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POLÍTICA. 

Documentos officiaes relativos a Portugal. 

Portaria, que manda suspender a Contribuição extraor
dinária de Guerra. 

JL ENDO felizmente cessado os motivos de maior urgên
cia, que para salvação da Pátria, e conservação da Inde
pendência Nacional, fizeram necessária a Contribuição 
Extraordinária de defeza, estabelecida pelo Alvará de 
sette de Junho de mil oitocentos e nove, e prorogada 
pelas Portarias de dois de Agosto de mil oitocentos e dez, 
e dez de Abril de mil oitocentos e onze: E Querendo o 
Principe Regente nosso Senhor, por effeitos do Seu Pa-
ternal amor e piedade, que aos seus fieis vassallos, que 
tanto tem soffrido com as calamidades destes últimos tem
pos, se naõ retarde o conhecimento dos benefícios, que 
lhes hao de resultar da suspensão daquelle temporário 
recurso: He servido sua Alteza Real ordenar effectiva-
mente, e mandar publicar em todo o reyno, que no dia ul
timo de de Dezembro do corrente anno fica supprimida a 
Contribuição extraordinária de defeza em todos os ramos 
de Arrecadação, em que ella se acha imposta, continuando 
somente d'ahi por diante a percepção dos vencimentos, 
que nesse tempo estiverem por cobrar. As authoridades 
a quem toca, assim o tenhaò entendido, e façaõ executar 
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4 Politica. 

com as participações necessárias. Palácio do Governo 
em três de Junho de mil oitocentos e quatorze—Com qua
tro Rubricas dos Senhores Governadores do Reyno, 

Portaria, que faculta o uso dos cavallos de marca. 
Tendo cessado as circumstancias, que deram causa ao 

Alvará de 12 de Dezembro de 1809, quanto a prohibiçaõ 
do uso de cavallos de marca nascidos na Península, que 
fossem capazes da remonta do exercito ; e sendo por outra 
parte manifesto o prejuízo que resulta á creaçaõ dos pol-
dros, e poldras, e conseguintemenfe á mesma remonta, de 
se empregarem egoas no serviço de seges, e carroagens, 
com idade, e construcçaõ próprias para o ministério das 
Caudelarias: Ha o principe Regente JVosso Senhor por 
bem permittir, que todos indistinctamente possaõ usar de 
cavallos de marca nascidos na Península, suspenso nesta 
parte o sobredito Alvará; ficando porém em seu vigor 
pelo que toca á prohibiçaõ do uso de egoas em serviço de 
seges, e carroagens, a cujo respeito se deverá pôr na mais 
rigorosa observância, tudo quanto sobre este objecto nlli 
se acha determinado. O Intendente Geral da Policia, na 
qualidade de Inspector Geral dos Transportes do Reyno, 
conhecerá da falta de execução desta, por via dos Inspec-
tores dos Transportes das Provincias, procedendo á impo--
siçaõ das penas estabelecidas no § 12. do sobrebito Alvará 
em toda a pessoa, que, depois da publicação da presente 
portaria, fizer uso de egoas em seges, ou carroagens, que 
naõ estejaõ anteriormente alistadas na conformidade do 
§ 2. Art. 2. da regulação dos Transportes approvada por 
portaria de 7 de Dezembro de 1S11 ; naõ se comprehen
dendo nesta obrigação as que actualmente, e pela necessi
dade da actual guerra, se conservam no uso das seges, e 
canoagens, sendo por es(e serviço pouco próprias para a 
creaçaõ, e conservação nos campos, depois de recolhidas. 
E para que se evitem para o futuro os abusos, e se naõ de 
lugar a fraude, o Intendente Geral da Policia, Inspector 
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duras para as bagagens dos Officiaes do Estado maior, e 
das companhias dos Corpos do mesmo exercito ; e atten-
demlo igualmente a que os ditos Officiaes naõ receberão no 
presente anno a quantia designada na referida portaria para 
remonta : Ha por bem dispensallos da restituição das men
cionadas cavalgaduras, permittindo aos conselhos dos cor
pos o poderem dispor dellas em beneficio dos officiaes a 
quem competir. D . Miguel Pereira Forjaz, do Conselho 
de S. A. l i . , Secretario dos negócios estrangeiros, guerra 
e marinha, o tenha assim entendido, e expessa as ordens 
necessárias.—Palácio do Governo, em o Io. de Septembro, 
de 1814. 

Com as Rubricas dos Governadores do Reyno. 

3. O Principe Regente Nosso Senhor tendo consideração 
ao bem que se conduzirão na ultima campanha os differen
tes corpos de Milícias, e ao bom comportamento que tem 
íido na primeira linha os milicianos, que para ella passa
rão a servir por castigo, como lhe foi constante pelas infor
mações do Commandante em chefe do mesmo exercito, o 
Marechal marquez de campo-maior, usando da sua Real 
Clemência, determina que todos os que ao presente existem 
em qualquer corpo de linha pelo mencionado motivo, re-
vertaõ para os regimentos a que dantes pertenciaõ. ü . 
Miguel Pereira Forjaz, do conselho de S. A. 11., Secreta
rio dos negócios estrangeiros, guerra e marinha, o tenha 
assim entendido, e expessa as ordens necessárias para a sua 
execução.—Palácio do Goveruo, em 13 de Septembro, de 
1814. 

Com as Rubricas dos Governadores do Reyno. 

4. Fazendo-se dignos da especial contemplação do Prin
cipe Regente Nosso Senhor os indivíduos do seu exercito, 
que por oceasiaõ da presente guerra foram mutilados de 
perna ou braço, ou que ficaram estropiados em consequen-
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5. O Principe Regente Nosso Senhor tendo consideração 
ás circumstancias em que se acham os officiaes do seu exer
cito, e em quanto se naÕ regula o que diz respeito ás outras 
classes da oflicialidade, manda que aos officiaes dos corpos 
de infantcria de linha, cavallaria, caçadores, e artilheria, 
em lugar dos soldos estabelecidos antes da ultima campa
nha, e da gratificação de 12 por cento que por decreto de 
12 de Dezembro, de 1809, e resolução de 7 de Fevereiro, 
de 1810 ; se estabeleceo a favor dos officiaes do exercito, 
se abonem, do Io de Outubro próximo futuro em diante, 
os soldos e gratificações que vaõ declarados na regulação 
juncta, assignada por D . Miguel Pereira Forjaz, do conse
lho de S. A. R. , Tenente-general dos seus reaes exércitos, 
secretario dos negócios estrangeiros, guerra, e marinha, a 
qual naõ deverá alterar de modo algum as ordens regias, e 
tarifas, que ao presente se observaõ para os casos de refor
ma e monte-pio; o que tudo terá a sua devida execução 
em quanto S. A. R. naõ mandar o contrario. O mesmo 
Secretario tenha assim entendido, e expessa as ordens ne
cessárias para o seu devido cumprimento. Palácio do 
Governo, em 13 de Septembro, de 1814. 

