do commercio,
que trazem com sigo.
Segundo as noticias de Buenos-Ayres, se sabe, que o Commau.
dante Hespanhol tinha recebido ordem para evacuar o Alto Peru,
e retirar-se para a costa, a fim de a proteger contra a esperada
invasão dos Chilenos. Esta retirada he de summa diíficuldade:
porque suppoem urna marcha de milhares de milhas, por paiz
inimigo, e, ainda chegando a Potosi, tem de passar os Andes
para ir ter a Arica, aonde provavelmente teraõ os Independentes grande força. A marcha por Cuzco para Lima parece quasi
impossível:
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Em Chili se faziam grandes preparativos, para a parte naval da
expedição contra Lima. Tinham ajunctado 300 marinheiros Europeos em Buenos-Ayres, que haviam de partir para Chili; além
disto dous brigues de guerra; o Galveoino e o Maipo, um grande navio de transporte tinha ja saidp carregado de muniçoens de
guera para Valparaiso.
AB forças navaes de Chili, aos 23 de Julho, p . p se enumeram
na seguinte lista:
Cumberlaad
60 peças.
Chileno
16 peças.
Lautaro
54
Aquila
14
Coquimbo
24
Fortuna
10
Col umbus
18
Witch
10
Anel
16
Fragatas da America,
fíoracia
22 peças.
Curiacia
32 peças.
De Buenos Ayres.
Cal varo
20 peças.
Maipo
16 peças.
Quando esta lista se fez publica em Londres, os Hespanhors
publicaram lambem a lista de suas forças, navaes no Peru, para
se oppôr ás de Chili, e he o seguinte :—
Fragatas. Esmeralda de 40 peças; Cleopatra de 32 peças,
Resolution de 34 peças.
Corvetas. Veloz, Sebastiana, e Presidenta, de 32 peças cada
uma,
Brigantins. Pezuela de 18 peça6. Pctrilho de 18. Aranzazu
de uma peça de 24.
Entre os papeis, que se apprehendêram aos Hespanhoes depois
da batalha de Maipo, se achou uma copia official das instrucçoens,
que, por ordem do Vice Rey de Lima, se deram ao Commandante da fragata Esmeralda, a qual acompanhou a expedição do
General Osório, destruida em Chili Contem estas instrucçoens
13 artigos, o 8 v o . he o mais notável, para mostrar qual he a
política dos Hespanhoes, nesta guerra com suas colônias: exaqui a via traducçaõ.
*' Artigo 8 o . Se as forças d' El Rey obtiverem a posse de algum
porto do inimigo, os commandantes apprehenderaõ todo* os naví°»> íue ali acharem, tendo o cuidado de tomar todos os seus
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papeis, e fazer um relatório summario do dia de sua entrada
carga que trouxe, quem saõ os donos, porto d'onde veio; a fim
de que tudo seja remettido a Callao, com todas as mais informaçoens: e, com a concurrencia do Commandante-general da expedição, no caso em que elle tenha outros arranjamentos a fazer;
tendo cuidado, porém, no caso em que ali haja outros navios
de guerra, que seja prudente deixar sair, ja porque naõ tenham
sido informados do bloqueio estabelecido por este Superior
Governo, nos portos e costas do Chili, ja porque naõ seja conveniente entrar em desagradáveis más intelligencias, por nenhum
modo congruentes com a nossa situação e systema presente como
expressa o Supremo Governo em sua resolução, em consequencia
da fraqueza de nossas forças , e por estas mesmas razoens considero também prudente informar-vos, de que, no caso em que
algum vaso Britannico ande cruzando á vista, ou juncto dos
portos, será próprio uaõ mandar vasos desta naçaõ para Callao,
e sobre tudo devera consultar-se os sentimentos do General do
Exercito, e seguir-se a sua decisaõ."
Pela proclamaçaõ, que publicamos a p. 549, se vê, que houve
em Buenos-Ayres um susto de revolução, cujas particularidades
se naõ explicam, talvez porque o fim dos conspiradores naõ fosse
bem averiguado, quando dali vieram estas novidades,
Mas os de Buenos-Ayres tinham sabido, que a expedição, que
ha tempos saio de Cadiz, se dirigia ao mar Pacifico, e que chegara
diminuída de um de seus navios, e quando as forças dos Insurgentes se acham ali muito augmentadas.
Aos 26 de Agosto chegou á Enseada de Barregana, no Rioda-Prata, o navio Hespanhol Trinidad, que formava parte da
expedição de dez transportes, comboiudos pela fragata Hespanhola Maria Izabel, de 50 peças, destinados a Lima. As tropas
a bordo do Trinidad amotinaram-se contra os officiaes, dos quaes
mataram seis, que atiraram ao mar; depois do que tornaram
posse do navio. Parece que o plano da insurreição fora feito
em Cadiz antes da sua partida, e tendo-se separado do conboy
em latitude 5 Norte, e cruzado a linha, executaram o seu
projecto aos 25 de Julho. Havia a bordo do Trinidad 200 soldados, exclusivamente da equipagem do navio e officiaes.
O
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Governo de Buenos Ayres recebeo estes desertores, como éra
de esperar, mui amigavelmente.
Os Corsários de Buenos-Ayress que tem cartas.de marca regu_
lares daquelle Governo, saõ os seguintes.
Navio Vigilância, Capitão Ross de
16 peçasUniaõ
Brown
14
Brigue
Invencível
Jewett
20
Rio de Ia Plata
Davy
16
Independência dei Sud Grinnals
15
Creolio
Paul
12
Pucyrredon
Franklin
13
Escuna
Buenos-Ayres
Dietor
10
Juliades Forrest
Wilson
8
Corso
Chaytor
12
Congresso

10

Alem destes vasos, no Oceano, ha outros no mar Pacifico, e
mar Indico. Dizem que vários dos Corsários de Buenos-Ayres
tem obtido patentes de Artigas, para se habilitarem a fazer prezas
Portuguezas, mas esta circumstancia os priva da authoridade
dimanada de Buenos-Ayres, e nem poderão tornar a entrar ali
A. p. 550 publicamos um bullelim do Exejcito de Venezuela,
que naõ refere cousa de importância; mas depois delle segue-se
uma carta do General Bolivar ao Governador de Barbadas, que
he por Varias razoens digna de attençaõ. O General Hespanhol
Morillo, tinha escripto aquelle mesmo Governador uma carta,
que foi publicada no Mercúrio de Barbadas de ISde-Julho ; para
contradizêllo de uma maneira official, he que Bolivar escreveo
esta carta que deixamos copiada a p. 552.
Todas as noticias de Caracas confirmam a relação do miserável
estado do exercito de Morillo ; e que, independentemente das
guarniçoens, a sua força disponível naõ he maior de 1000
homens com que possa contar; porque os naturaes do paiz,
a quem tem sentado praça por força, desertam sempre que se lhes
offerece a occasiaõ. O Governo de Hespanha tem recebido as
mais positivas participaçoens, de que he impossível manter ali
tropas Hespanholas sem maiores e promptos soccorros.
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ESTADOS UNIDOS.

As noticias dos Estados-Unidos de 2 de Outubro referem, que o
Governo daquelle paiz tinha resolvido entregar as Floridas á Hespanha, largando Pensacola, incondicionalmente; e os outros postos
a qualquer força Hespanhola, que se julgue competente para reprimir as incursoeus dos índios.
Isto se refere principalmente á
povoaçaõ de S. Marcos; cuja praça o mesmo Governador Hespanhol temia que fosse tomada pelos índios, se lhe fechassem as portas;
o que induzio o General dos Estados-Unidos a occupalla, antes que
os índios o fizessem.
As gazetas dos Estados Unidos dizem, que aquelle Governo
ex pedio ordens, para a indemnizaçaõ dos negociantes Inglezes, que
soffrêram por uma errônea cobrança de direitos, nos portos dos Estados Unidos, durante o Veraõ de 1815; fazendo-os reembolçar
immediatamente dos direitos indevidamente cobrados.
As mesmas gazetas referem a decisaõ do Juiz, Van Ness, DO
Districto Meredional de Nova-Yoik, aonde se assentou, que os
Estados Unidos nao podiam tomar conhecimento des actos de
hostilidade commettidos contra a bandeira Hespanhola, em vasos
esquipados nos portos da Uniaõ, por cidadãos naturalizados nas
Provincias Unidas da America Meredional.
Esta decisaõ he
justamente characterizuda, por aquellas gazetas, como importantantissima.
Insulto ao Cônsul dos Estados Unidos em
Tripoli.
As gazetas de Gênova referem o seguinte :
" A o s 10 de Septembro, Mr. Jones, o Cônsul Americano em
Tripoli saio com o seu Secretario a uma caçada, em companhia
do Cônsul Dinamarquez, e guardado por um Janisaro. Separando-se dos seus companheiros foi Mr. Jones atacado por três
Mouros do Almirante Mourat-Rais, que lhe deram varias pancadas com o couce da espingarda, lançáram-o por terra, e o
teriam morto, se naõ fosse o voltarem seus companheiros. O
Cônsul cuberto de sangue, foi levado ao palácio do Pacha, que
lhe prometteo toda a satisfacçaõ, que requeresse; e convocou
depois todos os Cônsules, na sua Casa de campo, para consultar
com elles.
No entanto Mourat-Rais, que he um Renegado
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Inglez, e inimigo individual de Mr. Jones, refugiou-se em casa do
Cônsul Inglez, o qual lhe concedeo azylo, e recusou entregado
ao Pacha.
P o r conselho dos outros Cou^ules foi Mourat-Rais
desterrado, um dos Mouros condemnado á morte, e os outros
dous tiveram um a maõ cortada, e outro cem pancadas de baslonada.
Mr. Jones deo informação destas circumstancias ao
Cônsul Americano em T u n e s , que immediatamente despachou a
Esquadra Americana, q u e entaõ estava naquelle porto. A appariçaõ da esquadra em frente de Tripoli causou grande surpreza,
porem a bandeira Americana estava ainda arvorada na Casa do
Cônsul, entrou-se em parlamento, e depois de varias communicaçoens, o Almirante Americano mandou um Aviso aos Estados
Unidos, com n participação do que tinha suecedido.
FRANÇA.

O ajuste, que fez a França, sobre o pagamento das contribuiçoens aos Alliados, toi uma das principaes condiçoens, para a retirada
«Io Exercito de occupaçaõ; porém representando o Ministro Francez
os inconvenientes, queresultavam daquellas estipulaçoens, entraram
os Alliados em novos ajustes, que ficam copiados a p. 503.
A proposição destes novos ajustes veio do mesmo Governo
Francez, como se vê da» minutas do Protocolo; porém os Ministro»
Francezes tornaram a requerer maior extençaõ de tempo, desejando
pii:neiro 12 em vez de ü mezés; depois 18 mezes de espera.
Os contractadores do empréstimo, Messrs. Baring e Hope, representaram ao Governo Francez, o inconveniente, que devia
resultar, de tam rápida saída de numerário da França, qual éra necessário para satisfazer os pagamentos estipulados. S ó a contemplação desta saida da moeda causou considerável baixa nos fundos
públicos ; porque o dinheiro requerido para as contribuiçoens, que
devem sair para fora do Reyno, necessariamente falta na circulação
e entorpece todo o gyro mercantil.
O ministro Francez, instruído pelas representaçoens daquelles
banqueiros, e convencido, pela experiência, do abatimento, que tem
soando os fundos públicos, expoz aos Ministros das Potências
Alliadas, que o presente estado das cousas éra contra os interesses
dessas mesmas naçoens, que tinham de receber as contribuiçoens da
V O L . X X L N o . 126
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França; porque,qnanto mais for o desconto, que, soffrerem as inseriu,
çoens (ou apólices) dos fundos Francezes, com que se fazem grandes
porçoens dos pagamentos das contribuiçoens, tanto menos receberão
essas Potências nas sommas que se lhes haõ de pagar. Alem disto,
na opinião dos mesmos banqueiros, estas perniciosas conseqüências
nas finanças da França se sentiriam em sen commercio, c dahi no
commercio de toda a Europa; porque a passagem de tam grandes
sommas da França para as outras naçoens, de um modo tam repentino, destruiria o equilíbrio das operaçoens de cambio, com prejuízo
incalculável de muitos indivíduos.
Mr. Baring, sendo chamado ao Congresso; declarou, que, quanto
a elle individualmente, estava prompto, e tinha tomado as necessárias medidas, para fazer todos os pagamentos, nos períodos estipu.
lados; mas que sem duvida éra de temer, que a França e toda a
Europa soffresse as conseqüências que se haviam ponderado.
O resultado foi aquiescerem os Ministros das Potências Alliadas
ás representaçoens da França, concordando em prolongar o termo
do pagamento das Contribuiçoens.
Aos 12 de Novembro fôram assignadas as convençoens, para
espaçar o pagamento destas contribuiçoens Francezas de nove a
dezoito mezes; e também uma convenção especial com a Prússia,
pela qual esta Potência obterá, antes das outras, o pagamento do
que lhe pertence.
A ley do recrutamento do exercito, mui popular para com as
classes médias, he odiada pela classe mais baixa, em quem recáe
quasi todo o pezo. Tem havido por isso alguns tumultos entre os
cunscriplos, e no Faubourg St. Antoiue se alargaram em expressoens sediciosas, puzéram nos Chapcos, em vez de tope, pedaços de
carne de porco, &c.
Nos departamentos de Vosges, e Drome
houveram scenas similhantes. Comtudo as pessoas mais bem informadas saõ de parecer, que isto naõ saõ senaõ commoçoens mui
parciaes, e causadas por queixas restrictas a uma pequena classe
de gente: e portanto de nenhuma influencia na tranquillidade
publica, em geral.
As Câmaras do Parlamento Francez tinham sido convocadas
para o dia 30 de Novembro, pela ordenança, que deixamos
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copiada a p. 4 9 5 : porém foi isto depois adiado para os 10 de
Dezembro, talvez em conseqüência de se haver demorado, mais
do que se esperava, o Congresso em Aix-la-Chapelle.
Os nossos Leitores estarão lembrados dos procedimentos que
tiveram lugar, ha alguns mezes, em Paris, contra pessoas que se accusáram de conspiração contra o Governo. Depois de longa prisaõ
dos accusados, decidio agora a Corte Real, que se soltassem
Messrs. Canuel, Chauvigny de Blot, De Ricux Songis, e De
Komilly, nao se achando contra elles provas, que fizessem necessário processo.
He lamentável facto, que os Governos actuaes, que
se picam de serem legítimos, sigam, nestas prísoens arbitrarias, os
passos dos governos revolucionários de Bonaparte e mais tyrannos;
pois naõ podemos convencemos de que taes arbitrariedades sejam em
caso algum conformes á boa administração da justiça nem que
possam ser, senaõ em rarissimos exemplos, úteis ao socego
do Estado.

HESPANHA.

Publicou-se em Madrid o Casamento do Infante D. Francisco de
Paula Antonio, com a Princeza das Duas Sicilias D. Luiza Carlota,
cujos contractos se assignâram aos 12 de Outubro; com publica
solemnidade
Dizem que o Governo Hespanhol contempla outro empréstimo
forçado, na somma de 180 milhoens de reales, que se haõ de distribuir pelas diflferentes praças commerciaes du Reyno.
As tropas, destinadas para a expedição da America, acham-se
pela maior parte nas vizinhanças de Cadiz, Islã de Leon, S. Lucar
de Barrameda e Xeres : nao tem ainda recebido os uniformes, posto
que estejam quasi nus. Muitos destes soldados, que desertam, se
ajunctam com os salteadores na Serra Morena, aonde desafiam toda
a authoridade, e se acham organizados, como espécie de guerrilhas.
Os ministros actuaes nem se suppoem seguros em seus lugares,
nem se tractam com cordialidade entre si, porque a intriga secreta
he quem influe em tudo.
4D
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Para mostrar a confusão, que reyna nos negócios de Hespanha
referimos a seguinte anecdota. Os quatro navios mercantes,
que saíram de Callao de Lima para Cadiz, foram obrigados, pelo
Vice-Rey, antes de sua saidn, a pagar os direi tos de Importação,
que se haveriam de cobrar quando desembarcassem a carga em
Hespanha Dous destes navios, o Castilla e o Preciosa, foram
tomados pelos Insurgentes; e assim os donos naõ só perderam a
sua propriedade, mas os direitos, que naõ teriam do pagar senaõ
quando as cargas chegassem a Cadiz.
Quanto aos outros dous navios chegados, he natural que a Alfândega de Cadiz lhes torne a pedir os direitos, dizendo que o
Vice Rey de Lima naõ os devia cobrar, e que remetta os donos
destes, assim como dos outros perdidos ao Vice Rey de Lima, para
que lhes reembolce o que indevidamente arrecadou.
O Goveruo Hespanhol tinha determinado, que saíssem algumas
fragatas, a encontrar-se cora aquelles quatro navios, que se esperavam, a fim de lhes dar comboyo ; as fragatas nunca chegaram a
sair de Cadiz, e supposto, que se naõ assigna a razaõ desta omissão, parece claro que o motivo foi a falta de dinheiro para as
apromptar. No entanto a perca daquelles dous navios causou
a maior consternação no commercio de Cadiz.
INGLATERRA.

O falecimento de Sua Majestade, a Raynha, foi annunciado em
uma gazeta extraordinária, nos seguintes termos :
Whitehall, 17 de Novembro 1818.
Hoje pela uma hora, a Raynha partio desta vida, com indizivel
magoa da Familia Real, depois de uma longa moléstia, que Sua
Majestade soffreo com a mais pia fortaleza e resignação. As mui
grandes e exemplares virtudes, que tam eminentemente distinguiram
a Sua Majestade por toda a sua longa vida, fôram objecto de estimação e admiração universal, entre todas as classes de vassallos de Sua
Majestade, e fazem a morte desta illustre e excellentissima Princeza
indizivel perda para toda a naçaõ.
Em conseqüência da Morte de S. M se mandou ajunctar o Parlamento aos 14 de Janeiro, para providenciar, por um Acto; quem
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deve succeder a Raynha, no cuidado da pessoa d'El Rey, que a
ella estava confiado.
Pablicou-se nas gazetas lnglezas um documento, que professa
ser uma Convenção eutre a Inglaterra, e o General Artigas, cabeça
dos Insurgentes ua banda oriental do Rio-da-Prata : he o
seguinte:—

Artigos da Convenção.
Entre o Cidadão Joseph Artigas, Chefe dos Orientaes, c Protector do povo livre, e o Tenente Edwardo Frankland, Gommissario
das forças de S. M. Britannica na America Meridional, relativos á
segurança reciproca do commercio livre entre os subditos de S. M.
Britannica, e os portos da margem oriental do Rio-da-Prata :
Artigo I o .
O Chefe dos Orientaes adraitte de sua parte todos
os negociantes Inglezes, ao commercio livre, e se obriga a respeitar e fazer que seja respeitada, em todos os portos debaixo do seu
commando, a segurança de suas pessoas e propriedade, com tanto
que o negociantes Inglezes, que se apresentem nos dictos portos,
tragam um passaporte do Commandante Inglez ou seu Representante.
2. Requerer-se-ha dos negociantes Inglezes, que paguem nos
dictos portos os direitos de exportação e importação, ja estabelecidos e especificado na tarifa annexa.
3. Naõ seimporá aos negociantes Britanuicos contribuição algu.
ma, nem empréstimo extraordinário.
4. Os negociantes Inglezes tem permissão de fazer o seu commercio, nos portos em que se estabelecerem, c receberem as fazendas ou mercadorias, que lhes convier.
5. O Commandairte Inglez, de sua parte, naõ se introraetterá
com os Governos neutraes ou amigos, em ordem a que o dicto commercio nao seja interrompido ou molestado.
6. O Commandante Inglez ou seu Representante, naõ dará
passaporte a negociante algum Inglez, para ir ou vir de portos pertencentes a Governos, com quem estamos actualmeute em guerra.
7. Em ordem a que estes artigos tenham plena força, assignâram duas obrigaçoens, o Commaii Jante das forças navaes de S. M.
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Britannica, e o Chefe dos Orientaes, ficando ambos, no caso de
serem ratificados, obrigados á exacta ohseivanciade cada artigo.
Assignado em Purificação, aos 8 de Agosto, 1817.
(Assignado)

JOZE

ARTIGAS.

EDWAUDO FRANKLAND.

Ratificamos os Artigos da Convenção acima, assim corrigidos
no original, e na data acima expressa; e para que conste os assignamosem Buenos-Ayres, aos 20 de Agosto de 1817.
(Assignada)

W. BOWLES.

Comman-

dante das forças navaes de S. M. B.
R. P . S T A P L E S , Cônsul de S. M. B .

E s t a convenção, que fez o Commandante Inglez no Rio-daP r a t a com Artigas, para a protecçaõ do Commercio, naõ temfinsou
objectos diplomáticos. Parecenos, que os Inglezes tem o mesmo
direito de fazer com Artigas estipulaçoens para protecçaõ de seu
commercio, que teriam de convencionar com os chefes de salteadores, em Serra Morena, qne no caminho de Cadiz para Madrid interrompessem a passagem das mercadorias lnglezas. Naõ compcteiia
aoGoverno Inglez a destruição desses salteadores na Serra Morena,
mas sem duvida lhe seria livre ajustar com elles, com que lhe naõ
interrompessem seu commercio; exactamente, e naõ mais, he o que
convencionaram com Artigas.
O artigo, que nos parece mais impolitico, he o 6 o . em que o
Commandante Inglez se obriga a naõ dar passaportes aos negociantes de sua naçaõ, que forem ou vierem de alguma parte pertencente
a Governo, com quem Artigas está em guerra; e em guerra com
Artigas estaõ a Hespanha, o Brazil e Buenos-Ayres. A questão
vem a ser, se alguns negociantes Britannicos forem a taes paragens,
inimigas de Artigas, sem passaporte do Commandante Inglez ,; que
lhes poderá fazer Artigas?
Assim, se exceptuarmos a falta de clareza e explicação, neste
artigo, naõ achamos na presente Convenção cousa alguma digna de
r e p a r o ; nem vemos como delia se possa tirar a conclusão, que
alguns jornalistas tiraram, de que ella monta a um reconhecimento
do poder de Artigas, como chefe de naçaõ independente.
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O Capitão Ross chegou a Londres da sua viagem de descuberta ao polo do Norte. Explorou o capitão Ross todas as
partes da Bahia de Baffin, e á excepçaõ de alguns erros em latitudes e longitudes; que se emendaram; se averiguou ser correcta a
descripçaõ que daquella bahia fez o navegador que lhe deo o seu
nome. Fica portanto agora fora de toda a duvida, que naõ existe
passagem do oceanoAtlantico para o Pacifico.pelo estreito de Davis
e bahia de Baffin : sendo esta bahia cercada por terra alta, que se
estende para o Norte até a latitude 77.55, e longitude 76 Oeste.
Esta expedição, costeando todo o interior da bahia, fez muitas
observaçoens curiosas, e encontrou com uma naçaõ, que habita as
Regioens Árticas, entre as latitudes 76 e 78. Esta gente suppunha, que todo o mundo para o sul éra de neve; nunca tinha comido
dos fructos da terra ; naõ tinham idea de Deus; naõ tinham tido
guerras com outras naçoens ; e os seus chefes ae suppunham Monarchas do Universo.
Uma gazela de Paris, fallando desta descuberta diz assim ;—
"Esta primeira observação he provavelmente inexacta. Os Groelandezes saõ da geração dos Esquimeaux, que habitam ao Norte
da Bahiade Hudson ; e provavelmente se achará ao depois,que
esta tribu Ártica, he da mesma linhagem. Os Groelandezes sugeitos á Diuamarca tem sempre falladode uma tribu, que habitava mais ao Norte doque elles."
POTÊNCIAS

ALLIADAS.