Com as Rubricas dos Governadores do Reyno. 

Regulação dos soldos e gratificações que devem perceber 
os officiaes effectivos dos corpos de infanteria de linha, 
cavallaria, caçadores, e artilheria do exercito, a que 
se refere a Portaria desta data. 

Soldos das Patentes. 

Coronel - por mez 54.000 réis 
Tenente-coronel - - 48.000 
Major - - - 45.000 
Ajudante - - 20.000 
Quartel-mestre 18.000 
Capellaõ - - 15.000 
Cirurgião Mór - - 18.000 
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Primeiro Aviso. 
IL^USTRISSIMO E EXCELEENTISSIMO SENHOR.—Remet-

to a vossa excellencia, por ordem do governo, a inclusa 
copia do officio N° 597, do Marquez de Aguiar, conse
lheiro de Estado, e Ministro assistente ao despacho do Ga
binete, datado de 14 de Mayo do presente anno, pelo qual 
se participa a este governo, que o Principe Regente nos
so Senhor se dignara permittir aos officiaes do seu exercito 
ousar das insígnias que lhes foram conferidas pelo Principe 
Regente do Reino-Unido da Gram Bretanha e Irlanda, a 
fim de que fazendo-o vossa excellencia constar aos referidos 
officiaes, possaõ elles usar das ditas insígnias. 

Deos Guarde a vossa Excellencia. Palácio do governo, 
em 20 de Agosto, de 1814. D. Miguel Pereira Forjaz. 
Senhor Marquez de Campo Maior. 

Segundo Aviso. 

EXCELLENTISSIMO E E V E R R E N Ü I S S I M O S E N U O R . — F o -

raõ presentes ao Principe Regente meu Senhor os officios 
dos Governadores do Reyno de Portugal, e dos algarves, 
debaixo de números 928, e 955, e ao mesmo senhor foi 
summamente agradável, saber que alguns officiaes do seu 
exercito se distinguiram tanto na campanha, e se fizeraó por 
isso merecedores da contemplação do Principe Regente do 
Reyno-Unido, concedendo-lhes as insígnias de honra, de 
que se trata nos mencionados officios, indicadas na relação 
unida á copia daquelle que o Marechal marquez de campo 
maior dirigira ao secretario D. Miguel Pereira Frojaz, os 
quaes papeis acompanhavaõ o sobredito officio N°. 928; e 
S. A. R. se digna permittir aquelles officiaes o uso das 
mesmas insígnias na fôrma que se sollicita. O que parti
cipo a V Excellencia para sua intelligencia, e para que 
assim se execute. 

Deos guarde a vossa Excellencia. Palácio do Rio de 
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consideração do seu soberano, e verá com satisfacçaÕ 
summa o dia feliz de se achar entre elles, e segurar-lhes 
com a Sua Real Presença, naÕ só quanto está peneüatado 
dos seus indeléveis sentimentos de afieiçaõ pela Sua Au
gusta pessoa, e Real Familia; mais ainda quanto está 
contente do seu heróico, e exemplar comportamento con
stantemente manifestado nos tempos os mais difficeis da 
presente época. 

Os venturosos, e decisivos successos com que a Provi
dencia Divina se dignou de abençoar os unanimes es
forços das Potências Alliadas, vencendo o grande obstá
culo que se oppunha a paz do mundo, e fazendo cessar 
as desastrosas calamidades, e estragos que por taÓ largo 
tempo assolláraõ a Europa, affiançam felizmente o res
tabelecimento da ordem, e da antiga prosperidade que 
felicitava as naçoens com o suave, e Paternal Governo dos 
seus legítimos Soberanos; e Sua Alteza Real nada apre
ciando tanto como o bem dos seus fiéis vassallos, tem 
empregado quanto está da sua parte para promover os 
seus verdadeiros interesses e felicidade, naõ omitlindo dar 
todas áquellas providencias que nas actuacs circumslan-
cias melhor podem convir ao seu socego, prosperidade, e 
gloria. O mesmo Senhor encarrega por tanto aos Go
vernadores do Reyno de assegurar aos seus leaes vassallos 
de Portugal destes seus afièctuosos, e benéficos sentimen
tos, e do quanto tem sido acceitas, e contempladas por 
Sua Alteza Real todas as verdadeiras provas que lhe tem 
dado do seu amor, zelo, e fidelidade a mais perfeita, as 
quaes lhe seraõ sempre presentes para haverem o condigno 
prêmio que merecem. O que assim participo a V Exca 

na conformidade das ordens, que recebi de Sua Alteza 
Real, para que assim seja constante aos Governadores do 
Reyno. Deos guarde a V- E x c \ Palácio do Rio de 
.Janeiro, em 11 de Julho, de 1814. Marquez de Aguiar. 
Senho? Kasisüê» jMaGSÍci 
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quando o advogado do accusado a requerer, como abso« 
lulamente indispensável para a sua defesa. 

7. Todos os malfeitores apprehendidos nas estradas, nos 
campos, e nos logares habitados, seraõ entregues a esta 
Commissaõ, tenham ou naõ tenham feito resistência: 
mesmo quando naõ sejam accusados de outros crimes se
naõ de contrabandistas, e tiverem fugido para logares in-
habitados : nenhum outro tribunal será competente para 
se intrometter. 

8. Os effeitos achados em poder dos reos tornar-se-haõ 
a entregar aos que provarem que saõ propriedade sua : as 
outras cousas seraõ repartidas pelas tropas como recom
pensa, e as armas prohibidas seraô entregues às autho
ridades locaes, que teraõ cuidado de as destruir, para 
mais naõ poderem servir, e daraõ uma conta da execução 
desta medida. 