Terminou o Congresso em Aix-la-Chapelle, e em consequenoia
se retiraram a seus respectivos paizes, os Soberanos e Ministros
que ali se tinham congregado.
Ao dissolver-se o Congresso se publicaram, ainda que naõ ofiícialmente, quatro importantes documentos, além dos que ja eram
conhecidos. Estes saõ. I o . Um convite á França, em 4 de
Novembro, para entrar na Quintupla Aliiança: 2a. A notado
Duque do Richelieu, em 12 do mesmo mez, aceitando este convite
por parte da França: 3 o . O Protocolo de 15 do mez, assignado
pelos Ministros das Cinco Potências, em que se expressam os princípios desta Aliiança: e 4 o . A Declaração feita por estas Potências ao resto da Europa, sobre a tendência e fins da Quintupla
aliiança.
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E como estes documentos nos chegaram demasiado tarde, para
serem inseridos neste numero, no seguinte, em que os publicaremos,
daremos também sobre elles a nossa opinião; limitando-nos agora
somente a algumas observaçoens preliminares.
A Renovação da Quádrupla Aliiança,debaixo de nova forma, he a
matéria mais importante no estado actual da Europa ; porque, como
aquella aliiança foi estabelecida para forçar a França á ordem de
cousas, que se lhe impoz, sendo a França admiltida á Aliiança, esse
mesmo acto desfaz os fins dos Alliados: pois he contradictoria a
supposiçaõ de que a França entre n'uma aliiança contra si mesma
Por outra parte, se deixassem a França de fora; esta procuraria reforçar-se com outros alliados,que lhe naõ faltariam; e assim teríamos
Confederação contra Confederação.
No entanto, na Sessaõ do Congresso.de 19 de Outubro o Príncipe Metternich, Lord Castlereagh, Duque de Wellington, Principe
Hardenberg, Conde Bernstoff, Conde Nesselrode, e Conde Capo
dTstria, obrando pelas suas quatro Cortes, concordaram na manutenção da Quádrupla Aliiança; pelas causas previstas e definidas
no tractado de aliiança de 20 de Novembro, 1815. O Duque de
Richelieu naõ esteve presente a esta deliberação*
Nas sessoens seguintes determinaram os mesmos Plenipotenciarios, as novas relaçoens, em que se achavam agora as Potências,
que assignâram o tractado de 1815, com respeito á França e outros
Estados de Europa.
Estes resultados fôram aodepois communicados ao Duque de
Richelieu, para receber o seu assenso, pelo que respeita os interesses da França, e sua accessaõ ao tractado preexistente. Este
assenso, que se requeria, naõ éra de natureza a experimentar algum
obstáculo, nas presentes circumstancias, visto que melhora muito a
situação publica da França ; porquanto em vez de ser, como d'antes,
ameaçada com este tractado, vem a ser comparte nelle.
Assim as condiçoens, as vantagens, e as obrigaçoens da quádrupla aliiança ficam como d'antes, a respeito das quatro Cortes, porém
extendem-se á França, tranquilla, eposta debaixo de seu legitimo
Rey, e de suas formas Constitucionaes.
Estas notáveis palavras
se diz que fôram as escolhidas para explicar estes sentimentos das
Potências.
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O 6 o . artigo do tractado de 20 de Novembro 1815, estipula a
reciproca obrigação, e o commum objecto da manutenção da paz
geral na Europa. Diz-se agora que com as mesmas vistas se estabeleceo, naõ um tractado, mas um concerto ou accordo diplomático entre as cinco Cortes.
O concerto he seguido por uma declaração dirigida às outras Potências da Europa, para explicar o
objecto desta espécie de federação, que naõ receberá maior extençaõ,
e para prevenir toda a inquietação, quanto ás suas conseqüências
puramente pacificas.
Dizem mais, que as Cinco Cortes, guiadas pelas mesmas intençoens, promettem naõ extender o Concerto aos interesses peculiares
de outros Governos; nunca se intrometterem em questoens estranhas
a seus interesses directos, e nunca discutir alguns, connexos com os
interesses de terceiro, sem a positiva intervenção de tal terceiro.
He obvio, que uma aliiança formada contra a França, e continuada em conjuncçaÕ com a mesma França, voltando-se assim de
Quádrupla em Quintupla, involve algum mysterio politico, que
talvez só seja revelado pela practica.
No entanto trabalharemos
por examinar historicamente as negociaçoens, que precederam o
ultimo arranjamento, a que naõ querem dar o nome de tractado,
e veremos se assim he possivel achar algum fio neste labyrinto.
O presente estado politico da Europa resulta das oegociaçoes,
que houveram uo anno de 1 8 1 3 ; as quaes nem tinham em vista a
dethronizaçaõ de Bonaparte, nem suppunham aquelle acontecimento,
que os suecessos militares ao depois tornaram factível; pela seguinte série de cousas.
Ajustada a aliiança da Inglaterra, com a Rússia contra a Francn,
uiiio-se-lhes a Prússia, pelo tractado de Kaliscli, em 28 de Fevereiro, 1813, em cor.ssquencia do qual expedio a sua proclamaçaõ
de guerra. (Corr. Braz. VoL X. p. 403.) Aos 3de Marços e
ajustou o tractado entre Inglaterra e Suécia (Corr. Braz. Vol. X
p. 702) e aos 15 de Junho se fez outro tractado em Reichenbacb.
pelo qual a Inglaterra se obrigou a dar subsídios á Rússia e,
Prússia (Corr. Braz. XI. p. 707). A Áustria ajunetou-se aos inimigos de Bonaparte, e aos 9 de Septembro de 1813 se assignou
em Toeplitz a Quádrupla Aliança entre Áustria, Inglaterra, Prússia
e Russ l a (Corr. Braz. Vol. X I L p 789.)
A Áustria procurou depois a esta liga a accessaõ de varias
Cortes menores da Alemanha: Baviera pelo tractado de Ried de
V O L . XXI. No. 126.
4 E
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8 de Outubro: Wurteraberg, pelo de Fulda de 2 de Novembro:
Hesse pelo de Frankfort 2 de Dezembro; tudo em 1813. Nápoles
entrou depois na liga, pelo tractado de Napoies de 11 de Janeiro
de 1814.
El Rey de Prússia trouxe á confederação o Gram Duque de
Baden, pelo tractado de Frankfort, em 20 de Novembro de 1813.
A Inglaterra procurou a accessaõ de Dinamarca, pelo tractado
de Kiel.de 14 de Janeiro 1814: &c.
Três dias depois da batalha de Leipsic, os Soberanos da Quádrupla Aliiança fizeram uma Convenção, assignada aos 21 de
Outubro, 1813; pela qtial se obrigaram ás estipulaçoens, que ao
depois foram confirmadas no tractado de Chaumont, no I o . de
Março de 1814, contemplando ainda entaõ os Alliados, que Bonaparte aceitaria a paz, nos termos que se lhe offereciam. Este
tractado, que ainda naõ foi revogado por outro subsequente, existe
em vigor, e nelle se estipula o seguinte:—(Veja-se o Correio
Braziliense, Vol. XII p. 653.)
" 5 o . Ainda que as Altas Potências Contractantes tenham
reservado para si, no momento em que a paz for concluída com
a França, consultarem umas com as outras, sobre os meios porque
poderão melhor assegnrar á Europa, e umas ás outras naçoens, a
manutenção da paz, tem naõ obstante julgado necessário, para a
defeza de suas possessoens Europeas, no caso de se recear que a
França se intrometta com a ordem de cousas, que houver resultado da dieta paz, fazerem immediatamente uma convenção defensiva."
" 6. Para este fim mutuamente concordam em que, se os
dominios de uma da Altas Partes Contractantes forem ameaçados
com uma invasão da França, o resto naõ ha deixar meios alguns
por tentar, para prevenir tal invasão, por mediação amigável."
" 7. Porém no caso dos esforços serem infruetuosos, as Altas
Potências Contractantes obrigam-se a mandar para a parte atacada um exercito auxiliar de 60.000 homens."
O artigo 16 deste tractado extende à sua duração a vinte annos,
e providencea a possibilidade de sua renovação.
O tractado geral de Paris, concluído em 30 de Maio 1841
(Corr. Braz. Vol. XII. p. 789.) estipulou também a mantença desta
paz geral na Europa, e em Londres se concluio uma Convenção
no mez de Junho, em referencia ao Congresso de Vienna.
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As eslipulaçoens do tractado de Chaumont fôram postas em
practica, quando Bonaparte voltou de Elbe, e o modo de sua
execução foi determinado no tractado de Vienna de 2 5 de Março
1815, (Corr. Braz. Vol XIV. p. 491.)
O tractado de Paris de 25 de Novembro, 1815, entre as quatro
potências alliadas, consolidou a quádrupla aliiança.
He preciso
referirmos o Leitor á sua integra, que vem no Correio Brazi"
liense Vol. XV. p. 686, por ser este um dos mais importantes
documentos diplomáticos de nossos tempos.
Delle se originou
0 Committé de Ministros das quatro potências, que faz as suas
sessoens em Paris, e que por força deve excitar o ciúme dos
Francezes.
No 2 o . artigo se estipula um accordo, para destruir os principios
revolucionários, na França, sempre qne elles se tornem a manifestar.
No 3 o . artigo, naõ somente se renova a estipulaçaõ do tractado de
Chaumont, para o contingente de 60.000 homens, no caso de guerra
contra a França, mas se declara o augmento deste numero,caso sêia
necessário ; e sobre tudo as Potências Alliadas se reservam o poder
de dispor da França como julgarem necessário, para segurar a
Europa contra tal calamidade para o futuro.
Depois de concluído este tractado, se mandou uma copia delle ao
Duque de Richelieu, com a explicação dos motivos de suas estipulaçoens.
Isto posto, a admissão da França, nesta quádrupla aliiança, para
a fazer quintupla, destroe os princípios essenciaes sobre que ella se
funda; e ficará sendo uma aliiança dos Estados Maiores, para governar os Menores, ao menos no que pertence aos grandes interesses
polilicos dos differentes Estados da Europa.
Este ponto de vista, em que se pode olhar para a Quintupla
Aliiança, parece ter ja tido alguns effeitos practicos, na Quádrupla
Aliiança, que poderão talvez agora servir de exemplo, aresto e
argumento, para que as grandes potências se intrometiam nos negócios das outras menores.
Por exemplo. Pelo tractado, acima citado,de 20 de Novembro
1815.se formou a Commissaõ de Ministros das Quatro Potências»
que.fazendo as suas sessoens, e tendo as suas conferências em Paris,
deveriam vigiar na execução daquelle tractado. E porém referiram-se a esta Commissaõ negócios de outras potências, que naõ
3 E 2
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tinham relação alguma com os fins da instituição daquella Commissaõ. Tal foi a negociação sobre as disputas entre Portugal e Hespanha ; a questão entre Hespanha e suas Colônias; a successaõ
ao Estado de Parma; as pretençoens entre El Rey de Sardenha e
o Principe Borghese, sobre os territórios de Lucedio; &c.
Os Soberanos Alliados, naõ obstante a sua declaração de que
naõ entrariam, em seu Congresso, n'outra discussão mais do que a
da questão da retirada do Exercito de Occupaçaõ, intervieram e
ajustaram as disputas entre Baden e Baviera, que, supposto só
digam respeito aquellas duas pequenas Cortes, involvem principios
de interesse geral.
O extincto Reyno de Westphaha, offereceo também importantes
questoens ao Congresso. Bonaparte formou aquelle Estado, que
deo a seu irmaõ Jeronimo, de parte do Electoradode Hannover}
e outros territórios, que se acham agora restituidos a seus antigos
possuidores.
Aquelle Governo, de facto, contrahio dividas com vários de
seus subditos, que se suppoem actualmente credores dos presentes
Senhores do paiz: estes recusara o pagamento, que a justiça pede
seja feito por alguém; visto que os particulares naõ devem perder o
que avançaram por conta da naçaõ ; e tem a seu favor o exemplo
do que se passou em França, aonde as dividas nacionaes e estrangeiras, contrahidas pelos Governos passados, foram reconhecidas
pelo actual.
A vista destes exemplos de ingerência das Potências Alliadas,
em cousas que parecem mui justas, naõ pôde haver duvida, que se
attribuem o direito de olhar porque os outros paizes sejam bem
governados ; e tal éra decididamente o fim da Quádrupla Aliiança
a respeito da França. Agora, quea França he admittida na liga,
he preciso que se supponha, que a Quintupla Aliiança extende as
suas vistas a outras naçoens; ou que o Governo Francez se liga
contra a sua própria naçaõ. Estas supposiçoens, se saõ violentas,
resultam do mysterio ou contradicçaõ apparente em que a Quintupla Aliiança se involve.
Em conformidade do tractado, entre as Quatro Potências Allia*
das e a França, que publicamos no nosso N°. passado, Tetirou se o
Exercito de occupaçaõ. Nesta memorável occasiaõ fez o Duque
de Wellington publicar a seguinte:

Miscellanea.

585

Ordem do Dia.
O Feld-Marechal, Duque de Wellington, naõ pôde pespedir-se
das tropas, que tem tido a honra de commandar, sem lhes expressar
a sua gratidão, pelo bom comportamento, que as tem distinguido,
durante o tempo que tem estado debaixo de suas ordens.
Ha agora perto de quatro annos, depois que os Soberanos Alliados confiaram ao Feld-Marechal o commando em chefe daquella
parte de suas forças, que as circumstancias fizeram necessário conservar em França. Se as medidas, que Suas Majestades ordenaram, tem sido executadas de maneira que os tem satisfeito, este resultado deve ser todo attribuido ao prudente e illuminado comportamento, que manifestaram em todas as occasioens Suas Excellencias
os Generaes commandantes em chefe ; ao bom exemplo, que elles
tem dado aos outros Generaes e officiaes, que lhes eram subordinados ; assim como aos esforços destes em os apoiar; e, ultimamente,
á excellente disciplina, que sempre reynou nos contingentes.
He com pezar,que o General tem visto chegar o momento, em
que a dissolução deste exercito deve pôr fim a estas connexoens
publicas, e ás suas relaçoens particulares com os commandantes e
outros officiaes do corpo do Exercito.
O Feld-Marechal he altamente sensível de quam agradáveis lhe
tem sido estas relaçoens. Elle pede aos Generaes Commandantes
em Chefe, que recebam e façam saber ás tropas debaixo de suas
ordens, a segurança de que elle nunca deixará de tomar o mais vivo
interesse, em tudo quanto lhes possa dizer respeito; e que a lembrança dos três annos, durante os quaes tem tido a honra de estar
á sua frente,sempre lhe será chara.
(Assignado)
G. M U R R A Y .
Ten.Gen. Chefe do Estado Maior do Exercito Alliado.
Quartel General de Cambray, 1 de Novembro 1818.
PRÚSSIA.

As noticias de Aix-la-Chapelle dizem, que se assignára aos 30
de Outubro um Acto para arranjar as trocas de território e
demarcação de fronteiras entre a Prússia e Paizes Baixos;
pelo qual a Prússia estende as suas fronteiras ao Meuse, e
os Paizes Baixos obtém todo o Luxemburgo, parte do Eisel, e
o Ducado de Cleves, á excepçaõ da fortaleza de Guildres.
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O Conde Portalis continua a ler conferências com o Cardeal
Secretario de Estado.
Os Conegos Regulares de S. Joaõ de Latraõ, ficaram alcançados
em mais de 500 escudos; e todos os seus bens, inclusa a Igreja
de Sancta Maria da Paz, foram entregues aos seus credores.
As negociaçoens para o ajuste das Concordatas com alguns
soberanos da Alemanha estaõ ainda mui atrazadas, por naõ se
terem podido vencer as difficuldades, que ha por uma e outra parte
O Baraõ de Oinpteda, que he um dos Ministros encarregados disto,
partio estes dias para Mi'aõ, donde voltarão mui brevemente a
continuar as negociaçoens em uniaõ com o outro Ministro seu
companheiro nesta delicada incumbência, o Conselheiro Áulico
Leis!, Professor que foi de direito publico na Universidade de
Goettingen, o qual se acha em Roma.
Affirma se que no Consistorio, que se ha de celebrar no fim deste
mez, se nnõ proveraõ empregos como ee tinha julgado, e só sim
Bispados que estejam vagos.

Noticias

de Roma de 20 Septembro.

Receberam-se em Roma cartas da China, do Tunkin, e das
Ilhas Philippinas. As primeiras com data de 2 de Agosto, e as
outras de 10 de Dezembro de 1817. Por ellas se sabe, que a
perseguição, que se levantou na China naõ se soube nas Missoens dos Padres Dorainicos de Fokien e de Chan-Chew senaõ
por simples relação. No reyno de Tunkin, aonde ha outra Missaõ
dos dictos Religiosos, reyna a paz e o nocego, pois aquelle Rey
Gia-Saons se tem mostrado muito benigno para com a nossa Religião, a qual pela misericórdia de Deos faz grandes progressos, uaõ
só nas indicadas Missoens, mas também na das Ilhas Philippinas,
igualmente confiada ao zelo dos dictos Padres. A única cousa
qae mortifica os Religiosos daquellas Misscens he a falta de Operários Evangélicos, porque naõ bastam os que alli ha para acudir a
todas as necessidades. Para este effeito dirigio o Procurador da
referida Provincia em Madrid, o R. P. Fr. Francisco Muinos,
cartas exhortatorias a todas as provincias dos Dominicos de Hespanha a fira de enviarem Missionários. Movido de igual zelo o
Rmo. P. M. Fr. Romaõ Guerreiro, Vigário Geral dos Domi-
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nicos de Hespanha e índias, exhurtou em uma carta circular
09 seus Religiosos para que vam cultivar aquella abundante vinha
do Seulior.
A necessidade e a utilidade de enviar Religiosos Europeos
aquellas partes do Mundo se deixa ver em uma carta que escreveo
á Regência de Hespanha em 1809 o Senhor D. Marianno Folgueras. Governador interino das Pfúlippinas, a qual trasladamos por
sua utilidade.
"He da maior importância para a Religião, e particularmente
para o Estado, que os pastores nestes paizes sejam Claustraes,
Empenho o zelo ChristaÕ a V. E x . a fim de que se adopte esta
medida, que será de naõ pequenas vantagens ao Governo, e que
naõ deixará de fazer fiorecer a Religião de uosssos Pays. Eu v 1
ura Religioso Daminico, rodeado de milhares de índios, ser o
objecto de sua veneração e respeito. Em força pois destes motivos
torno a repetir a V. E x . a summa necessidade de enviar Religiosos regulares a estas províncias, e de que se insinue aos procuradores; que residem nessa Corte, qne enviem o maior numero
possivel de Missionários nas circumstancias que acharem favoráveis.
Numero de almas que tem a seu cargo os Padres Dominicos das
Philippinas, nas differentes Missoens que pertencem aquella
Provincia,
No Arcebiopado de Manilha tem a Missaõ de Sancta Rosa de
Vinhan, ira província de Tangaloc, e contaõ-se 3.267 almas.
No Bispado de Nova Segovia. Provincia de Pangasinan, dividido em 19 Parroqnias, 79,806 almas.
Província de Cagayan, dividida em 2 2 Parroquias, 45:424 almas.
Missaens do Cagayan, Comarca de Itui, dividida em 6 Parroquias, 9:398. Comarca de Panicui, dividida em 5 Parroquias,
4514 almas.
Missoens nas Ilhas Batanes, que pertencem á Nova-Segovia,
divididas em 7 Parroquias, 18:84.5 almas.
Missoss na China, Provincia de Fokicn e de Chan-Chew,
afora grande numero de Cathecumenos, 40 almas.
As Missoens do Reyno de Tunkin, que pertencem aos Padres
Dominicos, tem a seu cargo as da parte oriental deste Reyno, e
nella 157:753 Christaõs, e grande numero de Cathecúmenos, Uistribuidos em 755 povoaçoens das sete Provincias que comprehende
aquelle Vigariado Apoutolico.
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Total das almas que administra a
Rosário de Philippinas 351:007 almas.

Provincia do Santíssimo

SUÉCIA.

Publicamos a p. 506, o tractado de commercio, entre a Suécia e
os Estadas Unidos. A sua data he de 4 de Septembro de 1816 ;
mas a ratificação de 4 de Julho deste anno. A demora em sua
publicação parece ter sido causada por naõ quererem os EstadosUnidos ratificar alguns dos Artigos, como se menciona na mesma
ratificação d'EI Rey de Suécia
Os Ministros das Potências Aluadas em Aix-la-Chaptlle tomaram em consideração a demora que tem tido o Governo de Suécia.
em preencher as estipulaçoens do tractado de Kiel, em que se
ajustou a uniaõ da Norwega i Suécia.
Por aquelle tractado se encarregou El Rey de Suécia de pagar
parte da divida de Dinamarca, que éra proporcional ás rendas e
população da Norwega; e se deviam nomear commissarios paia
averiguar a somma a que chegava essa proporção das dividas. A
Suécia ainda naõ cumpriu com esta obrigação, que vem no 6 o .
artigo do tractado, e he datado de 14 do Janeiro, 1814 (Veja-se e
Corr. Braz. Vol. XII. p. 317.) Agora as Potências Alliadas, que
foram garantes do tractado decidiram que elle fosse immediatamente
executado. NaÕ sabemos, qual he a escusa que se offerece, pela
parte de Suécia.

TURQUIA.

O Principe Caradja, Ho.spodar da Wallachia, teve informação
particular, de que o Grani Senhor intentava fazer nelle justiça snmmaria, como naquelle paiz se custuma. Em conseqüência, saio <íc
de Bucharest, com toda a sua familia, aos 11 de Outubro, escoltado
por um destacamento de suas guardas. Tomou o caminho da
Transilvania, e foi para a Rússia. Dous Bojares da primeira classe
tomaram o governo interino, como principaes no Diva>n da Wallachia. Os bens do Hospodar foram arrecadados, e postos em deposito, a requirimento do Consul-Geral Russiano, cujo >oberano tem
por um tractado, o direito de proteger a Wallachia.

CORREIO BRAZILIENSE
DE

D E Z E M B R O , 1818.

Na quarta parte nova os campos âra
E se mau mundo houvera lá chegara.
CAMOBNS, c. v i l . e. 14
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RETNO UNIDO DE PORTUGAL,

BRAZIL, E ALGARVES.

Alvará pelo qual S. M. houve por bem crear um Conselho
de Justiça na Cidade de S. Luiz do Maranhão.

E.

IU El Rey Faço saber aos que o presente Alvará com
força do Ley virem, que constando, na minha Real Presença, em Consulta do Conselho Supremo Militar, a que
mandei proceder, as Representaçoens do Governo Interino, e do actual Governador e Capitão General da
Capitania do Maranhão, os inconvenientes, que resulfavam ao bem do Meu Real Serviço, e aos Réos Militares
sentenciados em Conselhos de Guerra, da practica até
agora observada de serem julgados em ultima instância
pela Juncta da Justiça da Capitania do Pará, para
onde saõ remettidos em observância das Cartas Regias
V O L . XXI. No. 127.
F
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de vinte e nove de Novembro de mil oitocentos e 6eis
dirigidas aos Governadores e Capitães Generaes de
ambas as Capitanias referidas; pois que além da demora
que soffriam os réos nas prisoens, cm quanto os processos eram remettidos, e se faziam as sessões da Juncfa
de Justiça, o que era pernicioso naô sò aos mesmos
réos, mas também á publica utilidade de se executarem
as penas com presteza, e brevidade, unindo-se as idéas
dos delictos, e castigos, como he utilissimo em pontos
de Justiça, e .Legislação Criminal, havia o outro
inconveniente de nao serem julgados militarmente
conforme o privilegio do seu Foro, naõ se compondo
aquella Juncta de Vogai algum Militar, que, sobre estt
justo motivo de ser da classe dos réos, tivesse conhecimentos dos delictos militares, e das leys, que os castigam ; sendo de mais disto indecoroso, que, remettendose da Capitania do Pará para a do Maranhão os Processos dos Paizanos, que devem ser sentenciados na
Relação, se houvessem de enviar os dos militares para
a Juncta da Justiça da outra Capitania : Propondo-se
na mencionada Consulta a instuiçaõ e creaçnõ de um
Conselho de Justiça na Cidade de S. Luiz de Maranhão,
similhante aos que com muito proveito da Causa publica
se erigiram e instalaram nesta Cidade, e na da Bahia
pelas Cartas Regias de vinte e nove de Novembro de
mil oitocentos e seis dirigidas ao Vice-Rey, e ao Governador e Capitão General, com a qual providencia se
removiam todos os inconvenientes referidos, julgando-se
os Réos por Vogaes Militares, e Ministros de Justiça
mais graduados, sem terem de vir para o Conselho
Supremo desta Corte, de que ja foram exceptuados pelo
Alvará do primeiro de Abril de mil oitocentos e oito em
razaõ da distancia, e menos freqüência de coram única.
çoens com esta Corte.
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E tendo attençaõ a todo o referido, c ao mais que
me foi presente na referida Consulta, e em outra do
mesmo Conselho Supremo á efrea dos Conselhos de
Guerra formados na Capitania do Piauhy, que pela igual
distancia estaõ nos termos de merecerem isrual consideraçaõ: Sou servido a este respeito, conformando me com
o parecer do Conselho, determinar o seguinte.
Haverá na Cidade de S.'Luiz do Maranhão um Conselho de Justiça, que hei por bem crear, composto
do Governador e Capitão General como Presidente com
voto decisivo nos casos de empate, de três Officiaes da
maior Patente e antigüidade da Tropa de Linha, sendo
substituídos nos casos de falta, ou impedimentos, por
outros de igual ou immediala, e naõ (;s havendo de
similhante Graduação, por Offiqaesde Milicias da maior
Patente, e de tres Desembargadores da Relação, sendo
o Relator o Ouvidor Geral do Crime, ou quem seu
Lugar servir, e Adjunetos os dous mais antigos da mesma
Relação, siiprindo-se nos impedimentos, ou faltas pelos
immcdiatos em antigüidade, e servindo de Presidente no
caso de falta, ou impedimento do Governador e Capitão
General, o Vogai Militar mais antigo e graduado.
Neste Conselho; que se ajunetará uma vez cada semana,
naCasa daRelaçaõ,em dia desembaraçado das conferências
delia, e que será regulado pelo Governador e Capitão
General, haõ de ser julgados em ultima instância todos
os Conselhos de Guerra feitos aos Militares da Capitania
do Maranhão e Piauhy em virtude das minhas Leys e
Reaes Ordens, c u todos os qne, em conformidade dellas
pertencerem ao Foro Militar, e forem julgados em Conselho de Guerra; e as penas, que no sobredicto Conselho
de Justiça forem impostas aos Réos, seraõ execufadas
ainda que sejam capitães, salvo nos que tiverem a patente
de Capitaens, ou dahi para cima, em quem se naõ exe4 F2
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cutaraõ sem minha Real Confirmação ; para o que se
remettcraõ pela Secrcfaria d' Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Gueria os processos respectivos.
A este fim se remetteraõ ao Governador e Capilaõ
General do Maranhão Iodos os Conselhos de Gueria das
referidas Capitanias,o qual os enviará ao Desen.bargador
Juiz Relator, para os propor no Conselho de Justiça,
onde se observarão as regras dos regulamentos, Ordenanças Militares, Leys, Alvarás e mais Reaes Disposiçoens a este respeito promulgadas : E julgados que sejam
os reraetterá o Governador e Capitão General aos seus
competentes destinos, para terem execução na fôrma
acima prescripta.
Pelo que, mando ao Conselho Supremo Militar, e aos
mais Tribunaes ; aos Governadores e Capitaens Generaes
das Capitanias do Maranhão e Pará ; Governador da
Capitania do P i a u h y , e a todos os mais Governadores,
Ministros de Justiça, e pessoas a quem o cumprimento
deste Alvará pertencer, o cumpram e guardem, sem
embargo das referidas Cartas Regias de vinte de Novembro de mil oitocentos e seis, que hei por bem revogar, e de outras quaesquer Leys, ou Disposiçoens em
contrario, que todas sou servido derogar paia este
effeito somente, como se de cada uma fizesse especial
mençaõ. E valerá como carta passada pela Chancellaria, posto que por ella naõ ha de passar, e que o
seu effeito haja de durar mais de um anno, naõ obstante
a Ordenança em contrario. Dado no Palácio do Riode Janeiro em vinte e oito de Fevereiro de mil oitocentos e dezoito,
RET.
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Edictal
da Juncta de Commercio em Lisboa, sobre a
izençaõ de certos direito», nas Fabricas de
Portugal.
M a n d a E l R e y N . >S. , que todos os fabricantes de
quaesquer fabricas desta Cidade e seu t e r m o , a q u e m h e
concedida a isenção d e direitos dos gêneros, que se consomem na sua laboraçaõ, apresentem no m e z de Janeiro
próximo futuro á Real J u n c t a do Commercio, Agricultura,
Fabricas, e N a v e g a ç ã o , listas por elles assignadas, e r e conhecidas, d e todos os gêneros, e suas quantidades, q u e
haõ de consumir na referida laboraçaõ das dietas suas
fabricas ; para à vista dellas, e d a s mais averiguaçoens, q u e
incumbem ao Tribunal se deferir ás suppiicas, se oceurr e r e m , no curso do anno futuro, a respeito da mencionada
i z e n ç a õ , ficando na intelligencia de q u e estas mesmas
listas se d e v e m r e p e t i r a n n u a l m e n t e , como j a se lhes insinuara por outro similhante edictal, de 2 de D e z e m b r o ,
1817. E para que chegue á noticia de todos se mandou
publicar e affixar o presente e m Lisboa a 24 de N o v e m bro, d e 1 8 1 8 .
J O Z E A C C U R S I O DAS N E V E S .

FRANÇA.

Falia

de Sua Majestade,
na abertura
Câmaras,
em 10 de Dezembro,

da Sessaõ
1818.

das

S e n h o r e s ! — N o começo d a ultima sessaõ, ao mesmo
tempo que deplorava os males, que affligiam a nossa P á tria, tive a satisfacçaõ d e vos pôr á vista a approximaçaõ de
seu t e r m o . U m generoso esforço, e tal que tenho o nobre
orgulho d e dizer, que n e n h u m a o u t r a naçaõ tem offerecido mais brilhante exemplo, me abilitou a realizar estas
e s p e r a n ç a s ; e assim suecedeo.
Somente as minhas
tropas oecupam todas as nossas fortalezas. U m de m e u s
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filhos, que se apressou a unir-se na alegria de nossas
libertadas provincias, arvorou com suas próprias maõs, rio
meio das acclamaçoens do meu povo, o estandarteFrancez,
nas muralhas de Thionville. Este estandarte ondea agora
em todo o território da França.
O dia, em que aquelles de meus filhos, que tem supportado com tanta coragem
o pezo da occupaçaõ, por mais de três annos, fôram delia
libertados, será um dos mais bellos dias de minha vida, e o
meu coração Francez tem gozado em naõ menos gráo
o fim de suas desgraças, do que a libertação do paiz. As
provincias, que tam penosamente tem occupado todos os
meus pensamentos até hoje, merecem fixar os da naçaS,
que tem admirado, como eu, a sua heróica resignação.
A nobre unanimidade de coração e de sentimentos, que
vós manifestastes, quando vos chamei a prestar os meios
de preencher os nossos ajustes, foi uma brilhante prova da
affeiçaõ dos Francezes á sua Pátria, e da confiança da
Naçaõ em seu R e y ; e a Europa tem avidamente recebido
a França, tornada a collocar na graduação que lhe pertence.
A declaração, que annuncia ao Mundo os principios
sobre que he fundada a uniaõ das cinco potências, mostra
suficientemente a amizade,que reyna entre os Soberanos.
Esta saudável uniaõ, dictada pela justiça, e consolidada
pela moralidade e pela religião, tem por seu objecto prevenir o flagello da guerra, pela mantença dos tractados,
pela garantia dos direitos existentes: e nos permitte fixar
os nossos olhos nos longos dias de paz, que tal aliiança
promette á Europa.
Tenho esperado em silencio esta feliz epocha, para voltar os meus pensamentos á solemnidade nacional, em que
a religião concentra a intima uniaõ do povo com seu Rey,
quando, recebendo a uneçaõ Real,no meio de vós, tomar e
por testemunha a Deus, por quem os Reys reyuam, o
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Deus de Clovis, de C h a r l e m a g n e , d e S. L u i z ; renovarei
no altar o j u r a m e n t o de confirmar as instituiçoens fundadas naquella Charta, que fomento tanto mais depois que os
F r a n c e z e s , por u n a n i m e sentimento, se t e m arranjado em
seu torno. N a s leys, que se vos proproraõ, terei cuidado
de que se consulte sempre o seu espirito, a fim de segurar
mais e mais os direitos públicos dos Francezes, e conservar á monarchia a força, que devo ter, para preservar
todas as liberdades, que saõ charas ao m e u povo.
Apoiando os m e u s desejos e os meus esforços, naõ vos
esquecereis, Senhores, d e que esta Charta, livrando a
F r a n ç a do Despotismo, t e m posto fira ás revoluçoens.—
Descanço na vossa concurrcncia p a r a repellir aquelles
principios perniciosos, q u e , com a capa da liberdade, a t a cam a ordem social, e conduzem pela anarchia ao poder
absoluto, cujos fataes suecessos t e m custado ao m u n d o
tanto sangue e tantas lagrimas.
Os meus ministros vos a p r e s e n t a r ã o o calculo das d e s pezas, que requer o serviço publico.
Os dilitados effeitos dos acontecimentos, cujas conseqüências fomos obrigados a supportar ou aceitar, ainda me
naõ tem permittido propor-vos diminuição dos encargos
impostos ao meu povo: porém tenho a consolação de p e r ceber, que naõ distará muito o m o m e n t o , em que poderei
satisfazer a este desejo do m e u coração. Desde este
momento so fixu um limite ao a u g m e n t o de nossa divida:
temos a certeza que diminuirá e m rápida progressão.
Esta certeza e a lealdade dos F r a n c e z e s , e o p r e e n chimento de seus ajustes, estabelecerá sobre bazes inconcussas o credito publico, q u e a l g u m a s circumstancias transitórias, communs a outros Estados tem parecido aftectar
por um m o m e n t o .
A mocidade F r a n c e z a acaba de d a r á mais nobre prova
de amor u sua pátria e a seu R e y . A ley do recruta-
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mento tem sido executada com submissão, e até com alegria ao mesmo tempo que os novos soldados entram nas
fileiras do exercito, seus irmaõs, que saõ assim substituídos, ficara no centro de suas familias, e os veteranos, que
tem prehenchido os seus ajustes, voltam para suas casas.
Ambos saõ vivos exemplos da fidelidade, daqui em diante
inviolável, na execução das leys.
Depois das calamidades da escacez, cuja lembrança
ainda afflige minha alma, a Providencia, neste anno, distribuo largamente seus benefícios, e tem cuberto nossos
campos com abundantes colheitas. Ellas servirão para
revivificar o commercio, cujos navios visitam todos os
mares, e mostram a bandeira Franceza ás mais remotas
naçoens. A industria e as artes também extendem o seu
império, e augmentaraõ as doçuras da paz geral. A' independência da pátria, á publica abundância, se ajuncta a
liberdade particular, que a França nunca gozou tam plenamente. Unamos, portanto, os nossos sentimentos e as
nossas expressoens de gratidão ao Author de tantas bênçãos, e saibamos fazêllas duráveis. Ellas o seraõ. Isto
destróe todas as lembranças tristes, e suífoca todos os resentimentos: os Francezes inteiramente se persuadem,
que as suas liberdades saõ inseparáveis da ordem, a qual
descança sobre o throno, seu único palladio. O meu
dever he defendêilas contra seus commums inimigos. Eu
o executarei, e em vós, Senhores, acharei aquelle apoio,
que ainda nunca invoquei em vaõ.