9. As sentenças seraõ communicadas ao Governador da 
Provincia, e se elle naõ tiver objecçaõ que pôr á sua 
execução terá esta logar immediatamente : porem em caso 
de resistência por força de armas, fará a Commissaõ ex
ecutar as sentenças sem obter alguma outra authoridade : 
a approvaçaõ do commandante do corpo de tropa em
pregado neste serviço será sufficiente O mesmo se ap* 
plicará a todos os casos de flagrante delicto. 

P R Ú S S I A . 

Notificação do Ministro dos Negócios Estrangeiros, sobre 
as Cerimonias Religiosas. 

" Ha muito que nos Estados Prussianos se observa, que 
a forma do Culto Divino, nas Igrejas protestantes mais 
modernas, he destituido daquelle terror e solemnidade, 
que inspirando e arrebatando o entendimento, pode ele-
vallo a sentimentos pios e religiosos. Ha poucos symbolos, 
e mesmo os que estaõ introduzidos naõ saõ sempre os mais 
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A vontade do Rey he que esta Commissaõ Escolhida 
de Clérigos, como diz o Apóstolo, " Experimente tudo 
e adopte o melhor," examine as liturgias, e todas as 
cerimonias religiosas de todas as Igrejas Protestantes 
estrangeiras, confronte-as com as nossas, e com o espirito e 
princípios da nossa sancta religião, para extrahir uma for
ma de liturgia melhor, que mantendo e preservando as 
puras doctrinas da Igreja Protestante, possa ao mesmo 
tempo dar á adoração publica uma nova vida, e nova 
energia, e confirmar mais e mais as disposiçoens religiosas 
do povo. 

Os Clérigos commissionados por 5 ; M. para este fim 
saõ os Principaes Conselheiros do consistorio, Sack, Cape
lão da Corte, Ribbeck, Haustein, e Hecker, Conselheiros 
do Consistorio; Offelsmeyer, e Eylert, Capelacns da corte. 
Os Clérigos judiciosos e experientes de ambas as persuaso-
ens protestantes poderão subministrar os seus arbítrios e 
proposiçoens para promover este fim, que seraõ prompta-
mente recebidos e attentamente ponderados pela sobredicta 
commissaõ, por cuja razaõ convido a todos os que se senti
rem com vocação e habilidade para promover este impor
tante objecto a que mandem promptamente as suas contri
buiçoens por escripto. 
Secretaria dos Negócios do Reyno, VonScHDCKMANN. 

Berlin, 17 de Septembro, de 1814. 

Tractado entre a Dinamarca e a Prussia. 
Em nome da Sanctissiraae Individua Trindade. S. M. 

o Rey de Dinamarca e S. M. o Rey de Prússia, igual
mente animados pelo desejo de restabelecer entre os seus 
respectivos estados, paz, uniaõ, e boa intelligencia, que 
infelismente tem estado interrompida, tem para este fim 
nomeado e authorisado Plenipotenciarios: a saber : S. M. 
o Rey de Dinamarca, o Senhor Christiano Henrique Au
gusto . . . " " " T ° M ««—'»« 
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Art. 1. Todas as leys e regulamentos publicados de 
baixo do Governo Francez relativos á impressão e venda 
de livros, incluindo todos os artigos relativos aos Jornaes, 
saõ abrogados em todo o Governo da Belgia, desde a data 
da publicação deste Decreto. 

2. Toda a pessoa he responsável pelo que escreve e pu
blica, pelo que imprime vende e distribue; somente o ím-
pressor he responsável, se o author he desconhecido, ou 
naÕ puder ser descoberto. 

3. Toda a obra ou publicação que apparecer sem o 
nome do author, ou do impressor, e sem mencionar o anno 
e logar de sua publicação, será considerada como libello. 
O editor ou o distribuidor seraõ perseguidos como se fos
sem o author. 

4. Todo o que expuser á venda, ou distribuir escriptos, 
figuras, ou imagens, tendentes a aviltar a religião, ou cor
romper a moral, será punido na conformidade do artigo 
287 do Código Penal. 

5. Todo o author de uma obra original tem o direito 
exclusivo de a imprimir e vender no Governo da Belgia 
durante a sua vida ; a sua viuva e os seus herdeiros retem 
o mesmo direito durante as suas. 

6. Em caso de publicação de uma obra posthuma, a 
propriedade delia pertence á viuva, e herdeiros do author, 
que a gozam durante suas vidas. 

7. Se o manuscripto de um author parar nas maõs de 
alguém que naÕ pertença* á sua familia, naÕ pode ser pu
blicado durante a sua vida, nem durante a de seus herdei
ros, sem seu consentimento, e respeitar-se há o direito re
conhecido pelo artigo 5o . 

8. Depois da extineçaõ da primeira geração dos her
deiros do author, cessa todo o direito de propriedade, e a 
obra entra na classe das que se mencionam no artigo 13. 

9. He expressamente prohibido reimprimir, expor á 
venda, e em caso de serreimprimida em paiz estrangeiro, 
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de annonces) e obras periódicas, qualquer que seja o seu 
nome, saõ obrigados, tanto para estabelecerem outros no
vos, como para continuarem com os que já estaõ em cir
culação, a prover-se com a nossa authorisaçaõ, a qual naÕ 
lhes será dada uma vez que naÕ provem satisfactoriamente 
que tem ao menos 300 subscriptores Os que se naÕ tive
rem conformado a isto antes do dia 10 de Outubro cessa
rão inteiramente a publicação. O presente regulamento a 
respeito do numero de subscriptores, naÕ inclue papeis 
que tractam inteiramente objectos relativos a literatura, ou 
ás artes e sciencias. 

Antes da destribuiçaÕ de toda a obra impressa mandar-
se-haÕ para a Secretaria do Cornmissario do Inter or três 
copias; devem ir encadernadas, se contem acima de 100 
paginas. Reservamos para nos o determinar ao depois o 
uso para que ellas poderão ser applicadas. Isto inclue 
todos os jornaes e obras periódicas, mapas, e impressos. 

16. Os nossos Commissarios-Geraes do Interior e das 
Justiças, cada um no que lhe respeitar, saÕ encarregados 
da execução deste Decreto, que será inserido no Jornal 
Official. (AssignadoJ G U I L H E R M E . 

Por S. A. R. o Secretario, de Estado. 
Baraõ de C A P E L L A N . 

Brussellas, 23 de Septembro, de 1814. 

COMMERCIO E ARTES. 

P O R T U G A L . 

Officio dirigido ao Patriarcha Eleito, como Primeiro 
Membro da Regência de Lisboa; relativamente ao 
Contracto do Tabaco. 
JLTC". E Rmo SENHOR.—Levei á Augusta Prezença de 

S. A. R. o Principe Regente Meu Senhor a Conta dos 
Governadores do Reino N°. 267s em data de 13 de Janeiro 

do co 
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Geral dos Transportes, fará alistar, e resenhar dentro em 
trinta dias em Lisboa, e quarenta dias nas Provincias do 
Reyno, todas as egoas empregadas neste serviço, dando 
uma cédula gratuita a seus donos para os casos de venda, 
ou escaimbo, e pela qual conste que he a mesma j á rese
nhada, Palácio do Governo em 23 de Mayo, de 1814.— 
Com três Rubricas dos Senhores Governadores do Reyno, 

Portaria para o regulamento dos soldos. 
Tendo sido creadas algumas praças no Corpos de Linha 

do exercito posteriormente á Regulação, que fixou os sol
dos em tempo de paz, e no de guerra, approvada, e man
dada observar por decreto de 14 de Outubro do anno de 
1808 j e sendo em conseqüência necessário também fixar 
os soldos, que devem competir ás sobreditas praças : He o 
Principe Regente Nosso Senhor servido determinar, con-r 
formando-se com o parecer do Marechal Commandante 
em Chefe do Exercito, Marquez de Campo Maior, que ao 
dito respeito se fique observando desde o Io. de Junho 
próximo futuro, a regulação junta, assignada por D . Mi
guel Pereira Forjaz, do conselho de sua Alteza Real, Te
nente-general dos seus exércitos, e Secretario dos negócios 
estrangeiros, da guerra, e da Marinha: O mesmo Secreta
rio o tenha assim entendido, e haja de expedir as ordens 
necessárias. Palácio do Governo 30 de Abril, de 1814.— 
Com as Rubricas dos Senhores Governadores do Reyno. 

Regulação dos soldos competentes aos Officiaes Inferiores, 
Cabos, Anspeçadas, Soldados, Tambores, e outras pra
ças dos Pequenos Estados Maiores, e Companhias dos 
Corpos de Linha do exercito em tempo de Paz, e no de 

guerra, 
,. Em tempo Em tempo 

Soldo por dia. d e P a z > d e ? l l e r r a . 
Praças dos Pequenos Estados Maiores. 

Porta Bandeira 1^0 ISO 

Porta Estandarte H» 190 
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Sargento Ajudante 
Sargeuto Quartel-mestre 
Alveilar 

Tambor Mór 
Cometa Mór de Cavallaria 

Cabo de Tambores 
Pifano 

Política. 

-

300 

240 
300 
120 
240 

100 

so 

350 
280 
400 
140 
280 
120 
100 

Mestre de Musica (incluso o soldo de Soldado) 360 380 
Musico (incluso o soldo de Soldado) 260 280 
Coronheiro 80 90 
Espingardeiro 80 90 
Seleiro 80 90 

Praças das Companhias. 

1: Sargento de Infanteria, ou Caçadores 160 180 
de cavallaria 190 210 

. . de artilheria 200 230 
de artilheiros conduetores 180 210 

— de Artífices Engenheiros 240 290 
2". Sargento de infanteria, ou caçadores 120 140 

de cavallaria - 170 190 
de artilheria 180 210 
de artilheiros Conduetores 120 140 
de Artífices Engenheiros 210 260 

Cabo d'Esquadra de infanteria, ou caçadores 80 100 
de cavallaria 90 110 
de artilheria 100 130 

de artilheiros conduetores 100 130 

de Artífices Engenheiros 180 210 
Anspeçadas de infanteria, ou caçadores 65 85 

de cavallaria 75 95 
de Artífices Engenheiros 150 180 

Soldado de infanteria, ou caçadores 60 80 
de cavallaria 70 90 
de artilheria 70 joo 
de artilheiros conduetores 70 100 
de Artífices Engenheiros 120 160 

Tambor de infanteria, ou de artilheria 110 120 
Cometa de caçadores • 110 120 
• de cavallaria (ou Trombeta) 170 190 

de artilheiros conduetores 120 140 
Tambor de Artífices Engenheiros 110 120 
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Ferrador de Cavallaria 160 200 
• — de Artilheiros Conduetores 160 *2O0 

Palácio do Governo, 30 de Abril de 18)4. 
D. MIGUEL PEHEIIIA FORJAZ. 

HESPANHA. 

Decreto sobre a instrucçaõ publica. 