INGLATERRA.

Prevê Pontifício ao Vigário Apostólico de Londres.
Ao nosso veneravel Irmaõ, Guilherme, Bispo de
Hallie, Vigário Apostólico do Districto de Londres.
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P io V I I . & c . Veneravel I r m a õ , saúde e bençaõ apostólica. E m vossa carta de 10 de Agosto nos exposestes,
que havia no vosso Vicariato muitos ecclesiasticos F r a n cezes q u e , fatiando publicamente, e com grave escândalo
contra nós, ou contra o q u e temos feito, relativamente ás
Igrejas de F r a n ç a , que se n e g a m além disso a communicar, in divinis,
com os pastores actuaes de França, que
estaõ unidos, em c o m u n h ã o , com nosco, e exercitam o
ministério pastoral, naquelle R e y n o ; chegando a sua
temeridade e impudencia ao ponto de obrigarem os que
receberam em França a absolvição dos dictos pastores a
rjue reiterem a sua confissão, quando passam a I n g l a t e r r a ;
accroscentaveis, que ainda que a verdade destes factos se
eslriba em testemunhos certos, como naõ podieis allegar
provas canonicas contra cada sacerdote F r a n c e z em particul a r ; e, por outra parte, naõ julgaveis poder em consciência
confiar sem distineçaõ a administração dos sacramentos da
Igreja a todos aquelles entre os quaes sabieis haver
muitos, que violavam a c o m m u n h a õ Catholica, havieis
tomado a resolução, com o parecer de vários Bispos, d e
propor a todos os ecclesiasticos F r a n c e z e s sem e x c e p ç a õ ,
quando se tractasse de referendar, segundo o custume, as
licenças de administrar os sacramentos e dizer missa, que
assignassem a declaração seguinte ; — " E u o infrascripto
reconheço e declaro, que estou submettido ao S u m m o
Portifice Pio Vff, como cabeça da Igreja, e que c o m m u nico com todos aquelles, que estaõ unidos em c o m m u n h a õ
com Pio V I I , como membros da I g r e j a ; " — t a m b é m nos
participaveis, com sentimento, que entre estes ecclesiasticos uns 70 tinham assignado pura e simplesmente a formula proposta, mas que o maior n u m e r o se tinha negado
a fazêllo, e q u e , em conseqüência disso, tendo vós julgado
dever prohibir-lhes a administração dos sacramentos, e a
celebração da missa, celebram alguns delles em partiV O L . X X I . N o . 127.
4 G
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cular, sem e m b a r g o deste interdiclo, o sancto sacrifício da
missa. Depois desta exposição nos pedieis o nosso j u i z o ,
sobre a formula da declaração, crendo que se fosse confirmada por nossa authoridade cessariam as disseosoens e
os escândalos, e que se terminaria o assumpto.
Depois de termos examinado com toda a madureza este
negocio, approvamos a sobredicta formula, que também
foi approvada pela Congregação D e P r o p a g a n d a Fide ; e
naõ podemos deixar de louvar a vossa prudência em propôi
que a assignassem todos os ecclesiasticos F r a n c e z e s , sem
distineçaõ alguma ; sendo isto o mesmo rjue propor-lhes o
principio e a r e g r a da communhaõ Catholica, sem attençaõ
ás cousas em particular, e n a õ podiam deixar de submetterse a esta r e g r a , e principio, a naõ q u e r e r e m passar por
scismaticos.
Com razaõ tendes prohibido o exercício do sancto
ministério aos que naõ quizéram assignar a formula, e aos
que o fizeram com excepçoens e explicaçoens. Esperamos
pois que todos elles, reconhecendo o seu erro, seguirão
daqui em diante mais saõs conselhos, e para os reduzir
mais facilmente ao verdadeiro caminho vos declaramos,
ser no«sa intenção, que todos os sacerdotes F r a n c e z e s , que
residem em I n g l a t e r r a , assignem a sobredicta formula,
p u r a e simplesmente, e sem acerescentarem ou tirarem
palavra a l g u m a .
E m conseqüência disto, communicareis
esta carta e ordem nossa a cada um dos que naõ vos tem
obedecido, sendo certo, que ordenaveis uma cousa tam
justa, e os reduzireis com exhortaçoens paternaes, e
saudáveis conselhos a obedecerem com u m a docUidade e
submissão filial ao Priucipe dos Apóstolos, e q u e , se,
contra a nossa esperança, persistirem na sua disobediencia,
considerem em quam grave peccado incorrem, pois Sancto
Thomaz ensina, que se chamam scismaticos os que se
negam a s u b m e t t e r e m - s e ao S u m m o Pontífice, e c o m m u -

Politica.

599

nicarem com os membros da Igreja, que lhe obedecem.
Ao dirigir-vos este particular testemunho da nossa charidade e benevolência vos damos affectuosamente a nossa
bençaõ apostólica ; assim como a todos os fieis confiados
à vosso cargo.
Dado em R o m a , no dia 16 de Septembro de 1818 ; e
xix. do nosso Pontificado.

POTÊNCIAS

ALLIADAS.

Nola dirigida
ao Duque de Richelieu, pelos
tenciarios
das Còrtc-s de Áustria, Gram
Prússia, e Rússia.

PlenipoBretanha,

Os abaixo assignados, Ministros dos Gabinetes de
Áustria, Gram Bretanha, Prússia, e Rússia, receberam
ordens de seus Augustos A m o s , para dirigir a S. Ex». o
Duque de Richelieu a seguinte communicaçaõ.
Chamados, pelo 5 o . artigo do tractado de 2 0 de
Novembro, 1815, a examinar, de concerto com S. M.
El R e y de França, se a occupaçaõ militar de uma parte
do território, estipulada pelo dicto tractado, podia cessar
no fim do terceiro anno, ou se devia prolongar-se até o
fim do quinto anno, Suas Majestades o Imperador de
Áustria, o R e y de Prússia, e o Imperador de todas as
Russias vieram ter a Aix-la-Chapelle, e encarregaram
08 seus ministros de se congregar ali, em conferência,
com os Plenipotenciarios de Suas Majestades o R e y de
França e o R e y da Gram Bretanha, em ordem a proceder
ao exame desta importante questão.
Neste e x a m e , a attençaõ dos ministros e plenipotenciarios leve por seu particular objecto a situação interna
da França ; e teve também de dirigir-se á execução dos
4 G 2
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ajustes contraclados pelo G o v e r n o F r a n c e z , com as
Potências co-assignantes do tractado d e 2 0 d e N o v e m b r o ,
1815.
Tendo o estado interno d a F r a n ç a sido, por muito
t e m p o , objecto de sérias deliberaçoens nos gabinetes ; e
havendo os plenipotenciarios congregados em Aix-laChapelle communicado m u t u a m e n t e as opinioens, que
tinham formado a este respeito, os Augustos Soberanos,
depois de t e r e m ponderado estas opinioens, em sua
sabedoria, reconheceram com satisfacçaõ, que a ordem
d e cousas felizmente estabelecida em F r a n ç a , pela r e stauração d a monarchia legitima e constitucional, e o
bom successo, q u e a t j aqui t e m coroado o paternal
cuidado de S. M . Christianissima, justifica plenamente
a esperança d e u m a consolidação progressiva daquella
o r d e m de cousas tam essencial ao descanço e prosperidade
d a F r a n ç a , e tam intimamente connexa com os grandes
interesses da E u r o p a .
P e l o que respeita a execução dos ajustes, as c o m m u nicaçoens, q u e , depois da abertura das conferências, os
Plenipotenciarios de S. M .
Christianissima dirigiram
aos Ministros das outras Potências, naõ deixam duvida
sobre esta m a t é r i a , visto que provam, que o Governo
F r a n c e z t e m preenchido, com a mais escrupulosa e
honrada punctualidade, todas as cláusulas dos tractados
e convençoens de 20 de N o v e m b r o ; e p r o p õ e m a respeito
destas cláusulas, cujo preenchimento estava reservado para
mais remoto período, arranjamentos, que saõ satisfactorios
a todas as partes contractantes.
Sendo estes os resultados do e x a m e destas graves questoens, Suas Majestades ímperiaes e R e a e s se legosijáram
d e ler somente d e attender aos sentimentos e desejos
pessoaes, q u e os induziram a pôr fim a u m a medida,
q u e somente podia ser dictada por circumstancias d e s a s -
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trosas, c pela necessidade de providenciar á sua segurança
c á da Europa.
Desde aquelle momento os Augustos Soberanos r e Bolvêram fazer com que se discoulinuasse a occupaçaõ
militar do território F r a n c e z ; t: a convenção de 9 d e
Outubro sanecionou esta resolução. E l l e s olharam para
este acto selemne como para a linal perfeição da paz geral.
Considerando agora, como o primeiro de seus d e v e r e s ,
o p r e s e r v a r aos seus povos os benefícios, que aquella
paz lhes a s s e g u r a , c m a n t e r cm toda a sua integridade as
transacçoens, que a t e m estabelecido e consolidado, Suas
Majestades Imperiaes e R e a e s se lisongêam de que Sua
Majestade Christianissima, animada pelos mesmos s e n timentos, feceberá, com o interesse que elle põem em
tudo quanto tende a o bem do gênero h u m a n o , e á
gloria e prosperidade de seu paiz, a prosposiçaõ, que
Suas Majestades Imperiaes e R e a e s lhe dirigem, de unir
daqui em diante os seus conselhos e seus esforços, aos que
elles naõ cessarão d e dedicar a tam saudável obra.
Os abaixo assignados, encarregados de pedir ao Duque
de Richelieu, q u e leve os desejos de seus Augustos S o b e ranos ao conhecimento d ' E l R e y seu A m o , convidam ao
mesmo tempo a S. Exa. a tomar parte nas suas presentes e
futuras deliberaçoens, consagradas á manutenção da paz,
tractados sobre que ella h e fundada, direitos e mutuas
relaçoens estabelecidas ou confirmadas por estes tractados,
e reconhecidas por todas as Potências EuropeasTransmiltindo ao D u q u e de Richelieu esta solemne
prova de confiança, que seus Augustos Soberanos tem
posto na sabedoria d'EI R e y d e F r a n ç a , e na fidelidade
da naçaÕ F r a n c c z a , os abaixo assignados tem ordem para
ajunctar a expressão da inalterável affeiçaõ, que Suas
Majestades Imperiaes e R e a e s professam, para com a
pessoa de S. M . Christianissima e sua FamUia, e do

602

Politica.

sincero interesse, que nunca deixarão de tomar, na tranquillidade e felicidade de seu Reyno.
Elles tem a honra, ao mesmo tempo, de ofTerecer
ao Duque de Richelieu as seguranças da sua particular
consideração.
Aix-la-Chapelle, 4 de Novembro, 1818.
(Assignados)

METTERNICH

BERNSTOFF

CASTLEREAGH

NESSELLRODE

WELLINGTON

CAPO D'ISTRIA

IIARDENBERG.

Nota do Duque de Richelieu, em resposta ú dos Plenipotenciarios das Cortes de Áustria, Gram Bretanha,
Prússia, e Rússia.
O Abaixo assignado, Ministro e Secretario dEstado
de S. M. Christianissima, tem recebido a communicaçaõ
que Suas Excellencias, os Ministros dos Gabinetes de
Áustria, Gram Bretanha, Prússia e Rússia, lhe fizeram a
honra dirigir, em 4 deste mez, por ordem de seus
Augustos Soberanos. Elie se apressou a dar conhecimento delia a El Rey seu Amo. Sua Majestade recebeo,
com real satisfacçaõ, esta nova prova da confiança e
amizade dos Soberanos, que tomaram parte nas deliberaçoens de Aix-la-Chapelle. A justiça, que elles fazem
aos seus constantes cuidados pela felicidade da França,
tem profundamente tocado o seu coração. Olhando
retrospectivamente para o passado, e observando que, em
nenhum outro período, naçaõ alguma pôde preencher
com mais escrupulosa fidelidade, ajustes taes quaes a
França conlrahio, El Rey conheceo que éra devedor, por
este novo gênero de gloria, á influencia das instituiçoens

Politka.

003

que o g o v e r n a m ; e v e , com prazer, que a consolidação
destas instituiçoens, he considerada por seus Augusto*
Alliados e m naõ menos vantagem para o descanço da
E u r o p a , do q u e essencial para a prosperidade da França.
Considerando q u e o primeiro do seus deveres h e trabalhar
cm perpetuar c a u g m e n t a r , por todos os meios em seu
poder, os benefícios, q u e promette a todas as naçoens
o completo reestabelicimento d a poz g e r a l ; persuadido
de que a intima uniaõ dos Governos he o mais seguro
penhor d e sua duração ; e q u e a F r a n ç a , q u e naõ pôde
ficar estranha a u m systema, cuja força total deve nascer
de uma perfeita unanimidade d e principio e d e acçaõ, se
unirá á associação com a sua characteristica franqueza; e
que a sua concurrencia deve fortificar mais a b e m fundada
esperança dos felizes resultados, q u e tal aliiança deve
produzir c m beneficio do gênero h u m a n o , S. M . Christianissima promptissimamcnle acquiesce n a proposição,que
se lhe fez, d e unir os seus conselhos e seus esforços aos d e
Suas Majestades o Imperador d e Áustria, o R e y da G r a m
Bretanha, o R e y d e Prússia e o Imperador d e Todas as
Russias, para o fim d e completar a saudável obra, q u e
elles tem em vista. E l l e t e m , por tanto, authorizado o
abaixo assignado a tomar parte cm todas as deliberaçoens
de seus Ministros e Plenipotenciarios, para o objecto d e
consolidar a paz, d e s e g u r a r a mantença dos tractados, era
que ella se funda, e d e graratir os mútuos direitos e
relaçoens estabelecidas por estes mesmos tractados, e
reconhecidas por todos os Estados d a E u r o p a .
O abaixo assignado, ao mesmo t e m p o q u e pede a Suas
Excellencias, que tenham a bondade d e transmittir a
seus Augustos Soberanos, a expressão das intençoens
e sentimentos d ' E l R e y seu A m o , t e m a honra de lhes
oflerecer a segurança d e sua alta consideração.
(Assignado)

A i . \ - l a - C h a p e l l e , N o v . 12, 1 8 1 *
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Protocolo, assignado
em Aix-la-Chapelle,
aos 15 de
Novembro,
de 1818, pelos Plenipotenciarios
das
Cortes de Áustria, França, Gram Bretanha,
Prússia,
e Rússia
Os Ministros de Áustria, F r a n ç a , G r a m B r e t a n h a ,
Prússia e Rússia, como uma conseqüência da troca das
ratificaçoens da convenção assignada aos í) d ' O u t u b r o ,
relativa á evacuação do território F r a n c e z pelas tropas*
estrangeirras, depois de terem dirigido uns aos outros
as notas, de que abaixo se ajunetam copias, se reuniram
em conferência, para tomar em consideração as relaçoens,
que se devem estabelecer, no estado actual das cousas,
enlrc França e as Potências co-assignantes do tractado
de paz de 20 de N o v e m b r o , 1815 ; relaçoens, q u e , segurando à França o lugar que lhe pertence no systema da
E u r o p a , a ligará mais intimamente ás vistas pacificas e
benéficas, em que participam todos os Soberanos, e
consolidarão assim a tranquillidade g e r a l .
Depois de h a v e r m a d u r a m e n t e investigado os principios
consenativos dos grandes interesses, q u e constituem a
ordem de cousas estabelecida na E u r o p a , debaixo d a
Divina Providencia, pelo tractado de P a r i s de 30 de Maio,
1814 ; e recesso de Vienna, e o tractado d e paz do anno
de 1815, as Cortes, que assignam o presente Acto u n a n i m e m e n t e , em conseqüência, reconhecem e d e c l a r a m : —
I o . Q u e estaõ firmemente resolvidas a n a õ s e p a r a r - s e
jamais, nem nas suas m u t u a s relaçoens, n e m naquellas
que os ligam a outros Estados, dos principios d e intima
uniaõ, que tem até aqui decidido todas as suas relaçoens
e interesses c o m m u n s ; uniaõ, que se faz mais forte e
indissolúvel, pelos laços de fraternidade christuã, que os
Soberanos tem formado entre si.
2°.
Que
quanto h e
combinação
manutenção

esta uniaõ, que h e tanto mais
independente d e interesses
temporária, só pôde t e r por
da paz geral, fundada em

real e durável,
separados, ou
seu objecto a
u m religioso

Política.

605

respeito pelos ajustes contidos nos tractados, e por todos
os direitos que delles resultam.
3°. Que a França, associada com as outras Potências
pela restauração do legitimo poder monarchico e constitucional, se obriga, daqui em diante, a concurrer na
manutenção e consolidação de um systema, que tem dado
paz á Europa, e assegurado a sua duração.
4 U . Que se, para melhor obter o acima declarado
objecto, as Potências, que tem concurrido no presente
Acto, julgarem necessário estabelecer ajunetamentos particulares, seja dos mesmos Soberanos, seja de seus respectivos Ministros e Plenipotenciarios, para tractar em
commum de seus próprios interesses, em tanto quanto
elles tem relação com o objecto de suas presentes deliberaçoens, o tempo e lugar destes ajunetamentos será,
em cada uma das oceasioens, fixado previamente, por
meio de communicaçoens diplomáticas : e que, no caso
em que estes ajunetamentos tenham por objecto negócios
especialmente connexos com os interesses do outros
Estados da Europa, elles teraõ lugar somente em conseqüência de um convite formal da parte de taes Estados,
a quem taes negócios importarem, e debaixo da expressa
reserva de seu direito de directa participação nelles, ou
directamente, ou por seus plenipotenciarios.
5 o . Que as resoluçoens contidas no presente Acto seraõ
communicadas a todas as Cortes da Europa, pela declaração juncta, que será considerada como sanecionada pelo
Protocolo, e formando parte delle.
Dado em Quintuplicado, e reciprocamente trocado em
original, pelos Gabinetes assignantes.
Aix-la-Chapelle, 15 de Novembro, 1818.
(Assignados)
METTERNICH.
HARDENBERG
RICHELIEU.

BERNSTORFF.

CASTLKREAGH.

NESSELRODB.

WELLINGTON.
VOL.

XXI. No. P27

4H

CAPO

dTsTEiA.

606

Política.
Declaração.

Agora, que está completa a pacificação da Europa, pela
resolução de retirar do território Francez as tropas estrangeiras; e agora que se poz fim aquellas medidas de precaução, que acontecimentos deploráveis fizeram necessárias
os Ministros e Plenipotenciarios de Suas Majestades o
Imperador de Áustria, o Rey da França, o Rey da Gram
Bretanha, o Rey de Prússia, e o Imperador de Todas as
Russias, receberam ordens de seus Soberanos para fazer
saber a todas as Cortes da Europa, os resultados de seu
ajunctamento em Aix-la-Chapelle, e com estas vistas
publicar a seguinte declaração
A convenção de 9 de Outubro, que regulou deífinitivamente a execução dos ajustes concordados no tractado de
paz de 20 de Novembro de 1815, he considerada pelos
Soberanos, que nella concorreram, como a perfeição
da obra da paz, e como complemento do systema politico,
destinado a segurar a sua solidez.
A intima uniaõ estabelecida entre os Monarchas, que
saõ compartes neste systema, por seus próprios principios,
naõ menos do que pelos interesses de seus povos, offerece á
Europa o mais sagrado penhor de sua futura tranquillidade.
O objecto desta uniaõ he tam simples, quanto ella he
grande e saudável. Naõ tende a nenhuma nova combinação politica; nem a mudança alguma nas relaçoens
sanccionadas pelos tractados existentes. Pacific e consistente em seus procedimentos, naõ tem outro objecto mais
do que a manutenção da paz, e a segurança daquellas
transacçoens, sobre que se fundou, e consolidou a paz.
Os Soberanos, formando esta Augusta Uniaõ, tem considerado como sua base fundamental, a sua invariável
resolução de nunca se desviarem, nem entre si mesmo
nem nas suas relaçoens com os outros Estados, da estricla
observância dos principios do Direito das Gentes, princi-
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pios, que, na sua applicaçaõ ao estado de paz permanente,
podem somente garantir efficazmente a independência
de cada Governo e a estabilidade da associação geral.
Fieis a estes principios, os Soberanos os manterão
igualmente naquelles ajunetamentos, a que possam ser
pessoalmente presentes, assim como naquelles, que tiverem lugar entre seus Ministros: quero seu objecto seja
discutir em commum os próprios interesses, quer tomem
conhecimento de questoens, em que outros Governos
peçam formalmente a sua intervenção.
O mesmo
espirito que dirigirá os seus conselhos, e reynará nas
suas communicaçoens diplomáticas, presidirá também
nestes ajunetamentos, e o socego do mundo será constantemente o seu motivo e o seu fim.
H e com taes sentimentos que os Soberanos consumaram a obra para que fôram chamados. Elles naõ cessarão de trabalhar para a sua confirmação e perfeição.
Elles reconhecem solemnemente que os seus deveres
para com Deus, e para com os povos que governam,
peremptoriamente os obrigam a dar ao mundo, em
tanto quanto está em seu poder, o exemplo de justiça,
tio concórdia, de moderação; felizes em poder consagrar,
daqui em diante, todos os seus esforços á protecçaõ
dos actos de paz, e ao augmento da prosperidade interna
de seus Estados, e a despertar aquelles sentimentos de
religião e moralidade, cujo império tem sido demasiadamente enfraquecido pelas desgraças dos tempos.
Aix-la-Chapelle, 15 de Novembro, 1818.
(Assignados)

METTERNICH

HARDENBERG.

RICHELIEU

BERNSTORFF.

CASTLEREAGH
WELLINGTON

NESSELRODE.
CAPO D ' I S T R I A .

Mr. Gentz assignou também este documento como
Secretario do Congresso.
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do Protocolo das Conferências em
Chapelle, aos 19 de Novembro, 1818.

Aix-la

Os banqueiros, com que o Governo Francez tem tractado, para a execução de seus ajustes pecuniários, e cujo
credito, universalmente reconhecido, determinou as P o tências Alliadas naõ somente a receber em pagamento
letras de cambio, sacadas sobre aquellas Casas pelo
Thesouro de França, pela somma de 155 milhoens, que
restam para serem pagos, segundo o 6 o . artigo da Convenção de 9 de Outubro ; mas também a fazer, por sua
intervenção, a realização da somma de 100 milhoens, em
valores effectivos, pagaveis em inscripçoens de rentes,
segundo o 5 o . artigo da mesma Convenção, declararam,
que podiam completar os dilferentes pagamentos, a que
se obrigaram, em nove pagamentos ; e a favorável situação de Paris, no período em que se fez este arranjamento,
as facilidades, que a circulação experimentou, o augmentado valor das rentes, e a perspectiva de uma consolidação addicional do credito publico, no fim das transacçoens políticas as mais felizes e satisfactorias para a França
pareceram justificar plenamente a opinião, que os termos
propostos pelos dictos banqueiros, uaõ excediam os limites
dos meios disponíveis: e podiam ser adoptados e recebidos
sem inconveniente, nem para a França, nem para as
Potências suas credoras.
Tal éra o estado das cousas, quando se assignou a
Convenção de 9 de Outubro. Mas depois dos últimos dias
daquelle mez, vários symptomas, cuja importância se naõ
podia oceultar, avizáram o Governo Francez, de que naõ
obstante os extensos recursos, que os Banqueiros se empenharam realizar, com pagamentos que tinham à sua
disposição, seria difficil fazer estes pagamentos, dentro
dos períodos estipulados, sem expor directamente a circulação de Paris e de França, e iudirectamente a de toda a
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Europa Commereial, a scrios inconvenientes.
Ainda
que as obrigaçoens pecuniárias, que o tractado de 20 de
Novembro, 1815, tinha imposto á França, se haviam em
grande parte satisfeito pelos melhorados lucros do commercio, pelas operaçoens de cambio, e por todos os meios
artificiaes, que, n'um estado perfeito de communicaçaõ
reciproca dos paizes, restilue a moeda á sua natural
somma; corn tudo parece, examinando-se a matéria;
que considerável porçaõ desta moeda foi necessariamente
empregada cm ajustar o balanço, que havia contra a
França. A ésla primeira causa de diminuição da massa
do valor circulante se ajunetáram outras, cujos effeitos se
naõ pôde deixar de entender.
Alguns dos principaes
Estados da Europa estaõ trabalhando por substituir moeda
metálica em lugar de papel, que até aqui tinha servido
em seu lugar. As medidas adoptadas com estas vistas
requerem grande importação de espécie; e hesufficientemente provado, que isto se eífectuou, em grande parle,
pela sua exportação da França. Conjuncluras momentâneas, assas conhecidas por aquelles que se oecupam
attenlamente com estes objectos, fizeram esta diminuição
da moeda ainda mais sensível, no período em que uma
nova creaçaõ de rentes foi annunciada, pelas estipulaçoens
do tractado de evacuação.
O Banco de França foi o
primeiro que experimentou os seus effeitos.
Os seus
fundos effectivos, ha pouco tempo a ésla parte mais doque
sufficientes para o que se necessitava, fôram gradualmente apertados a taj ponto, que a lealdade e a providencia, bases essenciaes daquelle estabelicimento, ordenaram
a restricçaõ em seus descontos,- e, pelo mesmo passo, a
limitação das notas em circulação. Desta medida resultou
necessariamente um augmento no embaraço da circulação geral; em circumstancias, que teriam feito desejável
um augmento de moeda, ou dos aignaes que a represen-
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tam ; a fim de absorber as novas rentes, que estavam a
ponto de vir ao mercado. Tal éra a insuficiência dos
effeitos disponíveis, que as rentes existentes naõ podiam
manter o seu preço na praça. A caida dos fundos públicos éra manifesta, ao momento em que causas, exclusivamente connexas com as relaçoens pecuniárias, somente
podiam explicar tal phenomeno; visto que todas as causas
políticas e moraes, que podiam operar sobre o credito de
um Governo, eram favoráveis á França: mas uma vez que
esta depreciação teve lugar, muitas circumstancias se
gundarias, e particularmente a avidez, sem reflexão, com
que certo numero de proprietários de inscripçoens se
apressaram a dispor dellas, produziram uma diminuição
momentânea, nas medidas porque o Governo e as casas
commerciaes respeitáveis, que apoiaram as suas nperaçoçoens, teriam bem depressa obtido trazer ourla vez os
fundos ao seu justo nivel.
A reacçaõ do que tem oceurrído em Paris, deve necessariamente ser sentida nas relaçoens commerciaes das
outras cidades commerciantes; e s e o mal naõ for cortado
em sua raiz, nenhum paiz ficará livre de seus effeitos.
Seria ceder a uma perigosa illusaõ, crer que á proporção
que a moeda diminue em França abundaria nos outros
paizes. A totalidade das operaçoens pecuniárias do mundo
civilizado effectua-se por meio de uma somma comparativamente pequena. A escacez ou abundância do dinheiro
he muito menos determinada pela sua quantidade positiva,
do que pelo gráo de facilidade e rapidez do movimento,
que a tem em circulação. Porém logo que alguma causa
impede seu movimento, em um de seus pontos centraes, as
transacçoens commerciaes,os recursos da industria, as operaçoens do cambio, o preço dos fundos públicos, devem em
toda a parte sentir o embaraço; e a estagnação, que tem
lugar em uma das praças centraes da Europa, deve inevi-
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tavelmente levar a uma estagnação mais ou menos g e r a l .
Assim os embaraços produzidos em P a r i s pela restricçaõ
dos descontos do Banco, e pela progressiva diminuição da
moeda, t e m j a sido simultaneamente evidentes nas o p e r a çoens de todas as outras praças commerciaes, e nos fundos
de todos os Governos.
I n d e p e n d e n t e m e n t e destas graves ponderaçoens, o
valor dos fundos públicos da F r a n ç a , n o presente m o m e n t o ,
tem u m interesse particular para as Potências, que saõ
com partes no tractado de 2 0 d e Novembro, 1815, e na
convenção de 2 5 d' Abril, 1818, porque tendo estipulado
em nome de seus subditos, que eeõ credores da França,
que elles receberão a somma de suas dividas em inscripçoens no grande livro da divida publica daquelle paiz,
naõ devem negligenciar meios alguns, em seu poder,
para prevenir, que os fundos, que as pessoas de que se
tracta tem recebido, ou estaõ a ponto de r e c e b e r , sejam
depreciados, e as medidas, que o Governo F r a n c e z pôde
adoptar, para m a n t e r ou melhorar o preço das inscripçoens, naõ pôde, por esta razaõ somente, ser indiffereute
aos outros Estados.
T e n d o reflectrdo seriamente nesta posição dos negócios,
nos innumeraveis inconvenientes, que podem resultar da
repentina exportação d e demasiado grande massa d e
moeda, no d a m n o que se pôde causar aos interesses
commerciaes de todos os paizes, pelas operaçoens forçadas
a que seriam obrigadas a recorrer as Casas,que se obrigaram a fazer os pagamentos, a fim de effectuar aquella
exportação, dentro de um demasiado breve período, o
Governo F r a n c e z propoz ás Potências, que saõ credoras,
admittir nos arranjamentos estipulados as duas seguintes
modificacoens; a saber.
!•• A de prolongar a 18 mezes os períodos dos p a g a mentos, que estavam fixos a nove mezes, pela convenção
de 9 de Outubro.
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A de dar ás casas contractantes o poder de salis.,
fazer parte dos seus ajustes, por letras sacadas sobre
certas praças fora da França^ que s'eraõ especificamente
determinadas.
Os Plenipotenciarios de Áustria, Gram Bretanha,
Prússia, e Rússia, fizeram destas proposiçoens objecto
de séria consideração, e o resultado de suas investigaçoens os levou a reconhecer;
Q u e as modificacoens propostas, de nenhum modo
deterioravam, nem a natureza e solidez dos ajustes originaes, nem asseguranças sobre que se fundavam a finai
todas as estipulaçoens pecuniárias de 9 de Outubro;
Q u e estas modificacoens naõ podiam, de nenhuma
maneira, affectar a confiança, que as Potências tinham
posto nas Casas contractantes; visto que estas casas
haviam declarado estar promplas a cumprir com os ajustes originaes, se as Potências julgassem necessário ou
próprio que ellas assim o fizessem ;
Q u e , consequentemente, naõ será difícil ilhiminar e
tornara tranquillizar a opinião publica, pelo que respeita
os sustos, que uma falsa interpretação desta medida, ou
a ignorância de seus motivos reaes, possa oceasionar cm
qualquer paiz;
Que as dietas modificacoens naõ podem ser consideradas como uma vantagem particular para o Governo
Francez, nem como uma medida de alivio para as Casas,
com quem aquelle Governo tem negociado; mas sim
como um arranjamento de mutua conveniência,dictado por
motivos communs a todas as partes contractantes, e naõ
menos conforme com o bem entendido interesse do credor
assim como do devedor ;
Que, obrigando-se outro sim França ás Potências
credoras, pelo pagamento dos juros, na proporção de cinco
por cento, segundo a demora oceasionada por este novo
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arranjamento, naõ pôde dahi seguir-se perda real ás
Potências.
Os Plenipotenciarios das quatro Potências tem adherido
ás modificacoens propostas pelo Plenipotenciario da França,
nas estipulaçoens da Convenção de 9 de Outubro, e tem,
de concerto com elle, dirigido o mesmo, e concordado
nisso, corno fica inserido no Protocolo assignado aos 11 de
Novembro.
(Assignados)
METTERNICH
BERNSTORFF.
RICHELIEU

NESSELRODE

CASTLEREAGH

CAPOD'ISTRIA

HARDENBERG

ALEMANHA.