Pela primeira Lei do Titulo 12, L . 12 de novíssima 
Recopilaçaõ, está mandado que naÕ se façaõ Junctas, Li
gas, nem outras Parcialidades em prejuízo do bem pu
blico, commum socego, e tranqüilidade: isto mesmo se 
mandou guardar debaixo de graves penas em outras Leys 
do Reyno pelos muitos males que se podiam seguir de 
taes Junctas, commummente compostas de gentes ociosas, 
e de vida estragada: este antigo mal naÕ só chegou até 
aos tempos actuaes, mas nelles tem sido origem das con
vulsões políticas, que tem affligido muitos Reynos da Eu
ropa, e desgraçadamente chegou também a este, que se 
havia preservado de taõ funesto mal pelas sabias Leys, e 
estabelecimentos com que se governou até á pérfida inva
são dos Francezes, e novidades a que ella deo oceasiaõ, 
e lugar: os males que a religião, e o estado tem padecido 
em conseqüência destas associações são mui grandes; e 
seraõ ainda muito maiores, senaõ se atalharem a tempo 
com opportunas providencias, que de todo as estirpem: 
para isto D . Joaõ I. na sua Ordenação, feita em Guada-
laxara em 1390, encarregou, e mandou aos prelados do 
reyno, que; por quanto muitos entravaõ em taes associa
ções, ligando-se com pactos, e juramentos, absolvessem 
destes aos que os houvessem feito, e que os Arcebispos, 
Bispos, e outras Pessoas Ecclesiasticas naÕ permittissem 
taes associações, e ligas: esta providencia importante he 
muito mais necessária agora, que alguns, seduzidos de 
opiniões prejudiciaes á Religião, e ao estado (até pessoas 
ecclesiasticas, e religiosas, cujo influxo nos demais he tão 
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grande) tanto se tem deixado levar dellas que tem escan
dalizado os bons, e arrastado muitos a tão grave mal; 
Sem prejuízo pois de outras providencias que hirei acor
dando para estabelecer, e encaminhar a opinião publica 
ao melhor serviço de Deos, e do estado, por meio de um 
bom ensino Político, e Religioso; encarrego e mando aos 
M, RR. Arcebispos, Bispos, e de mais Prelados, e Pes
soas Ecclesiasticas, que em cumprimento de seu alto 
Ministério, zelem que seus respectivos subditos guardem 
e observem em suas acções, opiniões, e escritos a verda-
dadeira e saã doutrina, em que tanto se tem distinguido a 
Igreja de Hespanha em todos os tempos; que se abste-
nhaõ de toda a associação prejudicial a ella, e ao estado; 
procurando que aquelles cuja instrucçaõ, ou direcçaõ lhes 
está encommendada façam o mesmo: e mui estreitamente 
encarrego aos prelados, que nos Seminários Conciliares 
se ensinem e lêam livros de saã, e proveitosa doutrina, e 
tenhaÕ suma vigilância em affastnr dos Mancebos, que 
alli se educam nas Sciencias Ecclesiasticas, aquelles que 
contém opiniões errôneas, e perigosas, assim no Político 
como no Moral; e em que os Cathedraticos, e Mestres 
de taes Casas lhes dem saudável doutrina: e que nas 
apresentações para Curatos, e Benefícios Ecclesiasticos 
se attenda principalmente a que recaiam, em pessoas que 
naõ estejam imbuídas em taes opiniões, e tenhaÕ dado 
provas de adhesaõ aos silos princípios por onde foram os 
homens sábios, que na Hespanha floresceram em virtude, e 
doutrina, e com ella deram gloria á Igreja, e ao Estado! 
porém se por desgraça os Prelados acharem que algum 
ou alguns estrovam o effeito de tão saudável providencia, 
ou algum outro feito abusivo, que naõ possaõ remediar 
por suas faculdades ordinárias, informar-me-hão disso, 
dando-me noticias pontuaes, e exactas, para que eu pro~> 
veja o que convier: e espero de seu zelo, e de suas obri
gações como taes Prelados, e que saÕ do meu Conselho, 
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que naÕ pouparão diligencia em cousa taõ importante 
para o bem da Igreja, e do Estado, de cuja harmoniosa 
união e mutua ajuda pende a felicidade do Reyno, 
&c. &c,—24 de Mayo, 1814. 

Circular pela Secretaria do Ultramar, sobre as provincias 
Americanas. 

" Que S. M. está intimamente persuadido de que as 
Provincias que compõem a Monarchia, em ambas as partes 
do Mundo, naõ podem prosperar umas sem outras: que 
está resolvido a emmendar os aggravos que tenhaõ podido 
dar motivo, ou servido de pretexto aos alvorotos: que 
tem pedido informes a pessoas naturaes das Provin
cias da America: que, conhecida a verdade, fará cessar 
toda a discórdia: que no em tanto faz conhecer, que a 
pertendida Constituição Politica da Monarchia, promul
gada em Cadiz, pelas chamadas Cortes geraes e extraor
dinárias a 19 de Março, de 1812, foi obra de Pessoas que 
de nenhuma Provincia da Monarchia tinhaõ poderes 
para a fazer: que com este vicio de illegitimidade con-
correo a falta absoluta de liberdade nas deliberações to
madas entre os gritos e as ameaças de homens perdidos, 
dos quaes uma facçaõ turbulenta enchia as galerias das 
Cortes, seguindo o systema das assembleas revolucioná
rias de França, e com igual êxito; que foi o de publicar 
uma Constituição em que, debaixo de falsas apparencias 
de liberdade, se minavaõ os fundamentos da Monarchia, 
se abria a porta á irreligiaõ, e se suscitavaÕ idéas cuja 
conseqüência necessária era a guerra: que S. M. mani
festando a sua vontade, offereceo leys fundamentaes, fei
tas de acordo com os Procuradores das suas Provincias 
de Europa e America: que da próxima convocação de 
Cortes, compostas de uns e outros, se occupa uma Com
missaõ para isso mostrada; e que, ainda que a Convoca
tória se fará sem tardança, quiz S. M. com esta prece-
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dente declaração ratificar a de seu Real Decreto de 4 de 
Maio, acerca das bases da Monarchia moderada, conforme 
ás naturaes inclinações de S.M.e único governo compatível 
com as lu/es do século, com os costumes actuaes, e com 
e caracter Hespanhol, &c. &c. 

Circular da Secretaria de Graça, e Justiça, datada a 30 
de Maio. 

Sabendo El Rey, que muitos dos que abertamente se 
declararam parciaes e fautores do Governo intruso, tráctam 
de volver á Hespanha; que alguns delles estaõ em Ma
drid, e que destes ha quem usa em publico daquelles dis-
tinctivos, que só he dado usarem pessoas leaes e de mé
rito; foi servido resolver, para evitar o justo pezar que 
nisto recebem os bons, e as funestas conseqüências que 
poderiaÕ seguir-se de permittir, que indistinctamente re
gressem a seus dominios os que se acham em França, e 
sahíram após as bandeiras do intruso que se intitulava 
Rey, os artigos seguintes: 

1. Os Capitaens Generaes, Commandantes, Governa
dores, e Justiças dos Povos das fronteiras, debaixo de 
nenhum pretexto consentirão que entrem em Hespanha: 
aquelle que houver servido ao Governo intruso de Con
selheiro ou Ministro: aquelle, que estando antes empre
gado por S. M. Embaixador, ou Ministro, Secretario de 
Embaixada, ou Ministério, acceitasse depois poder, no
meação, ou confirmação daquelle governo, ou continuasse 
em seu nome qualquer destes encargos: o General, e Of
ficial, de Capitão inclusive para cima, que se encorporasse 
nas bandeiras do dito Governo, ou com as tropas destina
das a operar contra a Naçaõ, ou que seguisse aquelle 
que fosse empregado pelo intruso em algum ramo de Po
licia, Prefeitura, subpreifeitura, ou Junta criminal: os 
Titulares, Prelados, ou Dignidades Ecclessiasticas con
feridas pelo dito Governo, ou os que sendo-o j á pelo le-
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gitimo, seguissem o partido do intruso, e se expatriassem 
em seu seguimento: e se algum ou alguns destes houve
rem j á entrado no Reyno, os façaõ sahir delle, porém sem 
mais vexaçaõ do que a necessária para que esta provi
dencia se execute. 