Mem criai do Conde Bentick, com os pontos essencieaes
relativos ao negocio do Senhorio de Kniphausen ;
pertencente as Conde Bentick.
1. Durante a existência do Império Germânico, o
Senhorio de Kniphausen era immediato.
O seu possuidor,
Conde Bentick, gozava de sua superioridade territorial
tam completamente, como o Duque de Oldenburg de seu
Ducado. Era ainda mais independente doque o Duque ;
éra izento de toda a contribuição assim ao Império como a
qualquer de seus circulos ; naõ fornecia contingente algum
para o exercito do Império; e durante o interregno éra
izento de toda a jurisdicçaõ dos Vigários do Império.
O Duque naõ possuía nenhuma destas prerogativrs.
2. Quando Napoleaõ extinguio o Império Germânico, e
estabeleceo a Confederação do Rheno, naõ se mediatizou
Kniphausen. Naõ sendo admittido á Confederação do
Rheno, experimentou este Senhorio a sorte dos Estados
naõ confederados do Sacro Impeiro: foi, em primeiro
V O L . XXI. No. 127.
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jugar, reconhecido como Soberania, pelo mesmo Napoleaõ, segundo a sua declaração geral, a respeito dos
Estados Alemaens, naõcomprehendidos na Confederação.*
3. Pelos fins do anno de 1807, Napoleaõ, por um acto
de authoridade, pôs a Kniphausen debaixo da Soberania
de seu irmaõ o Rey de Hollanda. Aquelle principe tinha
de exercitar, sobre este Senhorio, aquelles direitos de
Soberania, que se tinham determinado a favor dos differentes Estados soberanos da Confederação.
4. Aquella posição subordinada, effeito da tyrannia de
Napoleaõ, foi de breve duração. Por um Senatus Consultura orgânico, de 13 de Dezembro, 1810, unio Napoleaõ
o Reyno de Hollanda ao Império Francez; assim como
os Senhorios de Kniphausen e Jever, e o Ducado de
Oldenburgo, incluindo o Senhorio de Varei, pertencente
áo Conde Bentick. Desde aquelle momento ficou o
Conde sendo somente proprietário de suas terras de
Kniphausen, sem gozar nenhum direito senhoreal ou feudal.
Kniphausen teve a mesma sorte do Ducado de Oldenburgo.
5. Tendo o Conde, ja antes da batalha de Leipsic,
abraçado mui zelosamente a causa das Altas Potências
Alliadas, foi prezo pela authoridade Franceza, e guardado
em prizaõ em Paris, e seqüestradas as suas possessoens
em Kniphausen. Como se approximassem a Kniphausen
algumas tropas Russianas, debaixo das ordens do General
Winzingerode, pelos fins do mez d'Outubro, 1813, O
Conde Bentick se tornon logo a metter de posse de seus
antigos direitos de soberania, em Kniphausen, por seu
Plenipotenciario o Conselheiro Rasmus. Desde aquelle
momento, se achou o Conde publicamente re-estabelecidoj
* Declaração de Napoleaõ á Dieta do Império, 1 de Agosto, 1806
publicada no Europaischen Annalen, 1806, vol. ix. p. 241.
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no exercicio d e seus antigos direitos de independência
politica em Kniphausen ; direitos, cujo exercicio se tinham
suspendido, pelos actos completamente arbitrários do
usurpador.
6. Poucas semanas depois, aos 25 de N o v e m b r o , 1813,
o G e n e r a l Winzingerode tomou posse de Kniphausen, em
n o m e de S. M . o Imperador da Rússia. E s t a foi unicamente u m a medida provisional e militar.
7 . O Duque de O l d e n b u r g voltou dous dias depois (aos
27 de N o v e m b r o , 1813) para a sua residência em O l d e n burgo, e, naõ obstante as repetidas protestaçoens do Conde
Bentick, persistio em manter o exercicio dos direitos de
Soberania, em K n i p h a u s e n , usurpados por Napoleaõ, e
até o seqüestro que tinham feito as authoridades Francezas
de sua propriedade particular.
O D u q u e julgou conveniente aproveitar-se do acto de posse do G e n e r a l
Russiano, que era de natureza p u r a m e n t e militar. M a s ,
por parte do D u q u e , naõ éra menos do que u m a usurpaçaõ
que ainda se continua.
8 . E s t e s injustos procedimentos i n d u z i r a m o Baraõ de
Slcin, Ministro d e Estado, a declarar officialmente, em
uma carta datada de P a r i s , aos 2 8 de Maio, 1814, e
dirigida ao Principe H e r e d i t á r i o de O l d e n b u r g ; — " Q u e
naõ podia ter sido da intenção de S. M. o Imperador d e
Rússia, de que a posse, q u e os F r a n c e z e s tinham tomado
de Kniphausen, sem a l g u m direito, se continuasse eu»
seu nome, depois da expulsão dos F r a n c e z e s , pertencendo
aquelle Senhorio exclusivamente ao Conde Bentick, e sendo
inteiramente independente de todo o G o v e r n o estrangeiro.
O acto da posse tomado pelo G e n e r a l Winzingerode, naõ
se fundava em algum direito ; pelo que só podia t e r tido
lugar por causa da ignorância do real estado do caso ; e
pela má intelligencia, se na verdade se pudesse suppôr
4i2
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que elle tinha intenção de continuar a usurpaçaÕ Franceza,
em nome do Imperador"
9. Naõ obstante esta declaçaõ official, e as repetidas
representaçoens do Conde Bentich, continua o Duque o
acto da posse, debaixo do pretexto de que naõ pôde
deixálla sem ser expressamente authorizado a fazêllo, por
Sua Majestade o Imperador da Rússia. Isto foi meramente um pretexto. O Duque sabe muito bem, e o sabe
por declaraçoens officiaes, que a Rússia naõ está mal disposta para com o Conde, e que ella naõ tem pretensoens
a este Senhorio. i Dir-lhe-ha a 6ua consciência, que
elle tem obrado com boa fé, durante os cinco annos em
que tem privado o Conde do exercicio de seus direitos?
Dir-lhe-ha que estes actos saõ conformes aos principios da
Sancta Aliiança, a que elle tem accedido ? Elle sabe, que
a opinião publica se tem declarado contra elle. Elle naõ
pôde justificar os seus procedimentos arbitrários. Elle naõ
pôde conciliar aquella opinião, senaõ renunciando a sua
injusta posse de Kniphausen.
10. O Duque desejaria medeatizar Kniphausen, e seu
Senhor; mas naõ o pôde fazer, nem pela ley nem pela
força. O Congresso de Vienna naõ o achou mediatizado,
achou-o Soberano; naõ podia portanto haver questão,
sobre a continuação da mediatizaçaõ. O Congresso naõ
o mediatizou, posto que se discutisse o negocio de Kniphausen. Considerou-se que a mediatizaçaõ de Kniphausen e seu possuidor naõ éra um dos arranjamentos, que
se fizeram necessários, pela situação em que a Europa
ficou posta, na conclusão da ultima guerra.* Está passada
a epocha das mediatizaçoens. Lesejar agora mediatizar
he querer Napoleonizar.
* Palavras do Acto final do Congresso de Vienna, em qne se fundam
todas as provisoens duquelle Acto.
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11. Tendo o Congresso de Vienna passado em silencio
este negocio, o Conde Bentick só pôde obter justiça de
S. M. o Imperador.
Nada mais he necessário, e nada mais se deseja do que
uma declaração de S. M. por por parte da Rússia, de que
naõ ha nada que possa prevenir o Conde de tornar a entrar
no pleno gozo de seus antigos direitos no senhorio
soberano de Kniphausen.
Os factos que o Conde allega, assim como os seus
direitos, saõ indisputáveis. Naõ se pôde duvidar da j u s tiça desta pre tençaõ. Nesta questão se interessa a gloria
do Imperador.
Aix-la-Chapelle, 18 de Novembro, 1818.

COMMERCIO E ARTES.
BRAZIL.

Sobre o Commercio com os Estados de Áustria.
.CHAMOS, nas noticias de Vienna d'Austria, de 11 de
Outubro, que o Conde Eltz, que daquella Corte tinha ido
por Embaixador ao Rio-de-Janeiro, e voltado a Vienna,
dera ao seu Governo uma informação circumstanciada,
sobre o meio mais efficaz, que se pôde adoptar, para estabelecer um commercio reciproco entre os Estados Austríacos, e o Reyno do Brazil. Tinha elle sido particularmente encarregado de obter informaçoens exaclas sobre
este objecto.
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Vendo, por esta circumstancia; que he provável estabelecerem-se algumas relaçoens commerciaes, assim como as
ha políticas, entre o Brazil e Áustria, parece conveniente
que digamos agora alguma cousa a este respeito.
Ainda que o objecto presente seja o commercio do
Brazil com os dominios Austríacos, com tudo incluiremos também, nisto, os outros dominios de S. M.
Fidelissima.
Quanto a Portugal e Algarves, naõ recebem estes
Reynos dos territórios Austríacos senaõ christaes, vidros,
instrumentos de musica, espelhos em caixas de papelão?
certas qualidades de armas, bonecros, e outras quinquilharias ; e, com todo, Portugal e Algarves apenas tem producçoens que dar em troco, para saldar a conta daquellas
mercadorias; porque, pela ignorância dos artigos que de
Portugal a Áustria precisaria, naô tem os negociantes
Portuguezes informaçoens doque para ali podem mandar.
As novas acquisiçoens de territórios, que tem feito a
Áustria, naturalmente deve ter produzido novas necessidades de certos gêneros naquelle Império, e nova abundância de outras mercadorias; porém como os periódicos,
aonde estas noticias se acham, saõ quasi prohibidos em
Portugal; grande desculpa tem os negociantes Portuguezes, em naõ saberem o que se passa pelo mundo, e naõ
poderem por isso tirar partido das circumstancias occurrentes, em beneficio de seu commercio.
Com tudo; um arranjamento de commercio entre o
Brazil e Áustria, em que se comprehendam os mais dominios de S. M. Fidelissima, pode ser mui vantajoso a
ambas as Potências, com tanto que se permitiam aos
negociantes os meios de instruir-se, o que só podem fazer
pela multiplicidade dos Jornaes, e obras periódicas, que
tractam das novidades do tempo.
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A Áustria possue portos commerciantes no Mediterrâneo, pelos quaes recebe a Itália e outros paizes as producçoens do Brazil. Os transportadores destas mercadorias
eram principalmente os Genovezes, e os fundos destas
negociaçoens pertencentes a Judeus de Liorne, e outras
praças do Mediterrâneo.
Os lucros deste commercio de transporte podem ficar
agora nas maõs dos Portuguezes ; porque as relaçoens das
Cortes de Vienna e Rio-de-Janeiro podem produzir taes
arranjamentos sobre os piratas Barbarescos, que a bandeira
de S. M. Fidelissima seja franca em todo o Mediterrâneo
assim como he a da França e da Inglaterra.
Conseguido isto por meio de negociaçoens em Constantinopla, em que a Áustria seja medianeira, receberá a
marinha Portugueza mercantil u m a u g m e n t o d e que muito
necessita: a Áustria também nisto ganhará bastante, obtendo directamente do Brazil os productos, que até aqui
comprava em segunda ou terceira maõ.
Nesta riqueza do Brazil se pôde também dar uma boa
parte a Portugal, fazendo-se de Lisboa a escala do Commercio do Mediterrâneo, bem como naturalmente a deve
ser do commercio do Norte.
Supponhamos, pois, que nestes arranjamentos commeriaes se estipulava este mutuo artigo; a saber ;
" Q u e no Brazil se naõ admittir iam mercadorias A u s tríacas, senaõ em navios Austríacos ou Brazilienses ; e
que nos portos de Áustria senaõ receberiam mercadorias
do Brazil senaõ em navios Brazilienses ou Austríacos."
Esta policia imitaria a Inglaterra, os Estados Unidos, a
Suécia ; &c, e favorecendo a marinha de ambas as potências interessadas naõ atacaria nem os tractados, nem os
direitos de nenhuma das outras potências estrangeiras.
Portugal, como entreposto do Brazil, pôde fazer mui
interressante commercio no Levante; porque os assucares
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do Brazil podem ter em Veneza a mesma extracçaõ que
acham em Hamburgo; com tanto que se vá de boa intelligencia com a Áustria.
S. M. Fidelissima tem aberto a porta para estes benefícios de seus subditos, pelo vantojoso casamento do Principe Real, com uma Archiduqueza Austríaca; agora he
preciso que os Ministros naõ deixem passar a favorável
occasiaõ de procurar com tam bons auspícios os lucros do
commercio nacional; por meios indirectos, que devem
ficar reservados á sabedoria do Governo.
Mencionamos o assucar, neste negocio entre o Brazil e
Áustria, naõ por ser o único gênero, mas porque he artigo
de grande importância. O algudaõ, páo brazil, tabaco,
e outros muitos productos do Brazil devem entrar nesta
linha: e sua entrada e reexportaçaõ de Lisboa feita livre;
para que Portugal possa ser o entreposto de tam rico commercio, que vai quasi todo caindo nas maõs dos
estrangeiros.
O monopólio do Tabaco em Portugal, os entrávez que
experimenta o algudaõ, objecçoens que encontra a reexportaçaõ de outros gêneros, faz com que os negociantes,
que trazem estes genero3 do Brazil, para o distribuir por
vários portos da Europa, naõ os levem a Lisboa, mas sim
a Gibraltar, aonde esperam as noticias commerciaes, porque se decidem a final sobre o porto aonde os podem ir
vender com mais vantagem. A naõ serem estes inconvenientes, Lisboa seria o porto aonde todo este commercio
se ajunctaria; porque dali, lambem como de Gibraltar,
podiam acudir ás necessidades do Mediterrâneo, ou
dirigir-se aos mercados do Norte, segundo as circnmstancias lhes indicassem.
O Leitor nos permittirá repetirmos aqui o que outras
vezes temos dicto ; por que a continuação do ma] desculpa
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a importunaçaô da queixa. Os direitos de consulado de
saida pelos gêneros alfandegados, em Lisboa, e que ja
pagaram direitos de entrada, afasta de Portugal os estrangeiros, que querem commerciar com o Brazil, por entreposto.
Portanto, para enlaçar e promover os interesses nacionaes com os de Áustria, he necessário lisongear esta naçaõ,
com facilitar-lhe os direitos de saida, nos gêneros que os
tiverem pago em Lisboa, quando se reexportarem para o
Brazil.
De Veneza e outros portos, que hoje saõ Austríacos, se
recebera em Portugal sedas cruas do Piemonte, Lombardia, e outros paizes, assim como aço, drogas, e muitos
gêneros, cujas importâncias se costumavam pagar com os
productos do Brazil ; e nestas trocas se oecupavam navios
nacionaes, entre o Brazil e Portugal.
Se Portugal naõ pertencesse ao Reyno Unido, pouco
Importava esta circumstancia; mas sendo parte integral
da Monarchia convém favorecer estas permutaçoens em
Lisboa, a fim de conciliar os interesses communs de todos
os vassallos ; e parece-nos, que esta uniaõ com a Áustria
pode por tal maneira favorecer o commercio do Brazil no
Levante, que ajude ao mesmo tempo a industria e navegação de Portugal, como entreposto daquelle commercio.
A objecçaõ mais attendivel, contra este commercio
directo no Mediterrâneo, he a falta de marinha de guerra,
com que se faça respeitar a bandeira do Brazil, naquelles
mares, sempre infestados pelas piraterias das Potências
Barbarecas.
Mas este argumento he um pernicioso sophisma; porque
recommenda ura erro,em conseqüência de outro. Primeiro
erro he naõ haver a tal marinha de guerra; e segundo
erro he tomar por concedido o primeiro, para dahi arguV O L . XXI. No. 127.
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mentar, que naõ deve haver commercio no Mediterrâneo
Pelo contrario deve-se dizer, que haja essa marinha de
guerra ; e que haja esse commercio protegido por ella.
Naõ fallando em outras naçoens mais antigas e mais
poderosas, basta o exemplo dos Estados Unidos. Naõ ha
razaõ alguma para que aquella Potenciatenha no Mediterrâneo uma força marítima, capaz de proteger o seu commercio, e que o Brazii naõ possa fazer o mesmo ; porque os
Estados Unidos naõ tem nem mais nem tantos recursos
como o Brazil, para formar e conservar a marinha de
guerra, que para esse fim se precisa.
A demais, a circumstancia das connexoens com Áustria,
podem facilitar, como indicamos acima, uma negociação
em Constantinopla, pela qual se refreiem os corsários de
Barbaria, como outras Potências tem feito.
A abertura de tam importante ramo de commercio
directo, entre o Brazil e os portos de Áustria no Adriático,
vale muito bem a pena de abrir novas relaçoens diplomáticas com a Porta, e a Áustria pôde ser induzida a contribuir para esta medida, facililando-lhe a entrada de suas
manufacturas de algudaõ, no mesmo pé dos Inglezes ; ao
que se naõ oppóem o tractado de 1810.
Quanto aos lanificios, que podiam vir da Alemanha a
Portugal, he preciso considerar, que, segundo o tractado
de Utretcht, os deve Portugal receber dos Inglezes ; em
conseqüência destes receberem os vinhos de Portugal ;
mas os direitos nesses vinhos tem recebido tanto augmento
depois daquelle tractado, que se poderia também agora
tentar alguma modificação no todo das estipulaçoens, pelo
que pertence aos panos.

[
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil.
LONDRES, ° ( de Dezembro, de 1818.
Gêneros.

Quantidade.
112 lib.

Qualidade.

{

Preço

Kedondo . .
Batido .
Mascavado
Arroz . . . .Brazil . . .
OiAe
Rio
(';» no
. . . 1'irá
. . . .
Ccbo
Rie da Prata
" P e r n a m b u c o . libra
Ceará . . . .
Bahia . . . .
A l g o d ã o . .J M a r u n h u õ .
Park
. . . .
Minns novas
,_Capitaniu .
Ar>nil
Rio . . . .
lpecacuurihn . B r a z i l . . .
Sfiliui Pavrilha P a r á . . .
Óleo de cn|iaiba
Tapioca
Brazil . .
Ourocu
Tabaco

5119.

I

de
O p l>Os.
Op. I8s.
Op. 12a.

449.
Í8s.

a

Op
Op.
Op

Direito».

Livre d e direitos por e x p o r tarão.

|<12s. Op. I40s. Op.
7GS. Op 80s. Op.-

3 s 2 p por H 2 l b
ls

I01,

ls.
ls.
l9.
ls.

Is.Mfp.,
89. 7 p . por lb.
l s . 9 l p . 100 c m navio
ls. 9*p.
.Portuguez ou
ls.
Sp
Ingloz.

9p
9p.
6p
6p

4 }p. por H>.
S.Cjp.
Op. IS9. 6 p .
ls. 2±p.
Op. 4 s . Cp.
19. IVip.
Gp. 39. 8 p .
6 p . C9. J l.p.
4 p.
6p. 3s
9 p . . direitos p a g o s
pelo c o m p r a d o r
- livre de direitos por e x p o r ! tação.
"\8ip

I3s.
4».
Ss.
Os.
3s.

i e m rolo
e m folha

Rio da Prata, pilha

JHP

8

}

V6P
J 5p

Rio Grande
P e r n a m b u c o , s.il_;ado9
LRio Grande, d e cavallo C o u r o
Chifres. .
. .Rio Grande
123
Púo Brazil . . P e r n a m b u c o T o n e l a d a
Pito amarello Brazil. .

5s.

8s.

Op

8p I 9$ p . por c o u r o
7 p > e m navio P o r 5 J p I tuguez o u I n glez.
Op.J
5s. 6 * p . por 100
direitos pagos
pelo c o m p r a d o r

(

150I.
7l

Espécie.
O u r o e m barra
P e ç a s d e 6400 reis
Dobroens Hespanhoes
Pezos . . dictos
Prata e m barra

£4
0
0
0
0

0
0
5
5

1 0 " )
0 f
0 > por o n ç a .
4§l
5 J

Câmbios.

Rio de Janeiro
Lisboa
Porto
ParÍ9
Amsterdam .

Hamburgo
Cadiz
Gibraltar .
O Gênova
f Malta

654
58
58§
24
II

.

Prêmios de Seguros
Brazil II ida
Lisboa
Porto
Madeira .
Açores
Rio da Prata
Bengala .

Vinda
.

S5s
36s

409.

409

30s.
50s.
63s.
60s.

.

30s
50s
63$
60a

40s.
35s.

.

.

4

K

2

34 0
394,
34"
46J
50

[
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NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA.

dllARPELUS
voyages 8 V °. preço 12s. Viagem do
navio de S. M. Rosamond, á Terra-Nova, c costado
Sul de Labrador, de .que ainda nenhum viajante Inglez
publicou noticias, desde o tempo da Raynha Elizabeth.
Pelo Tenente Edwardo Chapp.ll. Cora estampas e um
m i p p a d a Terra-Nova.
Laing^s History of Scotland.
4 vol. 8V°. Historia da
Escócia, desde a uniaõ das duas eorôas pela accessaõ
de Jaimes VI. ao throno de Inglaterra, até a Uniaõ dos
dous Reynos no rey nado da Kaynha Anna; co™ uma disertaçaõ preliminar, sobre a participação de Maria,
Raynha de Escócia, no assassinio de Darnley- Por
Malcom Laing, Esc.
Hoare's Classical Tour through Italy.
4 t o . preço
21. 2s. Viagem Clássica pela Itália e Sicilia, tendente a
illustrar alguns districtos, que naõ fôram descriptos por
Mr. Eustace, na sua viagem Clássica.
Por Sir Ricardo
Colt Hoare, Baionete.
An Essay on Hepatitis.
8 v o . preço 7s. Ensaio sobre a
causa commum e prevenção da Hepatitis, ou moléstias
do fígado, e biliosas em geral, tanto na índia como na
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Europa. Com nm appendix particularmente dirigido
aos Professores Médicos, rccommendando-lhe o uso dos
antigos subrauriatosde Mercúrio, em preferencia aos que
se agora usam. Por Carlos Griffilh, M. D. &c.

Godwinon Population.
Resposta ao Ensaio de Mr.
Malthus, sobre a questão da População ; em quanto ella
affecta o melhoramento futuro da Sociedade.
Por
Guilherme Godwin.

London Medicai Repository;
for December. Este
numero do Medicai Repository, ou Jornal Mensal de
Medecina; contem uma Revista geral do estado da Medecina em 1818; pelo Dr. Uwms.

Historical Memoirs of the English Catholics. 2
8 . preço 24s. Memórias Históricas dos Catholicos
manos Inglezes, e Minutas Históricas relativas aos
tholicos Irlandezes e Escocezes depois da Reforma.
Carlos Butier, Esc.
vo

vol.
RoCaPor

King's Anecdotes.
8 v o . preço 8s. Gd. Anecdolas
Políticas e Literárias de seu tempo. Pelo Dr. Guilherme
King.

Chalmers'Life of Mary Queen of Scotts. 2 vol. 4 to preço 2/. 13 s . Gd. A vida de Maria Raynha dos Escocezes ; tirada de documentos públicos ; com seis memórias subsidiárias.
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I . Das calumnias relativas á Raynha Escoceza;
y.
Memórias de Francisco l i . 3. de Darnley. 4. De Jaimes
Conde de Bothwell. 5. do Conde de Murray. 6. Do
Secretario Maitland.

Hall, on the Mimoses ; 8v°. preço 6s, Sobre a Mimoscs
ou Ensaio descriptivo, diagnostico, e praotico, das affecçoens usualmente denominadas dyspelicas, hypocondriaças, nervosas, choloricas, hystericas, espasmodicas, &c.
Por Marshall Hall, M. E. Ex-Senior Presidente da
Sociedade Real Medica dç Edinburgo.

PORTUGAL.

Saio á l u z ; Resposta á Analyze-Crifica dos Rcdaclorcs do Investigador N ° . 85, contra as rcfkxoens 6obre a
conspiração de 1817. Parte I a . preço 240 reis.

Ensaio de uma distribuição genealogica das Sciencias e
Artes principaes, reduzido a forma de Arvore, para se
conhecer de um golpe o desenvolvimento do espirito
humano : preço 1.600 reis.

Supplemento ao Guarda-livros Moderno; contém princípios de Economia civil, e Direito Mercantil.

Historia da Creaçaõ do mundo, com muitas estampas ;
1 volume; preço 800 reis.
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Norviega.