2. Os que naõ forem destas classes permitta-se-lhes 
entrar no Reyno, mas naõ vir á Corte, nem estabelecer-se 
a menos de 20 legoas delia; e onde quer que vaõ residir 
se apresentarão ao Commandante, Governador, Alcaide, 
ou Justiça, que o participará ao Governador Político da 
Provincia, e este ao Ministério de Graça, e Justiça, para 
que haja noticia da sua pessoa: ficando taes sujeitos de
baixo da inspecçaõ dos ditos Chefes, ou em sua falta, da 
Justiça da Povoaçaõ, que zelarão o seu procedimento 
político, e serão delle responsáveis. 

3. Nenhum destes será proposto para empregos, nem 
commissaõ de governo de publica administração, nem de 
justiça; nem os Officiaes de gráo inferior, ao de Capitão, 
nem os Cadetes continuarão em seus empregos e uso de 
uniforme, nem de outro modo na Milícia: porém, naõ 
dando estes, e os demais a quem se permitte entrar no 
Reyno com as condições dietas, lugar com seu procedi
mento a que contra elles se proceda, naõ se lhes tolherá 
o uso de sua liberdade, e gozarão segurança pessoal e 
real como todos os demais. 

4. Aos das ditas classes, que estão na Corte, e naõ se 
expatriaram, far-se-ha entender pelos Alcaides de Casa e 
Corte e mais Juizes delia, que immediatamente saiam de 
Madrid a residir em Povoações na dieta distancia; isto 
he, constando que estaõ comprehendidos nas dietas 
classes. 

5. Os que antes obtivessem d'El Rei Cruz ou outro 
distinetivo político, naõ poderão usa-lo; e muito menos se 
permittirá que o usem os que recebessem do Governo in
truso similhante distineçaõ, e tractem de volver a usar o 
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que os condecorava antes: estes distinctivos saõ prêmio 
da lealdade e patriotismo, e os taes naõ cumpriram suas 
obrigações. 

6. As mulheres casadas que se expatriaram com seus 
maridos seguirão o destino delles: ás demais, e aos me
nores de 20 que se expatriaram seguindo o dito Governo, 
usando E l Rey de benignidade lhes permitte que tornem 
a suas casas e famílias, porém sujeitas á inspecçaõ do 
Governo político da Povoaçaõ onde se estabelecerem. 

7. Aos Sargentos, Cabos, Soldados, e gente de Mar 
que se alistaram nas bandeiras do intruso, ou tomaram 
partido em -algum dos corpos destinados a fazer guerra á 
naçaõ; considerando S. M. que taes pessoas mais por se-
ducçaõ do que por perversidade de animo, e talvez alguns 
á força incorreram naquelle delicio; hoje em seu glorioso 
dia, e em memória de sua feliz restituição ao throno de 
seus Maiores, usando de sua natural piedade, ha por bem 
fazer-lhes graça da pena que por elle mereceram, e con
ceder-lhes seu indulto, se dentro de um mez os que esti
verem em Hespanha, e dentro em quatro os que estiverem 
fora (naõ sendo réos de outro delicto dos exceptuados em 
indultos geraes) para gozarem desta graça se apresenta
rem a sua Real Pessoa, ou ante algum Capitão General 
ou Commandante de Provincia, Governador, ou Justiça 
do Reyno: para o que se lhes dará o conveniente docu
mento que justifique a sua apresentação naquelle termo, 
passado O qual se procederá contra os taes conforme a 
ordenação, se forem apprehendidos em território Hespa
nhol, &c 

Madrid, 18 de Junho. 
(Circular da Repartição da Fazenda.J 

O Senhor Secretario do Despacho de Estado diz-me, 
com a data de 8 do corrente, o que se seg*ue. 

" Excellentissimo Senhor. Quando pelos tristes acon-
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cimentos do anno de 1808 tiveram Suas Altezas, os Se
nhores Infantes, D . Carlos, D . Francisco de Paula, D . 
Antônio, e D . Carlos Luiz, Rey de Etruria, que ausentar-
se de Hespanha, deicháram incumbida a administração 
dos seus bens e encommendas aos seus respectivos Se
cretários de Camera, os quaes continuaram na sua admi
nistração e no desempenho dos encargos de Justiça, e d» 
mais que Suas Altezas lhes encommendáram, até que a 
Junta Central determinou que as sommas que sobrassem 
dos dictos bens se empregassem nos gastos e necessidades 
do estado, bem que lhes conservasse a administração, co
brança e pagamento dos encargos de justiça. Assim 
continuaram, ainda que as Junctas Provinciaes, e depois 
as Deputações, naõ cumpriram com o determinado pela 
Juncta Central, pois se apoderarão dos bens de Suas Al
tezas, sem contar para cousa alguma com os Secretários 
de Câmara, que eram os directores; até que em 19 de 
Fevereiro passado determinaram as Cortes que, com a 
qualidade de reintegração, entrassem na Thesouraria 
Geral as rendas líquidas das Commendas dos Senhores 
Infantes, regulando-se a cobrança e distribuição dellas 
pelo systema geral da Fazenda Publica, e continuando 
na administração os nomeados pelos Senhores Infantes. 
Esta ordem * também naõ produzio effeito, pois, pela re
partição que V. E x c \ dirige, se participou aos Intenden
tes, que todos os fundos das Commendas estavam á sua 
disposição, e tirou-se toda a intervenção ás Secretarias, 
Contadorias, e Thesourarias dos Senhores Infantes, man
dando aos administradores das Commendas que naÕ se 
entendessem mais com áquellas casas, mas somente com 
as da Real Fazenda; e por fim naõ somente se naõ satis
fizeram os encargos de justiça, como saõ a conservação e 
reparos dos templos, a renovação dos vasos sagrados, 
rendas de Curas, &c, mas até parece que tendiam de todo 
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a despojar os Senhores Infantes das suas propriedades, 
de que ninguém podia, nem devia dispor. 