A Academia das Sciencias de Stockholmo deo ha algum
tempo a Mr. Nilson, da Universidade de Lund, conhecido por varias obras uteis, auxílios e instrucçoens para
fazer uma viagem pelas Costas da Norwega, cujo principal objecto devia ser a Ornithologia.
Mr. Nilson
enviou ultimamente á Academia uma relação desfa
viagem que apresenta um grande numero de observaçoens
e descubrimentos importantes. Concedco igualmente a
Academia soccorros para cmpreheuder uma viagem
minorou;ráphica e geodésica pela Suécia, e continuar as
observaçoens meteorológicas na Laponia.
Os tinidos, que a Academia deve á munificencia de
alguns patriotas illustrados, augmentaram-se novamente
com uma doaçaõ considerável de Mr, Dalberg, Sócio da
mesma, e Conselheiro da Repartição das Minas. A
Academia, para lhe manifestar o seu reconhecimento,
mandou cunhar uma medalha com esta inscripçaõ : Sócio
natura- studiosissimo, amplis muneribus donata, Academia Regia Sciaentiaruin, 181G.
Acaba a Academia de experimentar uma sensível perda
pela morte de Mr. Olaus Swartz, que era ha muitos annos
seu Secretario, lugar que tem desempenhado sempre
illustres Sábios, taes como Elvius VVargentin, e Mr.
Lauderhielm : Mr- Swartz era mui conhecido na carreira
das Sciencias, e as suas obras sobre a Botânica chegaram a fazer-se clássicas ; tinha viajado pela America, e
por muitos paizes da Europa ; era Sócio correspondente
da Academia das Sciencias de Paris, c era Cavalleiro
da Ordem da Estrella Polar.
A Bibliotheca Real de Stockholmo possue grande
numero de manuscriplos Islandezes, que esta traduzindo
Mr. Lilliegren, Professor de Lund, e já publicou o
tomo primeiro.
A Literatura da Islândia concilia ha

628

Literatura

e Sciencias.

tempo a attençaõ publica, tanto na Suécia como na Norwega, Dinamarca, Inglaterra, e Alemanha.
Outro Sábio da Universidade de Lund, chamado Mr.
Brunnius, descubrio grande numero de inscripçoens gravadas em varias pedras, que parecem da mais remota
antigüidade, e consistem em uma espécie de jeroglificos.
Mr. Brunnius está escrevendo uma obra sobre este descubrimento, e entretanto publicou um ensaio para dar uma
idéa geral delle, e da sua opinião sobre o assumpto.
Segundo o plano de liçoens da Universidade de Christiania da Norwega, ensinavam, no principio deste anno, 18
Professores a Philosophia, a Theologia, as Línguas sabias,
Mathematicas, a Astronomia, a Technologia, a Historia Natural, a Pbysica, a Chimica, a Historia antiga
e moderna, a Jurisprudência, Estatística, e Economia
Politica. Mr. Orry, Francez, ensina cm a Universidade
a Lingua c Literatura Franceza.

PRÚSSIA.

Por ordem superior se dirigio á Academia de Berlin o
programma seguinte relativo ao Magnetismo Animal,
offerecendo-se um prêmio ao que melhor desempenhar o
assumpto
Os phenomenos conhecidos pelo nome de Magnetismo
Animal.oecupam ha tempo a attençaõ dosMedicos e P h y sicos, sem que possam conciliar-se as diversas opinioens
de uns e outros. Seria pois de desejar que se apresentassem estes phenomenos debaixo de um ponto de vista, que
desse azo a formar um juizo definitivo. Verdade he que
este problema offerece uma grande difficnldade, porque
os phenomenos de que se tracta naõ admittem o methodo
de uma repetição constante e seguida das mesmas experi-
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cncias, que cm outros ramos de Physica conduz o observador hábil e laborioso a uma aproximação regular.—
Com (udo, o estado actual das Sciencias, e o grande
numero de factos que se tem recolhido, poderão fazer
esperar um resultado exacto, se com uma critica judiciosa
se determinassem os diversos grãos de crença, que estes
factos merecem, coordenando-os de tal modo que se enlaçassem com os antigamente conhecidos, e em especial
com os relativos ao somnanibulismo e as diversas
nflciçoens nervosas.
Deseja-se uma exposição judiciosa destes factos, que os
despoje do maravilhoso, aprespntando-os com sujeição a
certas leys como os outros phenomenos dos seres organizados. As questoens, que houverem de tractar-se deverão
ser expostas com a devida precisão, a fim de que se responda a ellas com igual exactidaõ. Pareceo conveniente
deixar aos que cmprchcndercm a solução deste problema
em absoluta liberdade pari estabelecerem e coordenarem
as questoens a seu arbitiio.
O Magnetismo animal pôde considerar-se como um
problema de pura Physica ; mas naõ se excluem do presente programmaas possíveis applicaçocns á arte de curar
c ao modo de as fazer ; antes se deseja qne toquem este
ponto os que se julgarem juizes competentes na matéria.
Os discursos que se apresentarem deverão dirigir-se
antes do dia 3 de Agosto de 1820 à Academia das Sciencias, a qual se encarrega da publicação delles; adjudicando-se o prêmio de 300 ducudos ao que merecer a
preferencia.
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POLÍTICA DE M R .
(Continuada de

p.

SÍMONDE.

532.)

Como sempre ha mais pobres doque ricos e m u m E s t a d o ,
acha-se que os pobres possuem maior parte da renda
nacional doque os ricos, e que um imposto rende mui
pouco se naõ c a r r e g a na renda daquelles igualmente que
na destes.
Com tanto que o imposto recaia somente
sobre a sua renda, isto he, sobre o seo salário supérfluo,
e naõ sobre a sua subsistência, naõ pode ser injusto nem
immoral. E s t a r e n d a h e - l h e s assegurada pela protecçaõ
do E s t a d o , e portanto d e v e m contribuir, como todos os
demais cidadãos, para o m a n t e n i m e n t o da O r d e m Social,
por meio do sacrifício d e uma parte proporcionada dos seos
regalos. Tocar na r e n d a dos pobres he cousa bem difficil;
muitas vezes se j u l g a fazello, quando se naõ faz mais que
redobrar os golpes sobre as outras classes da sociedade :
outras vezes t a m b é m a c a b r u n h a m - o s sem se ter tençaõ
d e lhes tirar nada. Os pobres, pelas leys da Republica
F r a n c e z a eram mui s e v e r a m e n t e taxados, mas o fisco
naõ aproveitava senaõ u m a parte mui pequena do que
elles p a g a v a m .
Ainda que para um trabalhador, vestir-se deste ou
d'aquelle pano, seja matéria de luxo e de fantasia, com
tudo, a legislação das Alfândegas, que envolvia na sua
proscripçaõ todos os panos estrangeiros sem excepçaõ,
privava o pobre d e todos aquelles que d'antes vinham d e
fora para seo u s o , e lhe fazia pagar mais caros os que lhe
e r a m necessários para o seo consumo, ou elle empregasse
p a r a se vestir panos taxados e encarecidos pelo accidente
do fisco ou pelo contrabando, ou elle lhes substituísse
panos nacionaes,que lhe custavam mais q u e aquelles, q u e ,
a n a õ ser a Alfândega, lhe viriam de fora por menos
p r e ç o . P a g a v a além disto, por u m a seqüência das mes-
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mas leys, outro imposto ainda mais oneroso, que era a
elevação do lucro mercantil, que d'ordinario se cobra quatro ou cinco vezes sobre a m e s m a mercadoria, e qiie
tinha augmentado mais que o dobro, depois que a legislação das Alfândegas desviara os capitães nacionaes do
seo mercado natural, e repellira os capitães estrangeiros,
que viriam em abundância animar a nossa industria.
He
um facto bem sabido para toda a F r a n ç a , que as suas
fabricas trabalhavam mais caro entaõ doque antes da r e v o lução, e que lhes custava mais que d'antes a s u s t e n t a r a
concurrencia dos estrangeiros; do que resultou u m a e a r e s tia geral dos productos das a r t e s . Como deve todavia, a
este respeito, haver grandes differenças, segundo os d e p a r tamentos, naõ fallarei senaõ d'aquelle em que pude fazer
observações exactas. N o Departamento do Léman um
jornaleiro do campo gastava no tempo da Republica cada
anno 6 3 francos em vestido; e 19 francos e 7 5 centésimos em ferramentas necessárias para o seo t r a b a l h o . —
Total 8 2 francos e 75 centésimos.
E s t a despeza e r a
para elle diabsoluta necessidade. Se quizesse viver e
trabalhar naõ podia dispensar-se d e a f a z e r ; de outra
sorte considerallo-hiam como u m mendigo e vagabundo,
e os seos trapos excitariam desconfiança e naõ acharia
q u e m o empregasse.
O r a esta despeza tinha crescido
quasi 25 por cento depois da Revolução, pelo encarecimento que oceasionavam as Alfândegas em todos os objectos manufacturados. E r a m , portanto, 20 francos e 08
centecimos o q u e a legislação das Alfândegas e o m a n timento do systema mercantil, custavam aos jornaleiros, o
que anda por 5 centésimos e t por dia: a vigessimaquinta parte do seo salário, e a q u a r t a , talvez, da sua
renda.
E n t r e t a n t o , d e toda esta s o m m a he provável que a
penas 50 centésimos fossem reembolçamento de impostos,
4 L2
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em algumas drogas de tinluraria e em algumas ferram e n t a s para uso dos que preparavam o seo vestuário e
os seos instrumentos do trabalho. Destes 50 centésimos
a m e t a d e , pelo menos, ficava aos negociantes, em i n d e m nizaçaõ dos seos avanços de dinheiro, repelidos seis ou
sette vezes, desde o que importou o Índigo até o retaIhistaque vendeo a vestia azul, que trazia o trabalhador.
H a v e r i a , portanto, 2 5 centésimos pagos á Alfândega,
(salvo o caso do contrabando); o como os gastos da a d ministração das Alfândegas saõ feitos do seo producto, na
proporção de 12 a 2 7 , entrariam, quando muito, 14 centésimos no Thesouro nacional, que deveriam ter custado
2 0 francos e 6 8 centésimos a quem os pagava.
O imposto que custa mais ao pobre, ainda que o paga
sem o saber, h e provavelmente o das Alfândegas, em
razaõ da p e r d a que oceasiona sem proveito para ninguém* >
e além deste paga ainda muitos outros.
As barreiras
e as offertas encareciam u m grande n u m e r o de legumes,
que lhe eram necessários; o imposto das janellas e o
das cartas-d'officio carregavam t a m b é m o mais das vezes
sobre o seo salário, única origem da sua r e n d a : e havia
outras contribuições, finalmente, que lhe e r a m pezadas
como veremos no capitulo seguinte. D e sorte que, se
o salário, q u e lhe pagava o empresário de u m a obra, com-

• O encarecimento oceasionado pelas Alfândegas naõ se reduz unicamente
ao que leva o fisco, os contrabandistas e os negociantes monopolistas,- devem-se contar ainda muitos gastos perdidos oceasionados por transportes
inúteis. As mercadorias, que muitas vezes teriam a andar so trinta legoas
para estarem ao alcance do consumidor, fazem ás vezes um circuito de duzentas á roda das fronteiras, para se apresentarem aonde o contrabando
he mais fácil de fazer Outras vezes os artífices de uma provincia saõ
obrigados a prover-se d'ali, podendo achar as mesmas cousas na vizinhança
muito mais em coDta: e assim ficam perdidos para a naçaõ lodosos gastos
conrespondentes a transportes &'c. sem compensação alguma.
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prchendia um supérfluo, duvido muito que elle podesse
applicar alguma parte d'elle para procurar regalos: se
nlguns se permillia, deverão ter sido á custa do fundo,
que devia reservar para os dias de descanso, e que só se
deve considerar como parte do seo salário necessário.
No livro terceiro teremos occasiaõ de ver, quaes saõ
as mercadorias, que vem de fora sobre que se podem
impor os tributos, sem augmentar demasiadamente
seo preço.
E nunca deverá esquecer que os impostos
sobre o consumo saõ de todos os que mais renda produzem, e que daõ menos motivos de murmuraçaõ.
Fim do Capitulo VI.
(Conlinuar-ie-liá.)

MISCELLANEA.
BRAZIL.

Introducçaõ de machinas na Mineração.
Rio de Janeiro 25 de Julho.
Villa Rica.
Para constar ao publico quam úteis saõ todas as machinas e engenhos, com os quaes se poupam muitos
braços, c principalmente nas provincias interiores do
Brazil, aonde ha mineração de ouro e aonde cada vez mais
cresce o preço dos esciavos ; se ajuncta aqui a copia de
uma attestaçaõ.
Romualdo José Monteiro de Barros, Professo na Ordem
de Christo, Coronel de Milicia por Sua Majestade El
K<*y Nosso Senhor.—Aftestoe faço certo que por insinua-
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çaõ do Tenente Coronel de Engenheiros Guilherme, Baraõ d^schwege, fiz construir um engenho para reduzir a
pó, e ao mesmo tempo lavar a formação de pedra da
rainha lavra, seguindo-se em tudo a sua direcçaõ, com
que principiei logo a perceber a grande vantagem de
tirar vinte e seis oitavas de uma mina abandonada pela
sua pobreza, no curto espaço de pouco mais de dous dias
de trabalho, cm que foram oceupados apenas dous
escravos, vantagem esta, que antes naõ percebia com
trinta praças cecupadas na mesma mina em uma semana.
E por esta me ser pedida a passei para constar-—Morro
de Santo Antônio 13 de Maio de 1815.—Romualdo José
Monteiro de Barros.
Ora applicando-se era todas as minas similhantes engenhos nas lavras de ouro, como este, e como outro, que
está estabelecido pelo mesmo Tenente Coronel Engenheiro
para a Sociedade de Mineração em Villa Rica, executado
em ponto maior, com toda a razaõ se deve esperar que as
minas de ouro, que vam cada vez em mais decadência
pela ignorância na Sciencia Montanistica, algum dia
tornem outra vez a chegar ao seu florente estado antigo,
quando acharão a abundância de ouro a flor aterra.

Estabelicimento

para

orfaõs.

Bahia 25 de Agosto.
He inexplicável o prazer cora que lançamos maõ da
penna, quando temos a descrever cousas, que honram os
habitantes desta cidade, os quaes por tám repetidas
vezes tem dado as mais generosas demonstraçoens dos
seus briosos sentimentos, em tudo que pôde dar novo
esplendor á Majestade do Throno, e á felicidade da
Pátria.
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A resolução, porém, que elles agora conceberam, e que
fôrma o objecto desta folha, faz subir de ponto o nosso
júbilo ; e a justiceira posteridade lhes fará os mais
imparciaes panegyricos por uma acçaõ tám Religiosa,
como Politica, na qual a Fidelidade, e a Piedade disputam
a preferencia.
Por occasiaõ da Gloriosa Acclamaçaõ, e Exaltação ao
Throno d'EI Rey Nosso Senhor, quiseram os Negociantes
desta Praça celebrar tám afortunada Época com tám ricas,
e brilhantes festividades, que escurecessem tudo quanto
se havia feito nesta Cidade por similhantes motivos; e
concorrendo todos do melhor grado, e da maneira mais
liberal em suas offerlas, fizeram uma somma muito mais
que sufficiente para as costumadas demonstraçoens do
regozijo publico. Entaõ, combinando a sua Religião com a
sua Fidelidade, (cousas sempre muito homogêneas) lerabráram-se os Negociantes de extrahir a somma precisa
para uma grande Festa Sagrada na Jgreia da Conceição
do Seminário dos meninos Orfaõs de S. José, o qual
principiou com fracos meios, e quasi nada tem prosperado
pelas difficuldades ordinárias em qualqaer nova Instituição,
quando uma maõ poderosa naõ a sustenta com aturada
energia.
Este felir, e religioso projecto foi immediatamente
communicado pelos Negociantes ao Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Conde de Palma, actual Governador
desta Capitania, o qual lhe deo todo o apreço, e louvor ; e
o apresentou ao Throno de S. M. F. aonde elle encontrou o maior abrigo, e afTago, que podem encontrar as
acçoens louváveis diante de Soberanos, que mais se
gloriara do doce Nome de Pay, que do Sagrado Titulo
de Rey.
Era conseqüência destas piedosas idéas tám felizmente
lembradas, e tám altamente protegidas pelos Paternaes
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Desvellos de S. M. F . temos de ver em breve melhorada
consideravelmente a triste sorte daquella porçaõ da humanidade infeliz; e os benéficos Authores de tám grande
Caridade podem-se gloriar no Elogio do Salvador, quando
diz no Evangelho: O que vós tendes feito a cada um
destes pequenos, a mim próprio o tendes feito.
A falta de Fabricas em uma cidade tám populosa como
a Bahia, faz com que as classes pobres naõ tenham em
que se occupem; e como a gente da cidade naõ se destina
facilmente aos trabalhos do campo, he indispensável haver
muitas misérias, e muitos meninos desamparados. Um
Seminário he pois um objecto da mais estreita necessidade,
para que se aproveitem homens, que se façam úteis á Pátria
em officios mechanicos, e nas artes, principalmente
d'Agricultura, e Commercio. A educação do Seminário
até agora na Bahia parece naõ ter tido por alvo senaõ o
Estado Ecclesitastico; e por isso nada tem prosperado:
he preciso alargar a mais esta esphéra, e dar aos meninos
ensino apropriado aos destinos ordinários da vida humana,
segundo as precisóens do Paiz.
O Ceo queira abençoar, e confirmar esta obra tanto do
seu agrado como do interesste publico; e inspirar a todos
os habitantes desta cidade sentimentos de compaixão, e
charidade, para que todos do modo possivel concorram para
a estabilidade desta Regeneração, que lhes faz mais honra
do que esses antigos collossos, em que os Egypcios eternizaram a sua vaidade. Se aquillo que os homens fazem
naõ he útil, a sua gloria he loucura.
Sendo porém este Seminário naõ só destinado para os
meninos da cidade, mas sim de toda a Capitania, está
claro que todos os habitantes da Capitania devem participar
desta gloria; e se á classe dos Negociantes toca a
fortuna da invenção, deve tocar a todas as classes a sua
gloriosa consumação. Nem era possivel que uma tarefa
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tám despendiosa fosse cabalmente desempenhada sem a
concurrencia da Caridade geral desta vasta Capitanía,cujos
briosos sentimentos se disperlaraõ com mais intenso
ardor, pelo fervoroso empenho que o Excellentissimo
Governo ha de empregar em dispor o espirito publico,
assim com o seu exemplo, como com as suas efficazes
persuasoens.
Para mais clara intelligencia do que se ha passado, a
respeito de tam pio, e interessante negocio, levamos aqui
copiada a Representação dos Negociantes ao Illustrissimo
e Excellentissimo Senhor Conde de Palma com a comperente Resposta; e Officio do Ministério, no qual se
declaram as Altas, e Generosas Intençoens d'El Rey
Nosso Senhor.
Copia.
mo

mo

IH . e E x . Senhor. Os Negociantes abaixo assignados, sendo nomeados pelo Corpo do Commercio, para
Directores das publicas demonstraçóens de regozijo, que a
Classe dos mesmos Negociantes desejava fazer em Commemoraçaõ da Feliz, e Gloriosa Acclamaçaõ d'El Rey
Nosso Senhor, cuidaram immediatamente de solicitar por
meio de uma Subscripçaõ os fundos necessários para
desempenhar tám distincta, e honrosa Commissaõ; e
devendo agora apresentar o Projecto, e Plano da Festa,
saõ de opinião, (de acordo com todos os Negociantes da
Praça) que nenhum pôde ser tám agradável a Sua
Majestade, nem mais conforme as Suas Paternaes, a
Piedosas intençoens, do que aquella, que tiver por
objecto prestar soccorro phisico, e moral aos infelices; e
como Sua Majestade pelo Regio Aviso de 17 de Outubro
de 1803, já manifestou a Sua Alta Vontade de proteger, e
melhorar o Seminário dos Orfaõs desta Cidade, que se
acha no mais deplorável estado, lembram os supplicantes,
VOL.
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que tirando da Subscripçaõ a quantia necessária para a
despezas de um Te Deum em acçaõ de Graças, pelo
sagrado motivo da Coroaçaõ, todo o excedente seja applicado a beneficio dos mesmos Orfaõs. E por quanto da
collocaçaõ dos fundos, administração das rendas, e
exactidaõ de Estatutos, pende inteiramente o prompto
estabelecimento do Seminário, e sua futura prosperidade,
vem os supplicantes mui submissamente apresentar a V.
Exa. esta lembrança, esperando da piedade, e profundo
saber, que ornam o Coração, e Espirito de V. Ex*. que
benignamente se digne concorrer para estabelecimento
tám útil, encarregando-se V. Exa. de fazer os Estatutos,
e pedir a Real Approvaçaõ, com aquellas Graças, e
Providencias, que parecerem mais próprias para consolidar este Monumento, que o nosso amor, e fidelidade
pertende erigir pela Coroaçaõ do melhor dos Reys.
E . R . Mce.
ANTÔNIO V A Z D E CARVALHO.
FRANCISCO A L V E S GUIMARAENS.
J O S É A L V E S DA CRUZ R I O S .
J O S É ANTÔNIO R O D R I G U E S

VIANNA.

Copia.
A representação que V. ms. acabam de dirigir-me na
qualidade de Directores nomeados pelo corpo do Commercio desta Cidade para ordenarem as Festividades, com
que o mesmo pertende solemnizar a Gloriosa Acclamaçaõ
do Sua Majestade, tem por ebjecto um fim tám pio, e
de tanta beneficência, que elle jamais podia deixar de
obter a minha completa approvaçaõ. Quer pois o Commercio erigir um monumento eterno do seu reconhecimento ao Melhor dos Soberanos, e que tal Monumento
seja dedicado, e coincida no tempo da sua fundação cora a
Época mais assignalada, e mais venturosa para o Reyno Unido, qual a da Exaltação ao throno d'EIRey Nosso Senhor.
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E u felicito a V . m s . e a todos os seus companheiros pela fort u n a de lhes haver occorrido u m a tám brilhante idéa, e p r o testo q u e a vou levar sem d e m o r a á Real P r e s e n ç a de Sua
Majestade, attrevendo-me a afrirmar desde j á que ella h a
de ser mui agradável ao Mesmo Augusto Senhor.
Agradeço a V . ms. a confiança, que em mim puzeram,
r o g a n d o - m e , que houvesse eu de organizar o Plano p a r a
o Seminário dos O r f a õ s ; oxalá possam m e u s talentos
igualar ao sincero desejo, com que me applicarei a t á m
proveitoso trabalho !
E m quanto porém esta tarefa, que pede t e m p o , e m e ditação, naõ for concluída, e levada á P r e s e n ç a de Sua
Majestade para m e r e c e r a sua R e g i a Approvaçaõ, justo
he que a Contribuição voluntária, offerecida pelos N e g o ciantes, seja continuada debaixo deste novo ponto d e
vista, e q u e ella iguale a importância do Edifício, que ora
pertendemos levantar em H o n r a , e Gloria do Nosso
Incomparavel Soberano, e a bem da h u m a n i d a d e .
J á tenho tempo de conhecer, e de fazer justiça aos
briosos sentimentos, q u e animara a Corporação do C o m mercio desta Cidade, e entaõ como poderei eu considerar
duvidosa a execução de um projecto, cujo fim h e a m p a r a r
a mocidade, a quem a desgraça negou o conhecimento, e
o abrigo de seus P a y s .
E s p e r o que V. m s . com a m e s m a actividade, de que
j á me t e m dado decisivas provas, faraõ chegar á noticia d e
seus Committentes o contheudo nesta minha Resposta.
Deos G u a r d e o V . m s . Bahia 2 3 de Maio de 1 8 1 8 .
CONDE DE

Senhores

PALMA.

ANTÔNIO VAZ DE

CARVALHO.

FRANCISCO A L V E S

GUIMARAENS.

JOSÉ

A L V E S DA C R U Z

JOSÉ

ANTÔNIO RODRIGUES
4 M 2

RIOS.
VIANNA.
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Copia.
Illustrissimo e Excellentissimo Senhor. Com o Officio
de Vossa Excellencia, Numero quarenta e oito, em data
de trinta de Maio do corrente, foram presentes a El Rey
Nosso Senhor o Projecto dos Negociantes dessa Praça, de
applicarem em beneficio da Casa Pia dos Meninos Orfaõs)
e desamparados dessa Cidade, o excedente do dinheiro,
que prestaram por Subscripçaõ para os Regozijos Públicos,
pela Feliz Acclamaçaõ do mesmo Senhor, abatidas as
depezas de um Te Deum em Acçaõ de Graças, a Resposta que Vossa Excellencia lhes dirigio a este respeito, e o
Quadro do estado actual da sobredicta Casa: E sendo
muito conforme com os Reaes, e Pios Sentimentos de Sua
Majestade, e com o Paternal zelo com que desveladamente promove o bem e felicidade dos seus Vassallos, e
procura amparar a classe indigente, e miserável, conferindo-lhe um privilegiado direito á Sua Real Protecçaõ,
naõ pôde deixar de se lisongear muito com o acertado
arbítrio, que tomaram os Negociantes dessa Praça de consagrarem á Memória da Sua Gloriosa Coroaçaõ, e Exaltação ao Throno dos Seus Reynos um testemunho tám
authentico do Patriotismo, e generosos sentimentos, que os
animam. Dignando-se com a maior satisfacçaõ de approvar tám louvável Projecto, e de encarregar a Vossa
Excellencia da regeneração daquella Casa Pia, e da organização dos seus Estatutos, proporcionados ao novo augmento, que ella deve adquirir com este Donativo. Para
se conseguir tám importante fim, ha o Mesmo Senhor por
bem, revogando a disposição da Carta Regia de vinte e
nove de Dezembro de mil oitocentos e oito, que commetteo a administração deste Seminário aos Arcebispos,
ordenar que d'ora em diante elle fique debaixo das vistas,
e inspecçaõ de Vossa Excellencia, e dos seus Successores
no Governo dessa Capitania, para o administrarem, e
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proverem tudo quanto for concernente, e proveitoso ao
destino de uma Instituição tám pia, e tám útil ao Estado;
e na consideração do zelo, e intelligencia com que Vossa
Excellencia se emprega no Seu Real Serviço, e das
repetidas provas que tem dado os mencionados Negociantes do quanto saõ promptos para concorrerem com
seus Cabedaes, para Estabelecimentos de Publica utilidade, Sua Mjaestade está bem certo de que o Seminário
dos Orfaõs da Bahia, corresponderá muito aos seus
Paternaes cuidados, e desvellos. O que de Ordem do
Mesmo Senhor participo a Vossa Excellencia, para que
assim se execute,louvando, e agradecendo Vossa Excellencia no Seu Real Nome á Corporação do Commercio dessa
Cidade, esta nova demonstração do seu patriotismo. Deos
Guarde a Vossa Excellencia. Palácio da Real Fazenda
de Santa Cruz, em trinta e um de Julho de mil oitocentos e
dezoito.
THOMAS ANTÔNIO DE V I L L A NOVA P O R T U G A L .

Senhor CONDE DE P A L M A .

G U E R R A DO R I O - D A - P R A T A .

Extracto

das Noticias, publicadas na Gazeta do Riode-Janeiro de 5 de Agosto, 1818.

Constando ao Marechal Francisco das Chagas dos Sanctos, que os Insurgentes estavam novamente nos povos de
cima, passou a batêllos com 700 homens, e duas peças
d' artilheria de 6. A força inimiga éra de 800 homens,
dos quaes 200 andavam de observação, e 600 conservávam-se no povo de S. Carlos. A estes atacou o Marechal,
o inimigo fechou-se no Collegio, e pelas janellas, e
abertas da Igreja fazia vivo fogo, sendo commandante
Aranda.
Os nossos sustentaram a braveza com que
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outrora (a 2 de Junho, 1817) atacaram o povo dos Apóstolos. A nossa cavallaria guarneceo o povo em roda, e
200 infantes do regimento de S'a. Catherina, subindo ao
alto das casas, empregavam perfeitamente os seus tiros.
O Commandandante inimigo escapou ja ferido, antes de
cercado o povo, e unindo-se aos 200 que tinha fora, vinha
atacar-nos pela retaguarda; porém o Tenente Luiz Carvalho, Commandante do Esquadrão explorador, o foi
encontrar, e fez retroceder, deixando mais de 100 mortos
com o dicto Aranda, e prisioneiros mais de 300, e 81
Chirias: neste numero se conta um Tenente Coronel,
Correntino, com a sua gente, que saõ perto de 100
homens. A nossa perda no ataque foi de 9 mortos, e
trinta c tantos feridos, e na marcha morreram 16.
Do Exercito do Tenente General Curado temos noticias precedentes ao ataque do Marechal Mena Barreto»
no dia 7 de Abril, referido na Gazeta N°. 46.—
Accrescentam, que Artigas estivéra distante légua e
meia, com mais força commandada por Latorre- A 9
entraram as nossas tropas na Purificação, que acharam deserta, arvorou-se a bandeira Portugueza, salvou-se
com 21 tiros, e déram-se os competentes vivas.
O
Tenente General naõ quiz occupar a Villa, e acampou
uma légua, em frente, no arroio Xapegui. Na noite do
dia 11, avançou o Marechal Oliveira, com 1.000 e tantos
homens, e 2 peças de 3, para bater Artigas, que estava
distante 16 léguas, em Japuramopi, o qual seguio para
Sandu.
U m officio do Sargento Mor Antero Joze Ferreira de
Brito, datado de Castilhos, a 16 de Junho, refere que,
tendo adquirido noticia do estado e forças diminutas do
inimigo, e prendido alguns soldados dispersos do Tenente
Panxo. encarregado deste partido, atacou a casa de
Talier, em que estava o dicto Tenente, surprendendo a
tropa que a defendia; e aprisionou o Tenente Coronel
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Latorre, Panxo, e Talier, commandante e agente de
Fructuoso, e alguns soldados.
O Tenente General Curado refere, em seu officio de
26 de Maio, na margem do Uruguay, que constando-lhe
que do outro lado do rio existiam 400 homens, commandados pelos chefes Aguiar, e Aédo, e outra igual força
commandada pelo chefe Ramires, que procuravam assiduamente passar a este lado, para reforçar o exercito de
Artigas, a quem está ja reunido Fructuoso Ribeiro, tomou
o expediente de mandar passar ao outro lado 560 homens
commandados pelo hábil capitão Bento Manuel, que reúne
á qualidade de valoroso o conhecimento do terreno de
Entre-rios. A tropa, commandada por Aguiar, foi batida
e destruída, e depois foi procurado o corpo, commandado
por Ramires, que naõ querendo soffrer o ataque se d e bandou, e fugio desordenadamente ; resultando de ambas
as acçoens muitos prisioneiros, destruiram-se duas baterias, e outras vantagens constantes da relação que abaixo
transcrevemos. O Tenente General recommenda muito
o dicto Capitão Bento Manuel, o Tenente de Dragoens
Joze Luiz Mcna Barreto, que seguio o Commandante
Aguiar, que fugia, o alcançou c conduzio prisioneiro, e o
Alferes de Milicias do Rio-Pardo, Jozé Cardozo de Souza,
que fazia a vanguarda, e portanto atacou violentamente
o inimigo.
Relação dos prisioneiros, e prezas, que resultaram do
ataque das partidas de Aguiar e Ramires no terreno
de Entre-Rios.
Carreta com armamento
1
Peças de pequeno calibre
4
Carros manchegos
2
Carretas com muniçoens
5
Barca canhoneira
1 com duas peças.