Inteirado E l Rey de tudo, e da urgente precisão de dar 
remédio aos gravíssimos prejuízos que j á tem causado, e 
pôde causar este transtorno e desordem, foi servido S. 
M. declarar nullos os Decretos e mandados expedidos 
pela Juncta Central, pelas Regências do Reyno, e pelas 
Cortes, que se referirem á direcçaõ, administração, e 
destribuiçaõ das Commendas dos Senhores Infantes D. 
Carlos, D . Francisco de Paula, D. Antônio, e D, Carlos 
Luiz, Rei de Etruria; tendo igualmente determinado 
que se restituaõ Suas Altezas ao governo, administração, 
e gozo das dietas commendas, seus fructos e rendas, em 
quanto naÕ forem derrogados por leys. He igualmente 
da vontade de S. M. que assim o faça V. E x c . saber 
aos Intendentes e Directores do Crédito Publico, para 
que suspendam logo a arrecadação das dietas commendas, 
ficando reservado aos Senhores Infantes o direito de usar 
contra quem lhe competir, de acçaõ para haver quanto se 
lhes tiver tomado das dietas commendas. H e ig-ualmente 
sua Real vontade que isto mesmo se entenda a respeito do 
Grão-Priorado de Malta, que pertence ao Senhor In
fante de Portugal D . Sebastião. 

Por Ordem Real o communico a V. para sua intelli
gencia e pontual cumprimento.—Deos guarde a V. muitos 
annos. 

Madrid, 11 de Junho, de 1814. 
(Artigo de Officio.J 

EI-Rey foi servido expedir, com a data de 3 do corrente, 
o seguinte Decreto Real. 

Declaro nullos todos os empregos do Conselho de Es 
tado, e as honras que lhe tiverem sido concedidas pela 
Juncta Central, pelas Regências do Reyno e Cortes, sem 
que por isso deixem os indivíduos comprebendidos neste 
meu Real Decreto, de ser por mim attendidos, particu-
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Iarmente os que por sua conducta e circunstancias o me
recem. Assim o tereis entendido, e se communicará a 
todas as Secretarias do Despacho para o seu cumpri
mento. 

Circular da Secretaria de Graça e Justiça. 
El-Rey tem observado, pelas noticias que diariamente. 

chegaÕ á Secretaria de Graça e Justiça, que se prendem 
pessoas, que naõ obstante terem dado, pelas opiniões que 
talvez manifestaram, mostras de affècto ás innovaçõesque 
se hiam introduzindo, e que a terem tomado consistência, 
teriam causado grandes males á naçaõ; com tudo, como 
a opinião geral naõ as designa por turbulentas e sedicio-
sas, de maneira que estando na liberdade de que os ou
tros gozam possaõ comprometter a tranquillidade, e socego 
publico: e porque a prizaõ de taes pessoas affligem as 
famílias a que pertencem, e a outras muitas com quem 
tem relações de amizade, e parentesco: 

El-Rey, que deseja cordialmente a união dos seus vas
sallos, e que esta se consolide pelo amor e respeito á sua 
Pessoa e Governo, ainda que julga necessário o castigo*-
e desengano dos máos, inquietos, e dissoluíos, que desca
radamente tem tratado de transtornar a Constituição 
fundamental do Reyno, ou de estabelecer, e sustentar o 
governo intruso, empregando publicamente para um e 
outro fim todos os meios que estavaõ em seu poder, tam
bém está persuadido que os que naõ chegaram a este ponto 
naõ devem ser tractados como delique ates, que a ordem e 
administração da justiça exige sejam postos em cárceres. 
e perseguidos como réos, e que basta que por ora se ob
serve, e vigie a sua conducta; e que, naõ perturbando a 
ordem com discursos em publico, nem com as suas acções, 
se lhes deixe gozar da liberdade civil e segurança indivi
dual, em que devem permanecer. Espera S. M. que a 
moderação e justiça do seu governo emendará melhor 
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que o terror, os excessos de imaginação, e os que provêm 
da falta de instrucçaõ sólida, e de bom juizo, que he a ori
gem dos desacertos de muitos. Era conseqüência houve 
por bem mandar, depois de ter ouvido o que lhe represen
taram os Ministros encarregados da policia, que tanto estes, 
como os de mais juizes procedaõ na conformidade destas 
suas Reaes intenções á qualificação dcpessoas contraquem 
houverem provas de abuso na sua conducta até agora, naÕ 
prendendo áquellas de quem prudentemente se espere que 
naÕ alterarão a tranquillidade e ordem publica, e pondo 
em liberdade as que se achaõ nestas circunstancias, actual-
mente prezas ; tomando outras providencias, se forem ne
cessárias, e a justiça o exigir, para as conter no seu dever. 
O que participo a V. para sua intelligencia e cumprimento. 
Deos guarde muitos annos. Madrid o Io. de Junho. 

INGLATERRA. 

Papeis relativos ás negociaçoens para a Paz, apresenta
dos ao Parlamento Britannico. 

Extracto de um officio do Visconde Castlereagh ao 
Conde de Liverpool, datado de Paris, 13 de Abril, de 
1814. 

" E u desejei, comtudo, recusar da parte do meu Gover
no, ser mais que uma Parte accedente ao Tractado; e de
clarei que o Acto de Accessaõ da parte da Gram Breta
nha, naõ podia extender-se além dos Arranjamentos Ter-
ritoreaes, propostos no Tractado:" 

Extracto de um Protocolo, Paris, 10 de Abril de 1814. 