Vasos

13 Hiates, canoas, botes&c
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0 Commandante das embarcaçoens Giedros, appresentou-se com a sua tripulação, que constava de 40 praças.
Prisioneiros, inclusos Aguiar e Aédo, 177.
Estandarte, 1.
Clarim, 1.
Caixas de guerra, 6.
3.300 pezos, pertencentes á Pátria, achados em uma
carreta, que naõ teve tempo de ser conduzida pelos Insurgentes.
Da primeira acçaõ contra o commandante Ramires
foram prisioneiros 150, dos quaes a maior parte eram
prisioneiros de Buenos Ayres, e vizinhos, que fôram
obrigados a pegar em armas; pelo qual motivo se lhe deo
liberdade, e só restaram 37 militares, que se uniram aos
prisioneiros dos quaes acima se faz mençaõ.
2.000 Cavallos.
9 Caixoensd'armamento, com 500 armas carregadas e
escorvadas, promptas a dar fogo, que se acharam na casa
aonde existiam os moveis e roupa pertencentes a Latorre
pelo que foi saqueada.
2 baterias na margem do rio fôram arruinadas, queimados os reparos, e 2 peças de ferro de calibre 18 fôram
encravadas e enterradas, por se naõ poderem arrastar
para o rio.
1 caixaõ grande com bayonetas, e 5 barris de pólvora
foram lançados ao rio por naõ se poderem conduzir.
Acampamento na margem do Uruguay, 2G de Maio, 1818.
(Assignado)

JOAQUIM X A V I E R CURADO.

Despachos concedidos aos officiaes recommendados ; por
Decretos de 24 de Junho 1818.
Bento Manuel Ribeiro; graduado Sargento Mor do
mesmo regimento de Milicias da Villa do Rio-Pardo.
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Jozé Luiz M e n a Barreto ; g r a l nado capitão do mesmo
regimento de Milicias do R i o - P a r d o .
P o r decreto de 15 de J u l h o 1818 concedeo S . M . a
Bento Manuel Ribeiro o soldo de capitão de Dragoens.
A Jozé Cardozo d e Souza, o soldo de Alferes do dicto.

CHILI.

Conrespondencia
entre o Governo de Chili e o Capitão
Itiddle do brigue dos Estados Unidos, Ontario, sobre
uma troca de prisioneiros,
com o Governo
Hespanhol.
Carta do Cap. Biddle,

ao General

0'Higgins.

A bordo da Corveta dos E . U . Ontario no
nnchoradouro de Valparaiso, 2 0 de Maio, 1818.
S e n h o r ! — T e n h o a honra de informar a V . E x » . que e s tando a ponto de sair de Lima para este porto, me a v e n t u rei a suggerir a S. E x a . o V i c e - R e y d o P e r u , o meu pezar
de que naõ tivesse havido troca de prisioneiros,tomados na
g u e r r a e n t r e Chili e P e r u , e que o n u m e r o de prisioneiros
d e ambas as partes éra tam considerável, que devia produzir g r a n d e miséria: animado do desejo de alleviaras calamidades da g u e r r a , offereci a S. E x a . os meus bons officios para promover entre os dous paizes os meios p o r q u e
se eífectuasse u m a troca. Q u a n d o fiz esta offerta da
minha mediação para realizar este objecto, posso assegurar
a V. E \ a . que naõ fui guiado por outros motivos mais do
que a humanidade, e u m a r d e n t e desejo de desembaraçar
dos soflrimentos afflictivos e prolongados, muitos homens
valorosos, que pela fortuna da g u e r r a tem ficado prisioneiros de ambas as partes. S. Ex*. o Vice R e y aceitou os
meus bons officios, e deo Commissaõ a D . Feliz O c h a v a r riagua e Blanco, para tractar com V. Ex». sobre este
interessante objecto. Como este Cavalheiro e o seu S e Voi.. XXf. N o . 12".
4 \
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cretario D. Thomaz Crompton, estaõ a bordo do navio,
que tenho a honra de commandar, e debaixo da minha
protecçaõ, rogo a V. Ex a . que lhes permit a desembarcar
e seguir sua viagem sem moléstia até S. Tiago ; e tam.
bem solicito de V. E x a . a segurança de que elles seraõ
respeitados, durante a sua residência naquella cidade ; e
que lhes seja permittido tornar a embarcar livremente,
sempre que elles julguem próprio fazêllo.
Logo que tiver a honra desta permissão, e das seguranças de V- E x a . acompanharei Mr. Ochavarriagua até
S. Tiago, e terei a satisfacçaõ de contribuir, por todos os
meios em meu poder para estabelecer entre ambos os
paizes uma convenção para a troca de prisioneiros, de
maneira que se alliviem os males da guerra, que ao presente existe. Trago a somma de 10.000 dollars, que me
foi entregue pelo Vice Rey do Peru, para o fim de alliviar
as necessidades dos prisioneiros Hespanhoes em Chili, da
qual somma disporei de maneira, que seja transmittida
para S. Tiago, se foreis servido permittir a sua applicaçaõ
aos fins a que he destinada, e tenho a satisfacçaõ de informar a V. Ex a . que o Tn. Cor. Cassara, e os Capitaens
Eguires, Valderrama e Villanueva, officiaes do Exercito
Patriótico, que estavam prisioneiros em Lima, vieram a
bordo do meu navio.
Tenho a honra de ser, &c.
(Assignado)
JAMES B I D D L E
Cap. de Marinha dos E. U
A S. Ex a . o Supremo Director de Chili.

Resposta.
Senhor !— S. Exa. o Supremo Director, tendo tomado
em consideração o conteúdo da vossa carta de 29 do
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corrente, me ordenou dirigir- vos, em seu nome, a expressão de seus mais ardentes agradecimentos, pelo generoso
interesse que tomastes com o Vice-Rey do Peru, em
ordem a abrir uma troca de prisioneiros de guerra, medida
esta repetidas vezes solicitada de nossa parte, mas ate
agora regeitada pelo Vice Rey.
Chili, assim como os outros Estados da America Meridional, nunca se poderão esquecer do nome daquelle, cuja
generosa intervenção na causa da humanidade lhe da
titulo á sua gratidão, por ter começado e concluído esta
nobre obra da humanidade, tam congenie ao character
Americano, e Iam differente da afflictora politica de governos despoticos.
Pelo feliz successo,e generoso desinteresse de vossa empreza, sede servido aceitar os agradecimentos do povo e
Governo deste Estado.
S. E x a . o Supremo Director também me ordena que
vos communique, que ja se expediram ordens,ao Governador de Valparaiso, para o seguro desembarque e passagem dos Commissarios de Lima a esta cidade, e se tem
ordenado que os acompanhe um Commissario Publico, a
fim de providenciar accommodaçoens, e facilitar sua jornada. Também me ordenou de vos assegurar, que elles
seriam recebidos e tractados com aquella generosidade e
hospitalidade, que characteriza o povo de Chili; nem o
comportamento seguido pelo Governador do Peru a respeito do nosso Commissario o Coronel Torres, que daqui
foi mandado a effectuar o mesmo bom plano (elle foi
metlido n'uma masmorra!) influirá o seu comportamento
para com estes Commissarios, que seraõ recebidos com
respeito nesta capital; e obterão toda a attençaõ e indulgência, que a hospitalidade requer, e as leys da guerra
authorlzam; e que elles teraõ plena liberdade de retirarse desta cidade e embarcar-se, logo que se tenha final4N 2
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lizado o objecto da sua missaõ, ou antes, se assim j u l g a r e m próprio.
Podeis t a m b é m estar seguro, d e q u e a distribuição dos
10.000 dollars, que trouxestcs, será feita segundo a intenção a que e r a m appropriados.
O S u p r e m o Director, desejando dar-vos u m a prova d e
sua gratidão, t e m ordenado, que se p r e p a r e m alojamentos,
nesta capital, para vossa accommodaçaõ, aonde terá a s a tisfacçaõ d e expressar pessoalmente os seus agradecimentos
pelos serviços, q u e vós Iam h o n r a d a m e n t e t e n d e s feito a
humanidade.
Sede servido communicar a vossa vinda a esta capital
algumas jornadas adiantadas.
D e u s guarde a V . muitos a n n o s .
(Assignado)

ANTÔNIO JOZE D E IRESARR»,

Secretario d ' Estado,
3 0 d e Maio 1 8 1 8 .
Officio do General S.
Martin.
T e n h o a honra de r e m e t t e r inclusa a V . E x a . a copia
do officio que recebi do G e n e r a l Balenas, no qual elle m e
informa d e uma acçaõ, que teve no dia 6 do c o r r e n t e , com
u m corpo de tropas pertencentes a o exercito j a disperso
do rebelde Osório. O successo foi notável, e p o r todo o
modo merece a gratidão d a pátria, q u e esta combatendo
agora pela sua liberdade, contra a mais injusta e cruel
t y r a n n i a . I g u a l m e n t e remetto a proclamaçaõ, que dirigi
ao exercito, que houvestes por b e m confiar-me, o qual
está n a melhor disposição, e e m g r a n d e a u g m e n t o d e disciplina. A estes papeis ajuneto ainda a l g u m a s c o m m u nicaçoens interceptadas, e a copia d e u m a proclamaçaõ,
que Osório mandou publicar, e que contém .mil falsidades.
Deus vos guarde por muitos annos, & c .
SANMARTrN.
Santiago, 22 de J u l h o , 1818.
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ao General em Chefe.

As tropas, de que V. E x ' . me deo o commando, assim
como a D. Manuel Peres, marcharam, em virtude das
vossas ordens, para S. Luiz, a fim de cortarem ura considerável corpo inimigo, que estava para 6air de Rocho, e
devia tomar a estrada de Cala. Nós marchamos em boa
ordem durante toda a noite, a pezar do muito máo tempo;
e ao romper do dia occuparaos uma pequena altura, aonde
por algumas horas nos demoramos. Dali mandei sair
três partidas para tomarem informação dos progressos,
qualidade e numero do inimigo Em poucas lioras voltou
uma, dizendo, que 12 a 13 mil homens marchavam na
direcçaõ de S. Luiz, com intentosde se reunirem ao corpo
principal; mas que naõ sabiam se éra ou naõ tropa bem
armada e regular. Logo depois chegou outra partida,
acoçada pelas forças Realistas, que se diziam commaudadas
por D. Joaõ Yrujo, e vinham bem preparadas para resistir: toda via disse que seu numero naõ excedia 800 homens, e que vendo que eram vigiados fizeram alto, tendo
em frente um bosque, e um pequeno rio, chamado Minola,
pelo seu flanco direito.
Eu convoquei immediatamente
os officiaes, para decidir, 6e em tal incerteza convinha
atacar o inimigo; mas a este mesmo tempo chegou a
terceira partida, e declarou, que o inimigo ja começava
a retirar-se, e que sua força naõ passava de 600 a 700
homens. Como a final conhecemos sua fraqueza, resolvi
atacállo immediatamente e perseguilio; e em conseqüência desta minha resolução puz logo as tropas em movimento. Toda via a noticia, de que os Realistas ja principavam a retirar-se, naõ éra verdadeira; porque nós os
achamos mui bem postados, e resolutos a receber-nos.
A nossa guarda avançada, sendo encontrada por um considerável corpo, teve com elle uma rija escaramuça, que a
obrigou a retirar-se para o centro, e deo entaõ lugar
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a que a fossemos soccorrer, e que a acçaõ se tornasse
geral. H e difficultoso affimar qual éra a verdadeira força
do inimigo, mas creio, que, pelas informaçoens dos prisioneiros, e pelo numero dos mortos, seria de 700 a 900
homens, muito mal armados. Elles pouco tempo guardaram o seu posto, e se puzéram logo em fugida, tanto por
entre os bosques como a travez do Minola, no qual todos
os que naõ sabiam nadar se affbgáram; porque suecedeo
que o rio estivesse entaõ consideravelmente cheio. Fizemos 70 a 80 prisioneiros, e ficaram mortos no campo 145.
A precipitação com que o inimigo fugio naõ nos deixou
fazer mais prisioneiros daquella vez, mas sendo perseguidos na direcçaõ de S. Luiz, que elles tomaram, pelo
Tenente Juan, muitos delles ainda ficaram prisioneiros,
bem que ainda naõ tenho podido saber o seu numero.—
Naõ tenho expressoens com que elogie o valor das minhas
tropas, e a firmeza que mostraram; e devo as maiores
obrigaçoens a todos os officiaes.
(Seguiam-se os nomes dos indivíduos que se distinguiram.)
Deus guarde, &c.
(Assignado)

M I G U E L DE BALENNAS.

VENEZUELA.

Proclamaçaõ

do General Arismendi, aos seus Compatriotas
Emigrados.

Compatriotas! —Se a falta de forças e de supprimentos
militares nos obrigou era outro tempo a chamar pelo
desenvolvimento de vosso patriotismo, para vos unir, em
nome de vossa pátria (dirigindo-vos na linguagem da razaõ
e da liberdade) e para obrar vigorosamente em sua
defeza; agora, no pleno gozo da paz domestica, da fartura
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e da harmonia, naõ obstante todos os esforços do inimigo,
para vencer-nos ou dividir-nos, e sette vezes mais poderosos do que estávamos na aurora de nossa regeneração
politica, vos convidamos a vir participar das bençaõs da
abastança e independeneia, a que sois estranhos no estado
de emigração.
Compatriotas!—Se estais delidos por falta de meios,
voltai para casa, o Governo de Margarita vos fornecerá
com tudo quanto precisareis para embarcar.
Se tendes familias, que carregam sobre vós, facilmente
se vencerá a difficuldade, por vossos esforços patrióticos.
Compatriotas! — Margarita he o lugar aonde achareis
o remédio de todas as vossas privaçoens: um azylo para
os desprotegidos; segurança de pessoa e propriedade:
recursos para o emprego da industria. Servi a Republica
com zelo, e defendei-a com honra.
Compatriotas! — Os Margaritanos continuam a fazer
uma bem succedida guerra contra o inimigo, porém com
augmentados meios, e augmentadas vantagens. As nossas fiecheras tem capturado, e trazido ao pequeno porto
de Juan Greigo, vinte e três prezas, nas ultimas seis
semanas, e só he para temer, que esta pequena enseada
e seus armazéns, naõ possam conter o excedente de
navios e mercadorias que se esperam, e que Margarita
naõ pôde consumir.
Os marinheiros tem recebido um dividendo, á conta do
saque das prezas, cabendo cem patacas a cada homem;
os officiaes tem sido pagos em proporção de suas classes ;
e os habitantes tem sido providos, por mora bagatella, de
tudo quanto necessitavam.
Compatriotas! — Temos tudo quanto desejamos e precisamos. Abandonai, pois, a precária vida de emigrantes,
naõ sêjaes por mais tempo orphaõs, dependentes de amigos
estrangeiros para vossa subsistência, mas vinde para nós,
e vivei livre e conforlavelmente.
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Guiria, suppondo que elle estava ali em alguma missaõ
para o Governo Hespanhol, o assegurava de que deferiria
as minhas operaçoens, até que elle a tivesse concluído. O
dicto commandante me informou, que as podia começar
quandoquer que me parecesse. Como as barcas canhoneiras estavam a grande distancia na retaguarda, e ao
mesmo tempo receoso de que o inimigo se retirasse, determinei começar o ataque contra a povoaçaõ. O brigue
Columbia, e escuna Favorite, ganhando a vanguarda
anchoraram em distancia de tiro de metralha da povoaçaõ,
e começaram um vivo fogo, ao mesmo tempo que eu me
approximava com a minha corvela. O inimigo, vendo
que a calma e as correntes me naõ permittiriam chegar a
tempo, fez uma sortida com as suas barcas canhoneiras e
fiecheras, em numero de sette, e atacou o brigue Columbia, e escuna Favorite, que fôram fazendo vivo fogo. E u
vinha chegando, porém fui obrigado pela calma a anchorar
em 3 braças de fundo, a fim de prevenir os progressos do
inimigo, que tinha ja abordado o brigue Columbia. O
inimigo deo-lhe tôa para a praia, naõ obstante o violento
fogo da corveta, e escuna Favorite- A nossa perca neste
dia foi de 5 mortos e dous feridos.
A's 5 da tarde retirei-me da fronte da povoaçaõ, e
anchorei no porto de Quebranta, aonde se nos unio a
maior parte das barcas canhoneiras. Toda esta noite se
passou em esquipar estas corn a gente das embarcaçoens
maiores. Fiz arranjamentos para o General Bermudez
desembarcar ás três da manhaã, com as suas tropas disponíveis, juncto ao porto de Quebranta, e marchar pela
retaguarda da provoaçaõ a esperar a cooperação das nossas
forças navaes; porém como a calma e correntes naõ me
permittiram outra vez chegar a tempo, despachei o Commandante Diaz com oito barcas canhoneiras, ordenandolhe que anchorásse juncto á povoaçaõ, o que elle fez as
V O L . XXI. No. 127.
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2 horas da tarde ; e tendo o vento refrescado, puchei em
adiante com os vasos maiores, e me postei em frente da
povoaçaõ. Tendo feito signal ao General Bermudez, na
praia, ao mesmo instante atacamos a povoaçaõ por mar e
por terra. O inimigo fez fogo sobre nós de suas barcas
canhoneiras, fiecheras, e brigue Columbia, que tinham
esquipado, e eram apoiados por um forte, em que tinham
montado 5 peças. Nada, porém, pôde previnir a avançada
de nossos soldados para a povoaçaõ, nem a dos nossos
pequenos vasos contra o brigue e barcas canhoneiras do
inimigo. Estas fôram todas abordadas e as equipagens
forçadas a atirar com sigo â água e escapar. Uma de suas
barcas canhoneiras, commandada pelo traidor Sabula,
soffreo uma explosão, a equipagem foi terrivelmente
queimada. No entanto os vasos maiores conservaram um
vivo e bem dirigido fogo contra o forte, e em breve percebemos, que o inimigo fugia para os matos em todas as
direcçoens.
Os nossos valorosos marinheiros, sob o commando de seu
chefe Diaz, desembarcaram armados de espingardas, e se
uniram ao General Bermudez, expulsando assim o inimigo
da povoaçaõ. Eu ordenei um destacamento de 40 homens
da corveta, que desembarcassem, e dentro em pouco
tempo tomaram posse de todo o lugar ; &c, &c, &c.
(Assignado)
L u i z BRION.
CHINA.

Macáo, 23 de Fevereiro 1818.
Estado actual das Missões do Império da China e
Reynos adjacentes : Bispados
Ordinários.
Macáo * Provincias que abrange este Bispado: Quantung, Quangsi, e Ilha de Hainaõ. O Bispo he Portuguez,
* Os Augustinianos Hespanhoes tem neste Bispado uma missaõ, da qual
cuida agora o Ordinário, assim como das que deixaram os Francisccuios de
M anilha.
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da Ordem de S. Francisco : ha cinco Sacerdotes do paiz:
obra de 7 mil Christaõs": a Religião Christaã está prohibida nestas Provincias : o Bispo chama-se D. Francisco
de Nossa Senhora da Luz.
Pekin t . Provincias deste Bispado : Pe-che-li, XanTung, e Leão Tung, ou Tartaria Oriental. Um bispo
Portuguez, residente em Macáo: na capital três Missionários Portuguezes da Congregação : nas dioceses nenhum : 18 Sacerdotes do paiz : obra de 40 mil Christaõs :
Religião Christaã prohibida: bispo D. Joaquim Saraiva,
da Congregação de S. Vicente de Paula.
Nankin. Provincias deste bispado : Kian-nan, e Honan
Um bispo Portuguez, da Congregação de S. Vicente de
Paulo, que reside em P e k i n : seis Sacerdotes do paiz:
obra de 32 mil Christaõs: religião Christaã prohibida:
bispo D. Caetano Pires, da mesma Congregação.$
Vigários

Apostoticos.

To-kien.|| Provincias de Fo-kien, Ilha Formosa, Che* Neste numero naõ entram os Christaõs que, em numero de 5 mil, pouco
mais ou menos, formam a Colônia de Macáo.
• A Corte de Pekin admittia dantes os Missionários Europeos paTa a formação do Calendário: agora que diz naõ precisa delles, prohibio aos que
se acham em Pekin o tracto com os Chinas, e a correspondência com os outros Europeos. Nesta diocese tinham os Franciscanos Hespanhoes uma
missaõ, que deixaram, e que está presentemente a cargo do Bispo
Diocesano.
I Estes 8 Bispados saõ suffraganeos do Arcebispado de Goa como os
de Malaca, Meliapor, e Cochim; e os Bispos saõ nomeados por S. M
Fidelissima.
|| Todos estes vigários Apostólicos saõ Bispos titulares ou in partibus
immediatamente sujeitos a S. Santidade, e ao seu Tribunal da Congregação,
de Propaganda fide, que os nomeia, e ao qual deve cada um dar conta da sua
administração. Ainda que a sua jurisdicçaõ seja delegada, tem privativamente em seus districtos todas as faculdades dos Ordinários: além destes
sette ha mait três na índia, a saber, no Pegu, Malabar, e Moguljeste
ultimo reside em Bombaim. NoThibet ha um Prefeito Apostólico Capu.chinho, e outro na Ilha de Jova.
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kiang, e Kiang-si. Um bispo e dois missionários Dominicos Hespanhoes* : oito sacerdotes do paiz: cousa de 36
mil christios: religião christaã prohibida: vigário apostólico
D. Fr. Roque Carpena, bispo de Jebestan.
Su-chuen. Provincias de Suchuen e Sunnan: dous
Missionários Francezes, clérigos seculares do seminário
de Paris: 22 sacerdotes do paiz: perto de 70 christaõs:
religião christaã prohibida : o ultimo vigário apostólico, D.
Gabriel Dufresne, bispo de Trabaca, foi degollado pela fé
a 14 de Septembro de 1815.
Xan-si. Provincias de Xan-si, Xen-si, Kansin, Huquang,
e Tartaria Occidental. Um bispo Franciscano Italiano,
dous missiarios Francezes da congregação de S. Vicente
de Pauto, e dous Italianos Franciscanos: 18 sacerdotes do
paiz: uns 35 mil christaõs: religião christaã prohibida:
Vigário apostólico D. Fr. Joaquim N., bispo Euriense.
Tunkin Oriental. Metade do Reyno para o oriente :um
bispo com seu coadjutor e cinco missionários Dominicos
Hespanhoes J.: 66 sacerdotes do paiz : perto de 190 mil
chrislaÕs: religião christaã tolerada: vigário apostólico D.
Das missoens que neste Vigariado tem os Franciscanos Hespanhoes, e
que deixaram, cuida agora o Vigário Apostólico.
• No anno de 1816 administraram o numero seguinte de sanctos Sacramentos. Baptismo de adultos 270; idem de meninos 1159; Confirmaçoens
737; Confissoens 11,530-Communhoens 10.831 Extremaunçoens 436: Matrimônios 620. Por estar prohibida a nossa Sancta Religião na China naõ he
fácil administrar annualmente os Sacramentos a todos os Christaõs, pois os
Missionários se vêem obrigados a andarem oceultos e administrarem-os
de noite.
O Bispo administra os Sacramentos como qualquer simples
Missionaro.
+ No anno de 1816 administrararn o numero seguinte de Sacramentos :
Baptismos de adultos 564; idem de meninos 6742; Confirmaçoens 5678
Confissoens 169.801; Communhoens 150.285; Extremaunçoens 2927 ;
Matrimônios 1234. Como em Tunkin está tolerada a nossa sancta Religião
podem os Missionários administrar com bastante liberdade. Os Bispos
administras como qualquer simples Missionário.
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F r . I<macio Delgado, bispo de Melipotamen: seu coadjutor D. F r . Dominigos Ilunares, bispo de Trejeiten.
Tunkin Occidental. Metade do reyno para o Occidente.
U m bispo com seu coadjutor, e dous missionários clérigos
seculares Francezes do seminário de Paris: 70 sacerdotes:
do paiz: obra de 180 mil christaõs: religião christaã tolerada
vigário apostólico D. Jacques Benjamin Lenger, uispo de
Gortine ; seu coadjutor D N. N . Guerard.
Cochinchina. Os Reynos de Cochinchina, Chiampa,
Camboja, e terras de Laos. Um Bispo c quarto Missio larios Clérigos Francezes do mesmo Seminário, e três
Franciscanos Italianos : 15 Sacerdorcs do paiz : cousa de
60 mil Christaõs : Religião Christaã tolerada . Vigário
Apostólico D. Joaõ Labartetle, Bispo de Veren.
Siam. Reyno de Siam e Queda, Ilhas de Suncelam e
Sumatra. Um Bispo e três Missionario-Clerigos Francezes do Seminário de Paris, eura italiano Clérigo Secular:
6 Sacerdores do paiz: uns 3 mil Christaõs: Religião
Chrstaã prohibida aos Siamezes, e tolerada para os
naturaes de outros paizes: Vigário Apostólico D. Antonio
Garnand. Bispo de Metilépolis.
Resumo- Três Bispados ordinários : sette Vicariatos
Apostólicos: Reynos e Provincias que comprehendem
estes Bispados e Vicariatos : China, Tunkin, Cochinchina,
Chiampa, Camboja, e S am ; Bispos II, Missionários 26,
a saber: 10 Francezes, 7 Hespanhoes, 6 Italianos, e 3
Portuguezes (*) : 234 Sacerdotes do paiz; c obra de
654 mil Christaõs.
« Neste numero naõ entra um Missionário que está em Macáo, nem os
Procuradoresdas Missoens.
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REYNO

UNIDO

sobre as novidades

deste

mez.

DE P O R T U G A L , B R A Z I L E A L G A R V E S .

Discussão

com a

Hespanha.

A estipulaçaõ da restituição de Olivença. concordada no Congresso de Vienna, ainda uaõ foi cumprida, a pezar do lapso de
tempo, que desde entaõ tem decorrido.
Que a Hespanha tenha procurado evadir-se ao cumprimento
daquelles ajustes naõ deve parecer extraordinário, mas que as outras
Potências, compartcs naquelle Acto, naõ tenham insistido cm sua
execução, he o que carece de alguma explicação.
Pelo que respeita á Inglaterra, esta omissão he ainda mais
' notável; porque, além do Governo Britannico ser comparte no
dicto Acto do Congresso de Vienna, por que se estipulou a restituição de Olivença, a Inglaterra se obrigou por um tractado
formal a garantir as possessoens de Portugal, e portanto naõ pôde
ficar indifTerente a esta usurpaçaõ de Olivença.
A Hespanha tem allegado, de sua parte, a posse, que a Corte
do Rio-de-Janeiro tomou de Monte-Video. Ksta questão naõ tem
connexaõ alguma com a integridade dos dominios de Portugal
que,a Inglaterra garantio.
He claro que a Inglaterra tem, por to los os seus tractados. e
pelo ultimo, de 19 de Fevereiro de 1810, que nisto confirmou todos
os precedentes, garantido as possessoens de Portugal.
,; E aonde
está o tractado, por que S. M. Fidelissima garantisse á Hespanha
as suas possessoens da America ?
A tomada de Monte-Vídeo, pelas tropas do Braz.il. foi uma
medida de precaução, que se justifica ainda pelas hostilidades, que
Artigas naõ tem cessado de levar adiante, em tanto quanto suas
fracas forças lhe permittem ; j e quein dirá, que, no meio deste
confiicto, se devam retirar as tropas do Brazil, e deixar as fronteiras
sem protecçaõ?
A moderação, que a Corte do Brazil tem mostrado neste negocio
das Américas Hespanholas, vai muito além do que a Hespanha
tinha direito de esperar; e naõ obstante os conhecidos sentimentos
pacifícios do Soberano, naõ ficam seus miuistros de todo livres do
reproche, de se naõ aproveitarem das circumstancias políticas, mais
do que tem feito.
Quaesquer que sejam os desejos pacíficos do Soberano, os interesses de sua Coroa saõ de tal magnitude, que tudo deve ceder a
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eiles; e pedem que se fortifiquem e segurem as fronteiras do Brazd
contra a perigosa guerra revolucionaria: e ainda assim, fazendo
tam pouco como tem feito o Gabinete do Ria-de-Janeiro, prestam
os Alliados ouvidos ás queixas de Hespanha.
A demora, que tem havido nestas negociaçoens, he sumniamente
prejudicial ao Bra7.il; pelas continuadas despezas que a guerra
do Rio-da-Prata lhe oceasiona ; e pela incerteza na lixaçaõ dos
limites naquella parte do Reyno.
No entanto que a Hespanha, e mais Potências procrastinam
estes ajustes, os novos Governos da America Hespanhola se vam
consolidando, e chegarão ao estado de madureza, que exija o
reconhecimento das mais Potências estrangeiras, que com aquelles
paizes quizerem comiuerciar.
No estado actual das cousas seria fácil á Corte do Rio-deJaneiro o fazer ajustes com o Governo de Buenos-Ayres, tanto
para a exterminaçaõ de Artigas, como para a fixação dos limites
das fronteiras. Mas quando o Governo de Buenos-Ayres se achar
desembaraçado da guerra do Peru, e reconhecido por um ou mais
Governos estrangeiros, entaõ a sua linguagem será mui diiTereute.
A s longas disputas, os desgostos, as guerras, que a Hespanha
tem movido a Portugal, sobre esta parte das fronteiras do Brazd,
saõ boa prova do que a Corte do Rio-de-Janeiro tem de esperar
do Gabinete de Madrid, caso o Governo Hespanhol venha a entrar
outra vez de posse do território da, margem oriental do Rio-daPrala.
Rsta posse desespera o Governo Hespanhol de alcançar, a
menos que lhe naõ seja dada po. S. M. Fidelissima, que assim
viria a empregar as suas tropas e o seu thesouro, para por juncto
a si o vizinho mais incoiumodo, que j a mais. tem lido naquelle
paiz desde a descuberta do Brazil.
Por mais sacrifícios, que a Corte do Rio-de-Janeiro fizesse, para
obter do Governo de Buenos Ayres um vantajoso tractado de limites, nunca isto lhe custaria tanto como a Hespanha tem sempre
exigido, quando esta matéria se tem discutido entre Portugal e
Hespanha. A moderação d* El Rey, os seus sentimentos pacíficos,
o respeito por E l Rey de Hespanha, tem sido até aqui a causa de
se uaõ aproveitar o Brazil da opportunidade de obter uma segura
fronteira a seus dominios; e ainda assim queixa-se a Hespanha, e
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deseja ser mettida de posse daquelle terreno, em que pode ser mais
rncomrnoda ao Brazil.
Os sentimentos pacíficos, que S. M. tem mostrado para com a
Hespanha, a sua moderação em naô tirar o partido que podia da
revolução da America Hespanhola, saõ tanto mais uma consideração pessoal por El Rey de Hespauha/iuanto naõ ha tractado algum
que o ligue aquella Potência.
Depois da atroz ligada Hespanha, com a França, para a usurpaçaõ e desmembramento de Portugal, romperam-se todos os tractados, que atè entaõ existiam, e portanto naõ pode haver a menor
sombra de pretexto, para que a Corte do Brazil faça guerra ás
Colônias Hespanholas revoltadas, com o fim de as tornara reduzir
ao dominio de S. M. Catholica.
Concluímos pois, que, no meio da injusta procrastinaçaõ, que a
Hespanha tem causado, e as Potências Alliadas da Europa admittido, na entrega de Olivença, o Governo do Brazil deveria proceder a
jazer ajustes e tractados com o Governo de Jacto deBuenos-Ayres,
afim de acabar com a guerra, ou para melhor dizer roubos de
Artigas: e para determinar as fronteiras, e linha de limites, que
devem pertencer ao Brazil.
Se para o futuro, o Governo de facto de Buenos-Ayres, cessar
de existir, pela entrega ou reocupaçaõ daquelle paiz pela Hespanha,
entaõ se traetará de repor o Governo do Brazil o território do
Rio-da-Prata, no estado em que se achava antes da revolução. Mas
ao presente, em que toda a probabilidade he que a Hespanha nunca
torne a entrar na posse das provincias do Rio-da-Prata, seria
grande erro em politica, o ceder o Brazil um território, que terá
de vir, nesse caso,a pertencera Buenos-Ayres, quando pôde ficar
com elle de consentimento desse mesmo Governo de Buenos-Ayres>
a quem he provável qne venha a pertencer.
O Governo da Hespanha naõ pode perder cousa alguma, por passar de Artigas para S M . Fidelissima a posse da margem oriental
do Rio-da-Prata; no entanto que a questão da independência das
Colônias se decide: pelo contrario muito pôde nisso ganhar; porque
se a Hespanha intenta conquistar Buenos-Ayres, quando ali chegarem as suas tropas, lhes será mais favorável ter naquella margem
do rio uma Potência amiga, ou pelo menos neutral, do qne o Chefe
Artigas, <jue será sempre sou inimigo declarado, e em tal conjunctura se ligaria á causa de Buenos-Ayres,
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Se a Hespanha naõ intenta mandar tropas para conquistar
Buenos-Ayres, (que he o mais provável, pela falta de meios daquella Potencial entaõ he uma ingerência officiosa e desnecessária,
o requerer que o Brazil deixeMonteVideo; porque lie intrometter-se
em negócios, que, nesse caso, só pertencerão ao Brazil e a BuenosAyres.

Administração

da Justiça no

Brazil.

O respeito, que he preciso guardar aos Ministros de Justiça,
nos tem obrigado a omitlir as repetidas communicaçoens, que do
Brazil temos recebido, sobre o escandaloso procedimento de muitos
Magistrados. E com tudo con vem dizer alguma cousa sobre a
administração da justiça em geral.
0 mal naõ provém deste ou daquelle individuo, mas do systema
em geral; e uma vez que se introduz a corrupção, por mais que
se mudem os ministros, continua a oppressaõ.
Temos sempre declamado, contra a jurisdicçaõ arbitraria dos
Governadores militares; e éra de suppôr, que lhes serviria de
freio a administração da justiça pelos ministros letrados; mas a
corrupção destes fallos dependentes dos Governadores, e assim
todos de maõs dadas contribuem para a oppressaõ.
1 Qual o remédio? A publicidade dos processos; a introducçaõ
dos Jurados.
O Governo Francez mandou recentemente um magistrado instruído, para viajar a Inglaterra, com o único intento de freqüentar
as Cortes de Justiça, e aprender a practica das regras, na admissão das provas.
Esta importante parle na administração da justiça he deixada, no
Brazil, segundo a legislação actual, inteiramente á consciência
do julgador. Daqui provém todo o mal; porque cada julgador
faz para si mesmo a medida de sua consciência.
A introducçaõ dos jurados seria uma innovaçaõ ; e tanto basta
para que encontre cora terrível opposiçaõ : esperamos por ella, mas
isto naõ deve desanimar-nos.
A primeira diffkuldade attendivel, nesta introducçaõ, he ensinar
aos povos em geral o officio dos jurados. Para isto reconimendariamos dous methodos. Um, a publicação de breves, e claras
instrucçoens, que estivessem ao capto das pessoas de educação; as
quaes somente se podem no Brazil nomear para este importante
V/.r X X L No. 127,
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ofSeío. O segundo, a introducçaõ gradual desta importante e ulil
instituição,
Supponhamos, que a primeira introducçaõ dos jurados se admittia nas causas commerciaes. Neste caso se fariam, em todas as
cidades do Brazil, listas dos negociantes mais instruídos, e destas
listas se tirariam os nomes dos doze, que deviam servir em cada
causa. O grande numero de pessoas, que se achariam em cada
lista, faria incerto, quaes haviam ser aquelles, em quem recairia a
escolha; e esta incerteza preveniria os empenhos.
Os negociantes estaõ de algum modo acustumados á decisaõ
de muitas causas por árbitros; e por tanto aquelles, que saõ
capazes de ser árbitros, teriam um só passo mais a dar, para se
habilitarem a serem jurados; porque a distineçaõ entre os magistrados e juradas, he a mesma, que todos os legistas Portuguezes sabem, que existia no Direito Romano,entre os Magistrados
e os Juizes: isto he, que o Magistrado conhecia, explicava e
decidia da ley; e o juiz decidia do facto, a que a ley se tinha
de applicar.
Faltando na linguagem commum, para melhor sermos entendidos de todos,a nossa recommendaçaõ he, que as causas commerciaes sejam sempre decididas por árbitros, presididos por um
ministro letrado, que lhes explique as leys, no caso especial de
que se tractar.
Para prevenir os empenhos, e a collusaõ dos jurados com as
partes, convém que os jurados naõ sejam nomeados, senaõ depois
que os advogados de ambas as partes tiverem preparado todas as
provas, que se lhes haõ de apresentar; e que depois de nomeados
dem a sua decisaõ em publico, sem fallar ou ouvir mais ninguém,
senaõ os advogados de ambas as partes, e o juiz ou juizes, que
presidirem ao processo.
O modo de tirar os nomes da lista, para fazer a escolha dos
jurados, requer também precauçoens, que saõ obvias, e para o
que a legislação Ingleza serviria de excellente norma.
Se esta instituição se admittir, no Brazil, nas causas commerciaes a experiência mostrará em breve a sua utilidade, para
reprimir a corrupção dos magistrados; e daqui se poderia extender a causas de outra natureza.
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Nos casos crimes he, sem duvida, aonde esta instituição he
mais proveitosa; mas a sua applicaçaõ, por isso que he tanto
mais delicada, requer maior circumspecçaõ; e assim podia seguirse depois; quando se achassem em cada cidade do Brazil, suffici.
ente numero de homens bons, assas instruídos no officio de jurados
em causas eiveis.
A^q nellas pessoas, que se oppóem á introducçaõ de qualquer
melhoramento, só porque he novidade; devemos lembrar,que a
decisaõ de causas por árbitros, hemui congenie com a legislação
Portugueza; e a instituição dos jurados naõ he outra cousa mais
doque a admissão de árbitros em todas as causas, sendo esses
árbitros presididos em sua decisaõ por um juiz letrado, que lhes
explique as leys do caso.
Para mais alhanarmos a difficuldade e o medo da innovaçaõ,
notaremos, que as decisoens por árbitros, saõ expressamente admittidas no livro 3° das Ordenaçoens, titulo 16: assim naõ ha
para que ninguém se assuste com esta innovaçaõ; somente se
requerem três circumstancias addicionaes, aos principios, que
admitte a mesma legislação nos árbitros.
I a . Que elles sejam introduzidos em todas as causas, sem que se
precise o compromisso das partes.
2». Que sejam escolhidos de maneira imparcial; e depois de
todos as provas promptas, para evitar o coluio delles com as
partes.
3 a - Que sejam presididos, quando derem a sua decisaõ, por
um magistrado, que lhes explique a ley, depois dos advogados
d'ambas as partes terem ai legado seu direito, e produzido suas
provas.
Comparando os jurados aos juizes árbitros, posto que demos
ao juiz ou magistrado presidente o conhecimento de direito, e
aos jurados o conhecimento do facto; nem por isso dizemos,
que estes jurados sejam meros arbitradores, de que faz mençaõ a mesma ordenação do Livro 3 o . tt. 17; aonde he bem
clara
distineçaõ; mas queremos dizer, que estes jurados
ou arbitras estejam debaixo da presidência do juiz letrado, para
elle lhes explicar as leys, ficando toda a decisaõ aos jurados.
4 P2
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H e claro, que os advogados de ambas as partes, expondo os
factos, e produzindo as provas, explicarão cada um delles as
leys segundo melhor convier a seus clientes; e o juiz dirá entaõ
o que for necessário para guiar o jurado, entre as opinioens oppostas dos advogados; mas ouvido isto. a decisaõ pertencera
ao? jurados.
A Ordenação do Reyno dá appellaçaõ da decisaõ dos Árbitros
em todos os casos. Mas na admissão dos jurados se deve fazer
nesta parte especial legislação. Qual ella deva ser he matéria
demasiado difusa para os nossos limites; que nos prescrevem naõ
passar por ora adiante nesta discussão.

Melhoramentos

no

Brazil.

O Leitor achará a p. 633, uma interessante noticia sobre a
introducçaõ de machinas na mineração do Brazil. A escassez de
braços, que o alto preço dos escravos produz no Brazd, naturalmente impellirá os habitantes daquelle paiz a recorrer ao niachinismo, tanto melhor adaptado ás necessidades da vida do que
o trabalho forçado dos homens, e tanto mais Iucroso, em um paiz
aonde a população he tam diminuta.
A p. 634, temos também «'opiado das novidades, da Bahia, um
novo estabelecimento naquella cidade, para educação dos meninos
pobres, Este ramo de economia interna merece toda a attençaõ
do Governo, c nos regosijamos de ver o patriotismo dos indivíduos, dirigido a tam úteis fins.
Mas he preciso repetir, que o Governo naõ permitte ao espirito publieo a elasticidade do que elle nu susceptível: sem os
esforços dos particulares, sempre as medidas do Governo seraõ
mancas.

Guerra do

Rio-da-Prata.

Damos a p. 641, as noticias, que se publicaram no Rio-deJaneiro, sobre a guerra com Artigas. O Gazeteiro omittio datas,
e lugares, o que he sempre da maior importância nestas narrativas. No entanto parece, que a acçaõ, que naquellas noticias
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so. refere, hé a que ja mencionamos da tomada de Purificação, que
éra a principal povoaçaõ, que occupava Artigas.
Destas noticias com (udo se colhe, que o exercito do Brazil,
leva ja as suas operaçoens juncto ao povo de S. Carlos, com que
cobre as margens do Uruguay, aonde este rio mais se aproxima
ao Paraná. Assim ficam livres as campinas do Brazil até o
Rio-Pardo, das correrias, que ali podia fazer Artigas.
Nestas relaçoens notamos., que scs tropas do Brazil restuituiram
os prisioneiros, que se mostrou serem subditos do Governo de
Buenos-Ayres; com o qne se prova a prudência do Gabinete
do Rio-de-Janeiro, em naõ se querellar com o Governo deBuenosAyres.
No entanto julgamos, que he impossível manter em estado de
quietaçaõ todo o território do Rio-Grande, em quanto se naõ
oecuparem todas as passagens do Uruguay; porque as fortalezas
deTaím,Sancta-Tecla, e outias ficam em tal distancia, e o terreno
he tam aberto, que naõ podem as guarniçoens precaver a entrada,
de pequenas partidas de cavallaria.
Entre-rios (jsto he o paiz que fica entre os rios Uruguay e
Paraná) está oecupado por tropas de Buenos-Ayres, as quaes
com tudo naõ saõ superiores ás partidas de Artigas.
Os leitores veraõ com prazer, a p. 644, que S. M. Fidelissima
naõ foi tardio em remunerar os oíflciaes, que se distinguiram naquellas acçoens.

ALEMANHA.

Regulamentos
sobro a liberdade da
Imprensa.
O Baraõ de Von Berg, Enviado de Holstein Oldenburg, na
Dieta de Alemanha, apresentou aquella Assemblea um diffuso relatório sobre a liberdade da Imprensa; por se tractar na Dieta de
fazer regulamentos a este respeito; que abranjam toda a
Alemanha.
Os Alemaens olham para esta questão em dous pontos de vista
diflVrentes. Um, considerando a imprensa como meio de multiplicar facilmente as copias dos livros, e propagar por este modo
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os conhecimentos, que nelles se contém, em beneficio da instrucçaõ
publica, e conseqüente melhoramento do gênero humano.—Outro,
como objecto da indnslria e do commercio; porque a multiplicidade de livros, que se imprimem na Alemanha, serve de emprego a
muita gente, e assim contribue para a riqueza do paiz, como
manufactura importante.
A liberalidade de ideas do nosso século tem forçado a reconhecer
os benefícios da Imprensa, ainda aos Governos menos iIluminados
da Europa, á excepçaõ da Turquia e da Hespanha. £ com tudo,
como os livros podem conter opinioens errônea», que produzam
estimulo para a infracçaõ das leys, suppoem alguns políticos, que
he necessário, antes de se imprimir qualquer livro, que o Governo
decida se ellehe ou naõ ulil ou prejudicial.
Von Berg segue, que os Governos só devem interpor esta decisaõ, quando o livro envolver actualmente a violação das leys;
porque qualquer homem tem direito de communicar aos outros suas
ideas, seja de palavra, seja por escripto ; e este, tanto pode ser em
letra de maõ, como de imprensa, ou pinctura ou esculptora conto
se tem sempre practicado, em todos os tempos c em todas as
naçoens.
A imprensa ministra o meio mais fácil desta communicaçaõ de
ideas e sentimentos, peculiar ao gênero humano, e que Deus naõ
facultou aos outros animaes; e pôr embaraços a esta communicaçaõ, he restringir uma das mais nobres faculdades do homem, e um
direito, que recebeo da natureza.
Os erros do entendimento humano naõ se destroem senaõ por
meio dos argumentos, e quando se impede o seu curso livre, se
destroe o •iinco meio que ha de illustrar a verdade, e fazêlla
conhecida; porque a força nunca pôde produzir a convicção.
Taes saõ as opinioer.s, que professa o BaraÕ Von Berg, em seu
relatório; porem como os homens podem em suas palavras offender os outros, assim o podem fazer em seus escriptos, e para
precaver este mal julga Von Berg, que he necessária a Censura previa á impressão. Isto, diz elle, he parte do systema de
Policia, que se versa em prevenir os crimes ; assim como as leys
criminaes em os punir depois de commettidos.
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Mas aqui vem a questão, se este meio de prevenir os abusos
da imprensa, naÕ produzirá peiores males do que os mesmos abusos
rra imprensa, que se propõem remediar; e se, na practica, naõ
dará origem a um systema de oppressaõ, destniclivo de toda a
liberdade mental.
Os que SAÕ de opinião, que se deve estabelecer a censura
previa dos livros, pretendem, que esta medida previne o crime,
mas os da opinião contraria asseveram, que o H«tado se deve
satisfazer com o processo e castigo, dos que usarem da imprensa
para fins illicitos; e que se os escriptores saõ ignorantes ou
triviaes, deve-lhes bastar o casligo do desprezo geral, em que seraõ
tidos.
O escriptor, que ataca qualquer individuo, ou mesmo o cabeça
do Estado, deve ser chamado a produzir as provas do que diz, e o
resultado da iuvestigaçaõ deve ser igualmente publico. Se as accusaçoens, que faz o livro, saõ bem fundadas, devem ali ficar registradas; se saõ falsas, fazeudo-se isso publico, ja o livro naõ pôde
fazer mais mal.
Se nenhuma pessoa he atacada, mas tam somente as leys ou a
moral, nenhum iudividuo se pôde queixar: e em tal caso os erros
io livro devem ser refutados, e seu author, assim como o publico
melhor instruídos. Nem esta instrucçaõ se pôde esperar do Estado;
porque naõ se lhe pôde transferir a direcçaõ e formação de nosso
espirito. A critica deve neste caso produzir seus effeitos benéficos.
A censura previa mais impede o bem doque previne o mal : opprime
sem ser útil; porque a variedade dos casos faz impossível a precisão das leys, e muito se deve deixar ao arbítrio dos Censores.
Na Alemanha cresce ainda a dilficuldade, porque a variedade de
Governos, que existem na grande extençaõ daquelle paiz, torna
quasi impossível a applicaçaõ de leys gerat s da censura ás diferentes circumstancias, em que os diversos Estados se acham.
A demais, a severidade da Censura, em um paiz, naõ faz mais
doque afugentar o manuscripto reprovado, para outro paiz, aonde
se imprime; e a prohibiçaõ delle depois de impresso nunca lhe
impede o correr, pelas maõs daquelles mesmos, que se desojava
que o naÕ lessem; a mesma prohibiçaõ excita a curiosidade para a
leitura. He bem sabido o caso de um author, que, tendo escripto
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um máo livro, que ninguém queria ler, pedio ao Cardeal Richelieu,
como grande favor, que o prohibisse; porque com isso excitava a
curiosidade do publico, e lhe procuraria a venda, e circulação, que
o pouco merecimento da obra lhe nao graugeava.

BadenA intentada transladação de alguns dos territórios de Baden,
para o Reyno de Baveira tem causado maior sensação em Alemanha, do que produziria, poucos annos atra/, a destruição de um
dos maiores impérios da Europa.
Mr. Bignou publicou uma obra, em defeza dos interesses de Baden, ao mesmo tempo que a Corte de Muuicli tem também appellado
para o tribunal da opinião publica.
A liberalidade de sentimentos, qne tem manifestado o Governo
de Baden, naturalmente lhe procura partidistas : porque achamos,
que a maior parte dos escriptores da Alemanha abraçara a sua
causa.
O Baraõ Drais, Presideute do Supremo Tribunal de Justiça em
Baden, publicou um opusculo, que se louva por seus conhecimentos
jurididicos, e em que demonstra a justiça, que assiste a seu Governo
nesta disputa, e estamos persuadidos, que a naõ ser esta torrente
da opinião publica, ja teria tido lugar a desmeinbraçaô de Baden.
No meio destas discussoens, faleceo o Grani Duque, Carlos Luiz
Frederico, aos 8 de Dezembro, sem deixar filho, que lhe pudesse
sueceder; e assim passa a coroa Gram Ducal para SDU Tio Luiz
Guilherme Augusto.
Pelos arranjamentos entre Áustria e Baviera, de 15 de Abril,
1815; modificados aos 23 do mesmo ir.ez e anno, devia a Baviera
receber certas porçoens do território de Baden, e também a devolução ou sobrevivência do Palatrnado do Rheno, na extincçaõ da linha
directa de successaõ do Gram Duque agora morto.
Os Allisdos parece terem convido nisto; porque, pelo protocolo
de 10 Junho, 1815, as Potências seguraram á Áustria a sobrevivência do Palatinado e do Brisgau, como meio de compensação nos
futuros arranjamentos da Alemanha.
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O Ministro de Baden, Mr. De Berstell insistio e obteve, durante
o Congresso em Aix-la-Chapelle, uma decisaõ difinitiva sobre os
paizes pertencentes a Baden ; o arranjamento se diz que contém
estes artigos—
I o . A integridade do Gram Ducado de Baden, como está ao
presente composto, e garantida, preservando-se aos Condes de
Hochberg a successaõ ao Governo.
2. Sua Alteza Real o Gram Duque de Baden paga a Sua
Majestade El Rey de Baviera a somma de dous milhoens, para a
liquidação da divida do Palatinato do Rheno.
3. Concorda-se em dispor S. A. R. o Gram Duque de Baden e
ceder o bailiado de Steinfeld á coroa de Baviera; e em compensação, a Casa de Áustria se obriga a ceder Gerodsigg, com
6.000 almas.
4. Baden consente em que se estaseleça nma estrada militar,
para formar uma communicaçaõ entre as antigas e novas possessoens da Coroa de Baveira.

AMERICA

HESPANHOLA.

Da conrespondencia, que publicamos a p. 645 se vê a maneira,
porque se effectuou, depois da batalha de Maipo, a troca de prisioneiros, entre o Vice-Rey do Peru, e o Governo Insurgente do Chili.
Aquelles documentos provam indubitavelmente, que a severidade
desta guerra civil provém mais dos Hespanhoes do que doa Insurgentes.
As noticias particulares de Venezuela naõ referem, até aqui,
senaõ preparativos para a campanha que vai a entrar. Bolivar
se esperava em Margarita, d'onde devia sair a expedição contra
Cumana.
Bermudez marcha ao longo da costa cora sua divisão de 700
homens; Marino tem debaixo do seu commando 1.500: Monagas, Sedeno e Zaraza, tem 2.000 homens, e se destinam a tomar
Barcelona.
A» forças marítimas em Margarita consistem em 14 llecheras,
aaõ commandadas por Gutienes, no brigue Brutus.
VOL. XXI. No. 127.
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A proclamaçaõ do General Arismendi, em Margarita, que publicamos a p.650, naõ he certamente chefe d'obra d'eloquencia; e
prova, o que tantas vezes temos notado, a falta de talentos nos
revolucionários da America Hespanhola. E com tudo desta
mesma proclamaçaõ se vê, a abundância, que reyna em Margarita.em conseqüência das prezas, que tem tomado aos Hespanhoes:
pela mesma razaõ, as faltas que estes devem experimentar,

ESTADOS UNIDOS.

As noticias da America dizem, que um dos commissarios mandados a America Hespanhola, Mr. Rodney, completou o seu
relatório, que apresentou ao Presidente dos Estados-Unidos; e
he decididamente de opinião, que aquelle Governo reconheça a
independência das provincias do Rio-da-Prata. Outro Commissario, Mr. Graham, he de opinião opposta. O terceiro Commissario, o Juiz Bland, ainda se naõ recolheo, nem mandou o seu
relatório ao Presidente.
Dizem também, que o sobredicto Mr. Bland será enviado com
uma commissaõ diplomática ao Rio-de-Janeiro.

CHAMP d' A Z Y L E .

Cousa de sette léguas pelo rio Trindade acima, e nas vizinhanças do terreno escolhido pelo General .Lallemand para o seu
campo militar, está uma povoaçaõ, que conterá cerca de 500
casas, oecupada por índios e Hespanhoes, chamada Trindade,
distante 120 léguas de S. Antonio, na provincia de México.
O numero dos partidistas de Lallemand ainda vai augmentando, pela adhesaõ dos Francezes fugitivos, que acham um azylo
naquelle estabelicimento. Dizem que lhes naõ falta nem mantimentos, nem dinheiro, nem armas. O peior he, que os corsários
dos Insurgentes, que andam a corso no Golpho México, depositam o remanescente de suas prezas, productos das índias Occidentaes, neste lugar; e ha entre estes novos colonos e os taes
corsários as mais amigáveis relaçoens.
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FRANÇA.
Segundo as noticias de Paris obteve o Governo Francez nova
modificação favorável, sobre os pagamentos que tem de fazer aos
Alliados, e se diz, que entraram no seguinte acordo:
" Que o ultimo empréstimo se reduzisse deffinitivamente a 12
milhoens de rentes,que se ha de pagar em 18 mezes; e o resto do
principal; isto helOO milhoens de francos, seraõ pagos em moeda
pela mesma Erança, em 9 mezes, depois do tempo que se tinha
concedido aosSenhores Baring e Companhia; com o que se extende
o pagamento final a 2 7 mezes."
Estes favores, que dos Alliados tem alcançado os Francezes,
provam a destreza destes em suas negociaçoens diplomáticas. Pela
primeira convenção, as sommas devidas aos Alliados deviam ser
pagas em 9 mezes: depois, a França pedio o termo de 12 mezes; e
dahi lhe concederam os Alliados 18 mezes; agora pediram e obtiveram os Ministros Francezes mais ulterior espera de 9 mezes.
Esta modificação das Covençoens em Aix-la-Chapelle, he
acompanhada de outra relativa ás dividas, que se haviam de pagar
a indivíduos e Governos estrangeiros, que se delonga também por
mais 6 mezes, naõ começando a fazer-se senaõ no I o . de Julho de
1 8 1 9 ; em vez de Janeiro de 1819; como se tinha ajustado.
Visto isto he preciso convir, que os Francezes saõ babeis negociadores diplomáticos! !
El Rey abrio

a sessaõ das Câmaras, no dia 10 de Dezembro,

pela falia, que deixamos copiada a p. 492.

A feiçaõ mais proini-

ncnte, no discurso d'Ei Rey, he o seu regosijo pela retirada do exercito de occupaçaõ : e bem razaõ tem os Francezes de se alegrar
coin este acontecimento, vendo-se livres da humiliaçaõ, que daqui
em dianfe só existirá nas paginas da Historia; como bem merecido castigo dos males, que aquella naçaõ fez á Europa, durante um
quarto de Século.
S. M. annunciou nesta falia, a sua determinação de celebrar
a cerimonia de sua uneçaõ e coroaçaõ publica, o que parece tinha
até agora demorado, para a fazer depois de haver cessado a
occupaçaõ.
O resto da falia d'El

Rey contém meramente expressoens

geraes, com aquella precaução e reserva, com que taes documen4Q 2
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tos saõ ordinariamente concebidos. As subsequentes discussoens
nas Câmaras saõ as que devem depois illuminar os pontos, a que
na falia d'El Rey meramente se allude.
O Ministro das Finanças, Conde Corvetto, resignou o seu lugar;
o que parece ter resultado dos últimos embaraços, que tem experimentado em França o credito publico, como se vê pela grande
depreciação das apólices do Goveruo.
O successor, he Mr. Roy, Membro da Câmara dos Deputados,
e que durante as duas sessoens passadas tinha sido empregado
em arranjar os cálculos de receita e despeza.
Esta circumstancia muito alliviará a situação do Ministério, se
na presente sessaõ das Câmaras, se ventilar a questão da queda do
credito publico; porque toda a responsabilidade recairá no Ministro
ja demittido.
As gazetas de Paris contradizem um rumor, que nellas naõ apparecêo ; de que na execução da ley do Recrutamento tinham havido
alguns movimentos revolucionários em Lyons. A mesma gazeta
diz, que, tam longe está de serem aquelles rumores verdadeiros, qne
a admiração he o pôr-se em execução a conscripçaõ, pela primeira
vez, com tam pouca difficuldade, perigo, ou demonstraçoens hostis.
Se o Jornalista suppoem digno de admiração o successo, he claro
que esperava daquella medidas difficuldade, perigo e demonstraçoens hostis" ; logo a ley de recrutamento naõ he tam politica e
agradável na França, como os mesmos Jornalistas tinham
representado.

HESPANHA.

Um artigo de Madrid de l de Dezembro diz, que se esperava em
breve a publicação de um decreto, para se augmentar o exercito ao
numero de 70.000 homens; e assevera mais que tal he a actividade
dos arsenaes, em Cadiz, que se espera será mui breve a saldada
expedição para a America, commandada pelo Conde de Abisbal; o
qual também se diz que vai nomeado Capitão General do Peru e
Chili, e com tam amplos poderes, que leva carta branca, para obrar
conforme as circumstancias.
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As noticias particulares saõ em directa contradicçaó daquelle
artigo de Madrid; porque representam as finanças daquelle Reyno
em tam deplorável estado, que nem ha com que prover ás despezas mesmo diárias da Casa Real; e, portanto, muito menos pode
haver meios de sustentar nm exercito de 70.000 homens.
Esta mesma pobreza impede os suppostos armamentos da expedição para a America, e até se refere, que os donos dos transportes,
apenados para aquella expedição da America, tiveram ordem para
os apromptar á sua custa, alem de se lhes naõ pagar cousa alguma
pelo uso de seus navios.
Em uma palavra tal he a confusão dos negócios públicos, que as
pessoas mais bem informadas ua Hespanha prognosticam uma
crise mui seria, dentro em mui pouco tempo ; e até se diz, que as
Potências Alliadas tem representado a Sua Majestade Catholica a
necessidade que ha da mudança de systema uo Goveruode Hespanha, para obstar á tormenta, que de todos os tados a ameaça.
A prohibiçaõ da feitura de obras, que se suppoem nocivas, hc
conduzida em Hespanha pela Inquisição, com mais rigor do qne
prudência; porque naquelle Reyno se julga, que o manter o povo
Ma ignorância he o remédio universal para todos os males do
Estado. A nossa opinião he tam inversa disto, que naõ hesitamos
em asseverar, que estas saõ as mais efficazes medidas para produzir
e perpetuar os abusos públicos de toda a qualidade. O seguinte
documento, prova o modo porque esta questão se considera na
Hespanha ; e h e uma ordenação do Inquisidor Mor; que apparecêo nas gazetas da Europa com o titulo de Decreto Real:—

Em nome da Sanctissima Trindade, &c.
Porquantose nos tem feito saber, que circulam entre os vassallos destes Reynos varias publicaçoens de tendência herética, irreligiosa; e sediciosa; e porquanto he da maior importância que se
obsteaoseu progresso, e que sejam devidamente punidos seus
authores, publicadores e circuladores, se determinou que se tomassem instantaneamente medidas, que eficazmente obtivessem
este fira.
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Todas as pessoas, que tiverem na sua maõ obras com os seguintes títulos, seraõ trazidas ao SanctoOíTicio, e se lhe dará o castigo,
que o caso requerer; com tanto que naõ seja menos de prisaõ solitária por três mezes, debaixo da authoridade doSancto Officio, e
pagamento de uma muleta naõ menos de 25 dobroens.
As obras prohibidas saõ:—A historiada Inquisição. Razoens
porque se deve abolir a Inquisição. Algumas notas sobre o restabelecimento da Companhia de Jezus. A theoria das Cortes.
A necessidade da Representação Nacional. Observaçoens sobre
o comportamento de varias Cortes da Europa. Cantigas Patrióticas. Difficuldades que se haõ de encontrar presentemente.
A maior partes destas producçoens heréticas e sediciosas tem
sido impressas em paizes estrangeiros, na lingua Hespanhola, e
introduzidas secretamente neste Reyno.
Dar-se-ha um castigo proporcional aquellas indivíduos; que
tiverem em seu poder algum Jornal Estrangeiro, gazeta, &c, que
contenha matéria contra o Governo ou Inquisição de HespanhaDado em Madrid aos 19 de Novembro do anno do Senhor, 1818.
(Assignado)

FRANCISCO XAVIER M E I R Y. CAMPILLO-

Inquisidor Mordo Reyno.
ANDRES F L O R E Z PEREIRA,

Secretario.

Para se conhecer a tendência de similhantes medidas; em continuar os male3 da Hespanha, basta considerar a prohibiçaõ da obra
intitulada -'Razoens porque se deve abolir a Inquisição.
Supponhamos a hypothese, de que he útil á Hespanha o abolir a
Inquisição; mas que ha pessoas, que saõ de diversa opinião. A
prohibiçaõ da obra, em que se ventila esta questão, só serve de
conservar aquelles indivíduos em erro. E se elles naõ vam errados, poderiam refutar o author, e convencerem os do partido opposto, do engano de seus argumentos.
Mas a prohibiçaõ da obra nem tende a persuadir os contrários,
nem serve de illumiuara naçaõ; a qual, vendo taes medidas, deve
desesperar de que se adoptem planos para a melhoraçaõ do Estado

Miscellanea.

675

INGLATERRA.

Duque de Wellington.
O seguinte se annunciou nas gazetas como authentico:—
Quando o Imperador Alexandre chegou a Aix-la-Chapelle (que
foi pelo meio da noite) depois da grande revista militar jnncto a
Valencienes, S. M. Imperial foi na manhaã seguinte, sem anuuncio
prévio, ter á Casa aonde se achava hospedado o Duque de Wellington, que estava almoçando com seus ajudantes de campo. O
Imperador entrou no quarto sem cerimouia, mas em completo uniforme militar; depois de pegar na maõ ao Duque, com muita cordialidade, fallou-lhe quasi pelas seguintes palavras :
"Dnque de Wellington, naõ perco um momento em vir ter com
vosco, para vos expressar os sentimentos da obrigação em qne me
sinto, pela attençaõ que o meu exercito tem uniformemente experimentado da vossa parte, desde que se acha debaixo de vossas
ordens. Nenhumas palavras podem fazer justiça aos meus sentimentos ; e tam pouco posso expressar-vos a minha admiração e
grande prazer que me destes, na ultima revista de nossas tropos,
especialmente pelo mais bello movimento militar, que ja mais presenciei— o avanço das Guardas Britanuicas, quando atacaram as
alturas de Famar !—• Tenho por tanto de pedir-vos, que me permittais nomear-vos Feld Marechal de Rússia."
O Duque fez a sua reverencia de acquiescer, e expressou o seu
alto sentimento, pela distineta honra, que lhe destinava S. M, Imperial. No dia seguinte a esta entrevista, o lmperador.encontrando
o Duque, lhe disse; "Haveis de jantar hoje comigo no uniforme
Russiano."—"Senhor, respondeo o Duque, ainda naõ pude terá
farda."—O Imperador retorquio ;" Isto nao faltará, se quizeres
vestir ã melhor, que tenho na minha guarda-roupa." Dentro em
meia hora, foi mandada ao Duque a farda de uniforme, que o Imperador trouxera no dia precedente, e nella apparecêo o Duque ao
jantar, com a Ordem de Feld Marechal Russiano, e uma magnífica
espada, que lhe apresentou S. M. Imperial, na mesma occasiaõ.—
A maneira porque o Imperador couferio esla grande honra militar,
he talvez o mais lisongeiro cumprimento pessoal, que ainda recebeo
o Heroe de Waterloo, e teve a graça addicional de ser feito cora
toda a cordialidade e affeiçaõ de intimo amigo.
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O Duque de Wellington teve a honra de Jantar com El Rey de
França, e Suas Altezas Reaes, aos 3 de Dezembro, estando •>
Duque ornado com a Gram Cruz da Ordem do Espirito Sancto,
cravada de diamantes, de que El Rey lhe fizera presente naquella
manhaã. Avaluase este presente em 500.000 francos.

O Governo Inglez nomeou o Duque de Wellington, para um lugar
dos Ministros de Gabinete, na repartição de intendente das muniçoens d'Artilheria (Master General of Ordnance.)

POTÊNCIAS

ALLIADAS.

A declaração das Cinco Potências Alliadas, que annunciamos no
nosso N°. passado, e publicamos neste a p. 606, contem tudo
quanto he necessário, para tranquillizar o Muudo, a respeito das
vistas, que pôde ler esta Quintupla Ailiança.
No meio destas seguranças, nenhuma potência deixa de se fortificar, e até a mesma França se diz, que abandonará as fortificaçoensdeqac os Alliados estiveram de posse, e preparará outras»
segundo a prudência requer, para o caso em que sejam necessárias.
Sem ser preciso duvidar da boa-íe dos Alliados, podemos
recear e precaver-nos, contra o quebrantamento de suas promessas.
Naõ só os Governos, mas os particulares, se arrédam dos contractos, que intentavam cumprir; ja porque mudem de opinião, ja
porque as circumstancias mudem.
Podemos citar disto um exemplo nestes mesmos Alliados. O manifesto de declaração de guerra da Áustria contra a França, em 1813
(Corr. Braz. Vol. XI. p. 342.) fundando-se unicamente na violação
das relaçoens políticas entre os dous Estados, naõ diz cousa
alguma á cerca da forma de Governo em França, nem da Dynastia
que devia governar aquella Naçaõ.
A Declaração das Potências Alliadas, datada em Frankfort no
1«. de Dezembro, 1813, (Corr. Braz. Vol. XI. p. 836) também
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fiaõ fundamenta a guerra senaõ nas relaçoens políticas da Europa:
o Governo interior da França, naõ he por forma nenhuma allegado como motivo de guerra.
Outra vez a Áustria, por meio de uma nota do seu Miuistro,
datada de 9 de Maio, 181 6, declarou isto expressamente (Corr.
Braz. Vol. XIV. p. 685 nas seguintes palavras :—
" O Imperador, posto que írrevogavelmente resolvido a dirigir
todos os seus esforços contra a usurpaçaõ de Napoleaõ Bonaparte,
como aquelle objecto está expresso, no artigo 3 o . , e a obrar em
aquelle respeito na mais perfeita uniaõ com seus Alliados, está
naõ obstante convencido, de que o dever, que lhe impõem o interesse de seus vassallos, e igualmente os princípios porque elle se
governa, naõ lhe perroittiriam que se obrigasse a proseguir na
guerra, para o fim de impor á França esta ou aquella forma de
Governo."
Naõ obstante todas estas declaraçoens, os Alliados entraram,
em Paris, trazendo com sigo El Rey Luiz XVIII, e para o firmarem em seu throno deixaram na França um exercito de occu«
paçaõ.
Razoens mui boas, sem duvida, levaram os Alliados a este
passo; mas isto prova, quam pouco se pôde confiar nas declara»
çoens dos Gabinetes, que cm ultimo resultado se decidirão sempre
pelo que lhes parece mais conveniente a seus respectivos Estados.
Nem se poderá dizer, que os Alliados só tiveram em vista a
conservação das Dynastias, que reynavam antes da Revolução
Franceza; porque, a creaçaõ de um novo Rey para os Paizes
Baixos, que nunca tinha existido, a admissão de novo Rey na
Suécia, as espoliaçoens do território de Baviera; a confirmação do
desmembramento da Polônia, &c. &c. provam, que naõ he essa
supposta legitimidade, mas os interesses relativos das differentes
Potências, quem as tem influído em suas decisoens.
O objecto da presente Quintupla aliiança, diz a declaração,
he "a segurança das transacçoens.em quea paz he fundada"; isto
be que se mantenha a posse quecada um tem, nas novas divisoens,
que se fizeram. Mas pela mesma razaõ porque se fizeram tantas
alteraçoens nos Governos passados, se faraõ outras nos actuaes,
V O L X X I . N o . 127.
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quando as circumstancias mudarem, e os que tiverem interesse naõ
mudanças, se acharem com forças para o fazer.
I Que effeito pode ter um tractado, em que entram as cinco
maiores potências da Europa, com toda a sua discrepância de
interesses? Seria somente uma espécie de polidez reciproca,
em que naõ haveria fundamento solido para descançar.
Daqui se argumenta, que as outras naçoens naõ tem nada a
temer de transacçoens, que naõ tem força, excepto por sua
mesma vontade e concurrencia. As palavras, posto que soem
como dantes, já naõ expressam a mesma idea.
Duas cousas parecem mui claras nos documentos que temos
publicado, e vem a ser; o estabelicimento da dynastia legitima
era França; e a permanência da monarchia constitucional.
Os Alliados também applaudem o bom successo d'El Key de
França em tranquillizar a Naçaõ; e consequentemente approvam o systema de seu Governo.
Pelo que respeita a França,he evidente,qm> este reconhecimento
de sua forma de Governo, e dynastia reynante, se pode considerar como acto voluntário da parte dos Alliados; visto que elles
possuíam com um exercito seu as fronteiras de França.
Parece que uma das immediatas conseqüências das transacçoens em Aix-la-Chapelle, he a dissolução do Committé de Conferências Diplomáticas, que os Ministros das grandes Potências
tinham em Paris, durante a occupaçaõ do território Francez.—
O artigo 49 do Protocolo de 15 de Novembro annuncia, que
similhantes assembléas dos Ministros das respectivas potências
se naõ poderão fazer, senaõ fixando, em cada uma das occaeioens,
o lugar e período do ajunctamento, por meio de communicaçoens diplomáticas; e mesmo entaõ somente em conseqüência
de requisição formal da parte das potência», a quem disserem
respeito os pontos de deliberação.
A p. 610, publicamos o Memorial do Conde Bentick, em que
representa a injustiça, que lhe fazem em o privar da pequena soberania de Kniphausen, que lhe pertence. Sem duvida he mui inconveniente a existência destes pequenos regulos da Alemanha, mas
he absolutamente incompatível com os principios da Quintupla
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Aliiança, que ura destes Soberanos, pequeno ou grande, seja desapossado por outro, por mera via de facto, como neste Memorial
ue allega.
Esta questão foi sem duvida trazida á consideração do Congresso, e nas conferências se resolveo, que se decidisse isto em
Berlio, sob a mediação das Cortes de Prússia e Rússia; por ter
declarado és»a potência, que naõ tiuha pretençoens a Kniphausen.

PRÚSSIA.

Por uma ordem de Gabinete, dirigida ao Conselho de Estado.
e ás Repartiçoens competentes, determinou S. M. Prussiana,.que
6e ponha em vigor o novo s i stema dos impostos, em todos os dominios de Sua Majestade Prussiana, começando no 1«. de
Janeiro, 1819.

SUÉCIA.

Dizem as noticias de Norwega, que os Commissarios de Suécia
« Norwega, em concurrencia com os de Dinamarca, terminaram os seus trabalhos, relativamente aos arranjamentos,
entre Norwega e Dinamarca; e que segundo os ajustes qao
tem feito, pagará a Norwega 8:000.000 de dollars Norweguezes, em espécie, á Coroa de Dinamarca. Todas as preençoens e reclamaçoens, que a Norwega fez á Dinamarca, por
navios, &c; assim como as de Dinamarca á Norwega, por conta do
Banco, dividas geraes do Estado, &c; ficam por isto annuladas, e
liquidadas: falta simplesmente ajustar os termos, em que se devem
fazer os pagamentos.
A divisão actual dos ramos de Governo, na Norwega, que por
Hma ordenança d'El Rey, de 30 de Novembro, 1814, estava
dividida em sette repartiçoens, foi agora abolida ; e de Janeiro de
1819 em diante; se estabelecem somente cinco Repartiçoens; a
saber; negócios ecclesiasticos e de educação: justiça e policia :
finanças, commercio, c alfândegas : forças de terra: e marinha.
4R 2
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Em uma das sessoens do Storthing, o Presidente foi authorizado a
pedir a El Rey, em um memorial particular—1°. Que no titulo
Real, tanto na moeda de Norwega, como em todos os actos e ordenanças relativos á Norwega, viesse primeiro o nome deste Reyno.e
naõ o de Suécia primeiro sempre, como até aqui se tem practicado.
2 o . Que se obtivesse a restituição dos documentos, mappas e
planos relativos á Norwega, e que se removeram de Dinamarca
para Stockholmo,
O committé nomeado para examinar a questão de fazer ou naõ
um Porto Franco em Christiansand, decidio a favor da medida.
O Tribunal Áulico conderanou os dous ex-Directores do Banco
de desconto de Malmoe, na perda da honra, duas horas de publica
exposição no pelourinho; e trabalho rigoroso numa fortaleza por
dez annos: Falta ainda a approvaçaõ ou desapprovaçaõ d'EI Rey a
esta sentença.

TURQUIA.

As noticias de Constantinopla, de 26 de Outubro, dizem, que arrebentara uma insurreição na Geórgia; excitada por um poderoso
principe Tartaro. Accrescenta-se, que, em conseqüência deste
acontecimento, as tropas Russianas, juncto a Tifiis, tomaram as
medidas necessárias.
A Porta recebeo a seguinte informação sobre a fugida do Hospodar da Wallachia. Acompanharam-o suas mulheres, seu filho e
dous genros, Argizopulo, e Blakuzkí; e também o Bojar Manto
Cordata. Parece que havia muito tempo que se preparava para
esta fugida, tendo remettido grandes sommas, dentro em poucos
mezes, por letras de cambio, para a Suissa, Inglaterra, e Rússia.
A Porta notificou amigavelmente ao embaixador de Russiaa fugida
do Hospodar, e lhe representou a necessidade de preencher a vacância daquelle lugar. O Baraõ de Strognoff concordou nisto com
a Porta, mas observou, que até a expiração dos sette annos, eslipulados pelo tractado, o lugar de Hospodar devia ser exercitado interinamente por nm Caimakan.
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CONRESPONDENCIA.
Carta

ao Redactor

sobre o Ceio do

Brazil.

Rio-de-Janeiro, 25 de Septembro, 1818.
Senhor Redactor, do Correio Braziliense!
No meio das reformas, e melhoramentos, que vejo que V. M. louva e
profioem no seu aqui mui estimado Jornal; ainda se naõ lembrou do Clero
deste paiz.
O Clero, Senhor Redactor, constit.ie uma classe respeitável pelas funcçoens de seu ministério sagrado; de muita importância por sua riqueza de
grande influencia politica; e muito útil,por serem os ecclesiasticos os directores das consciências dos povos.
Mas para que esta classe seja respeitável, importante e útil, convém qoe
seus membros se comportem de maneira adequada á moral que pregam.
Por varias vezes tem os Monarchas requerido e promovido a reformaçaõ
do Clero, e o Senhor Rey D. Manuel, requereo por seus Embaixadores
a reformarão da mesma Cúria Romana, e até a do Papa.
He impossível que o mais superficial observador naõ perceba no Brazil a
opposiçaõ que ha, entre u moral pregada, e a practicada pela generalidade
de nossos Ecclasiasticor.
A virtude da castidade absoluta naõ he essencial ao estado ecclesiastico
porque casados eram os clérigos, antes do Concilio de Constância, aonde se
determinou definitivamente o celibato dos clérigos o frades; e casados suõ
ainda os clérigos em vários paizes do Mundo ; porém uma vez que os clérigos
professem conformar-se com este ponto de disciplina da Igreja, a violação
delle causa um terrível escândalo.
As raancebias publicas, e outras offensas desta natureza, naõ podem
deixar de diminuir o respeito do Clero, e sem o clero ser respeitado, por
suas próprias virtudes, debalde he esperar que elle induza o de mais povo
á virtude.
l i e deplorável neste paiz o effeito do máo exemplo; e supposto que se
naõ possam aceusar os habitantes desta cidade; e de outras do Brazil
aonde te .ího estado, de crimes atrozes; com tudo os vicios que nascem da
moleza, do luxo, e licenciosidade saõ infelizmente mui communs.
He por isto, Senhor Redactor, que me parece necessário lembrar a ref >rma do Clero, como um dos meios de promover a moralidade desta nacaõ ;
que se cm seu principio, como podemos dizer que agora se acha, assim f;>r
conrompendo-se, nunca virá a ser cousa nenhuma grande no mundo, sejam
o que forem seus Governantes.
Sou; Senhor Redactor,
De V. M.
m". ven". e cr».
S — C — de S —.
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Carta de Manuel Coherente, sobre o

Investigador.

Senhor Redactor do Correio Braziliense!
Como parece que o Investigador Portuguez tem soffrido algumas moléstias, que provem d > pouca coherencia de suas partes componentes, seria
bom recommendar-lhe algum remédio para seu allivio. Na falta em que
aquelle Jornal se acha de um Redactor supremo, com quem os mais se con
formem, ser-he-hia talvez proveitoso mandar buscar a Lisboa o Reverendo
Jozé Agostinho,com a qual medida tudo iria «onforme a esse cabeça; pois
se acha nomeado agora para revisor do Investigador, o sábio Marquez de
Peaalva.
Com a recommendada coherencia, ficaria o Jornal e suas doutrinas, o
Redactor, o Censor, e os Patronos, todos conformes e coherentes entre si.
Sou,

m*°. ven or . e Cr".
MANUEL COHERENTE.

Carta ao Redactor sobre o Brigue

Audaz.

Senhor Redactor do Correio Braziliense.
Acustumado a escrever somente a meos con respondeu tes, em virtude de
minha vida commercial, mal pensava eu de algum dia lançar maõ da penna
para me dirigir a um Jornal publico ; porem observando em alguns dos
que em nossa iingoa aqui se imprimem, principalmente em o Invastigador,
que o Governo do Brazil mandara pagar e indemnisar os navios, que por
elle haviam sido empregados contr* a revolução de Pernambuco (passo
mui acertado e justo de um governo recto, e previdente como o nosso)
seria inconsistente para com migo mesmo, e meos interesses, se por via
também de algum periódico, naõ declarasse, ainda que com repugnância,
que em o meo caso se naõ hà, por ora, praticado o mesmo, apesar de ser
um dos que mais demanda uma prompta satisfacçaõ, como Vm". verá pela
simples expoosiçaõ, que tlêlle passo a fazer a Vm™.
A casa a^ni estabelicida, sob a firma, de Oliveira, e Amorim, de que eu
sou sócio, mandou fazer á Bahia o Hrigue iudaz, o qual, depois de acabado
e prompto, aahiu dali para hir carregar a Pernambuco, aonde, depois de
forrar de cobre, e estar de todo prompto a sahir por dias para a Costa do
Malabar, sobreveio, no dia 6 de Março de 1817, a infame revolução de
Pernambuco, a qual a penas deu logar, já tarde na quelle dia, para poder o
Capiiaõ do mesmo, Joaõ da Costa Carvalho, conseguir desamarra-lo donde
estava, e fazer-se á vela a toda a pressa, já debaixo do fogo dos rebeldes,
seguindo depois viagem para a Bahia, aonde foi um dos primeiros a dar a
noticia da revolução. Na Bahia, o Excellentismo Conde doE Arcos, com
aquella deliberação e prestesa, que taõ eminentemente o destinguiram,
entre outras mui justas, e providentes medidas, bem próprias da occasiaõ e
circumstancias, fêz, que se embarcassem tropas no ditto Brigue, as quaes
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ordenou partissem para as vizinhanças de Pernambuco, aonde em breve,
chegaram, e depois que desembarcaram, se recolheu o Brigue aquelle
Porto, havendo já acabado a revolução, e tudo estar restituido ao seo
antigo, e legitimo estado de obediência.
Parece, Senhor Redactor, que as circnmstancias urgentes, que demandam
medidas Cortes, e em que o amante da sua pátria, e fteJ ao seo Rey, deve
com a vida, e fazenda sustentar o throno para conservação da ordem,
haviam de todo cessado, e por isso era cousa mui justa, e natural esperar, que immediatamente se entregasse o Brigue a seos donos, pagando-se
por o uso, e sejviço d'elle um frete racionavel. Porem naõ suecedeu
assim, apesar das instâncias e detigeocias do conrespondente do Brigue,
ô qual por vezes requereu ao Governo local para este o mandar entregar
a fim de naõ perder a viagem do Malabar para que estava destinado, em a
qual fazia o vantajozo frete de cousa de quarenta contos de reis, mas
aquelle Governo nada decediu; e mandou neste meio tempo, o Brigue
para Monte Vidéo, por onde me cousta andar ainda ao serviço d' El Rey,
havendo por essa causa sofrido os donos délle prejuízos incalculáveis.
Naõ se podendo entaõ por meio de requerimentos haver o Brigue,se
requereu de novo ao mesmo Governo d«» Pernambuco o seo valor; ao
que houve por despacho, que appresentassem os donos o emporte em
que lhes estava, o que estes fizeram, juntando contas qne montavam a
R*. 63:744.622; as quaes se podiam legalisar com recibos, e documentos
em forma legal, e mercantil: e quando entaõ se esperava que o Governo
de Pernambuco o mandasse pagar, senaõ em dinheiro, ao menos por
encontro de direitos de effeitos, gêneros, ou fazendas que os proprietários
ali importassem ou exportassem, naõ suecedeu assim, e depois de muita
demora, sahiu por despacho, que se requeresse ao Rio de Janeiro.—
Assim se tez mandando para ali os documentos e se tem continuado a
requerer, sem que tenha havido despacho algum favorovel, até as ultimas
noticias dali, que chegam a 10 de Outubro passado.
Depois de taõ relevantes serviços, que há feito este Brigue na restauração
de Pernambuco, os quaes de tanto proveito tem sido a El Rey, e a Pátria,
depois da conhecida fidelidade, e devoção do conrespondente, e sócio dêlle
em Pernambuco á mesma causa, c I d o nosso bom Rey, o qual conrespondente ao momento que arrebentou a revolução, deu ordens para immediatamente se fazer o Brigue á vela para a Bahia, seguindo-o elle mesmo, também, em poucos dias, evadmdo-se desta maneira á vigilância, e desejos dos
revolucionários, que pertendiam aproveitar-se daquella embarcação; custa
a crer, que o nosso Governo, alias providente, e justo em tudo o que faz,
e ordena, naõ o haja sido em o nosso caso, nem a justiça dêlle; (naõ
faltando já do quanto havemos sido úteis ao Estado pelos immensos direitos
de importação,e exportação que lhe a minha caza há pago) e tenha mandado pagar e indemnisar alguns na\i-a a seos donos, naõ o havendo, por
ora, feito ao meo Brigue.
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Espero, Senhor Redector, que o nosso paternal Governo fará justiça igual,
mandando me pagar, e indetnnisar o Brigue em questão, nem consulta que
sejam uns filhos outros enteados.
Rogo mui por favor a Vm". Senhor Redactor, queira inserir no seo
mui conhecido e útil Jornal esta minha exposição, para que por meio
delle seja levada ao conhecimento das authoridades Portuguezas, que eu
reconheço, como vassallo fiel, e submisso, e leal Portuguez que sou; e nisso
mui obrigará Vm«*. Senhor Redactor, a este que hé.
De Vm".
mui attento Venerador e Cr°.

J O Z E ANTÔNIO G L Z . ' D ' O L I V E I R A .
Londres 26 de Dezembro, 1818.
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Miscellanea.

Naõ temais o inimigo. Damos-lhe assas que fazer em
sua defeza: se se atrevesse a atacar-nos, seria somente
uma espécie de expedição de roubar, para fazer uma
tentativa contra a nossa propriedade ; mas a nossa ambição em o destruir, e os meios que temos providenciado
para o fazer, tornariam abortivos todos os seus esforços.
(Assignado)

J . B. A R I S M E N D I .

Margarita, 21 de Septembro, 1818.

Officio

do Almirante
Brion ao Supremo chefe de
Venezuela, sobre a tomada de Guiria.
Abordo do Victoria, Guiria, 25 d'Agosto.

Aos 17 do corrente sai do rio Orinoko, cora parte da
esquadra debaixo do meu commando, destinada á ilha de
Tobago, aonde alcancei o objecto a que fui mandado; e
aos 21 ancborei no porto de Cascaral ; na costa da ilha de
Trinidad. Dali mandei immediatamente a escuna Favorite
paraPontaHicacos, em busca das nossas barcas canhoneiras.
Aos 22, ao romper do dia, dei à vela, acompanhado do
brigue Columbia, e escuna Spartana, e ãs 6 da manhaã
avistei a escuna Favorite, em companhia das barcas canhoneiras, e me dirigi para o porto de Guiria, ordenando
o Commandante Diaz, que corresse ao longo da costa,
em ordem a obter informação de nossas guerrilhas. Pouco
vento e marés contrarias me naô permittiram surprender
o inimigo aquella noite, e fui obrigado a anchorar na distancia de quatro léguas da cidade. Ao romper do dia
levantaram anchora todos os vasos maiores, e procederam
para o porto de Guiria, aonde estava anchorado o navio de
S. M. Britannica, Scamander. Eu despachei immediatamente uma carta ao seu commandante, informando-o de
que ára minha intenção emprehender hostilidades contra