" Os Plenipotenciarios de S. M. o Imperador Napoleaõ 
e os das Potências Alliadas, tendo-se ajunctado hoje, tem 
concordado sobre os Artigos do Tractado que determina 
os Arranjos relativos ao Imperador Napoleaõ, e a sua Fa
milia. 
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" Lord Castlereagh, Ministro de S. M. Britannica, de
clarou, que a Inglaterra naõ podia vir a ser parte no dicto 
Tractado, porém prometteo dar o Acto de Accessaõ da 
sua Corte, com a menor demora, pelo que respeita á livre 
possessão, e pacifica disfructaçaõ em plena soberania da 
Ilha de Elba, e dos Ducados de Parma, Placencia, e Guas-
talla* Lord Castlereagh também promette dar os neces
sários passaportes, e seguranças para a viagem. 

Copia de um Officio de Lord Castlereagh ao Conde 
Bathurst, datado de 

Paris, 27 de Abril, de 1814. 
Mv LORD.—Tenho a honra de transmittir a V. S. um 

Acto, que aqui executei hoje, contendo a accessaõ da 
Gram Bretanha a certas partes do Tractado ultimamente 
concluído, a respeito da familia, e pessoa de Napoleaõ 
Buonaparte. 

E u sou, &c. 
(Assignado.J CASTLEREAGH. 

Ao Conde Bathurst, &c. &c. &c. 

Copia reconhecida do Acto de Accessaõ da parte da 
Gram Bretanha, ao Tractado relativo a Napoleaõ 
Buonaparte, 27 de Abril. 

Como suas Majestades Imperiaes, e Reaes, o Imperador 
da Áustria, Rey de Hungria, e de Bohemia; o Imperador 
de todas as Russias, e o Rey de Prussia, tenham entrado 
em um Tractado concluído em Paris, aos 11 de Abril do 
presente anno, para o fim de se concederem pelos respecti
vos períodos, como saõ no Tractado mencionados, á pessoa, 
e familia de Napoleaõ Buonaparte, a possessão em sobera
nia de Ilha da Elba, e dos Ducados de Parma, Placen
cia^ e Guastalla, e para todos os outros propósitos; o qual 
tractado tem sido communicado ao Principe Regente do 
Reyno Unido da Gram Bretanha e Irlanda, pelos Minis-
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tros de S. S. M. M. 1.1., e R. R., o Imperador da Áustria, 
e Rey de Hungria, e de Bohemia. o Imperador de todas 
as Russias, e o Rey de Prússia, os quaes em nome de seus 
respectivos Soberanos tem junctamente convidado o Prin
cipe Regente a acceder ao mesmo, em nome e da parte de 
S. M. 

Sua Alteza Real, o Principe Regente, tendo pleno 
conhecimento do conteúdo do dicto Tractado, accede ao 
mesmo, em nome, e da parte de S. M. em quanto respeita 
ás estipulaçoens relativas á possessão em soberania da 
Ilha do Elba, e também dos Ducados de Parma, Placen
cia, e Guastalla, Porém S. A, R. naÕ he considerado, 
por este Acto de Accessaõ, ter-se feito Parte, em nome de 
S. M„ em algumas outras provisoeus, e estipulaçoens 
contidas nelle, 

Feito pela minha maõ, e sellado, em Paris, aos 27 dias 
de Abril do anno de nosso Senhor, de 1814. 

Por ordem de S. A. R. o Principe Regente, obrando 
em nome, e da parte de S. M. 

(AssignadoJ CASTLEREAGH, 

ESTADO ACTUAL DA FRANÇA. 

Câmara dos Deputados, 12 de Julho. 
O Albade de Montesquieu, o Conde Dessolés, e Mr» 

Ferrand, Ministros de Estado, tendo sido introduzidos, 
apresentou-se perante as Cameras a seguinte exposição do 
estado em que S. M, achou o reyno:— 

M. O Albade de Montesquieu.—Senhores, S. M. 
quando retomou as rédeas do Governo, teve desejos de 
fazer saber ao seu povo o estado em que achava a França. 
A causa das desgraças, que acabrunhavam a França, tem 
desapparecido, porem os seus effeitos ainda duram; e a 
França, debaixo de um Governo que unicamente se ha 
de entregar á reparação, ha de soffrer por longo tempo 
os golpes infligidos por um Governo, que se abandonou 
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inteiramente á tareíFa da destruição. He portanto ne
cessário que a nação seja informada da extençaÕ, e da causa 
das suas desgraças, em ordem a poder-lhes dar o valor, e 
ajudar os cuidados que saõ destinados paia as adoçar, e 
reparar. Assim informada sobre a extençaõ e natureza do 
erro, so se ha de requerer delia para o futuro que participe 
nos trabalhos, e diligencias do Rey, para restabelecer o 
que elle naõ destruirá, para curar as feridas elle naõ fi
zera, e para reparar as injustiças em que elle he es
tranho. 

A guerra, sem duvida, foi a causa dos males da França. 
A historia naõ apresenta exemplo algum de uma grande 
naçaõ, incessantemente precipitada contra sua vontade, 
ém emprezas, sempre augmentando em riscos, e misérias. 
O mundo vio com espanto, e com terror, um povo civili
zado compellido a trocar a sua felicidade e repouso pela 
errante vida de barbaras catervas; os vínculos das famí
lias eram quebrados; os pais tem envelhecido longe de seus 
filhos, estes tem sido levados precipitadamente a morrer a 
400 legoas de seus pais. Nenhuma esperança de volta 
adoçava esta terrível separação: o habito j á a fazia olhar 
como eterna; e os habitantes de Bretanha, depois de te
rem levado seus filhos ao lugar da separação, tem-se 
visto voltarem para as suas igrejas, a fazerem-Ihes por 
anticipaçaÕ as rezas de mortos! 

He impossivel calcular a horrível consumiçaÕ de ho
mens pelo Governo passado; as fadigas e as doenças le
vavam tantos como as batalhas; as emprezas eram tam 
vastas; e tam rápidas, que tudo se sacrificava ao desejo 
de assegurar os successos; naõ havia regularidade no 
serviço dos hospitaes, nenhuma em prover a subsistência 
nas marchas; os bravos soldados cujo valor constituía a 
gloria da França, e que deram incessantemente novas 
provas da sua energia e paciência, sustentando a honra 
nacional com tanto lustre, viram-se desemparados no 
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meio dos seus soffrimeutos, e abandonados, sem recurso, 
ás calamidades que naõ podiam supportar. A bondade 
dos Francezes era insufficiente para supprir este cruel 
desprezo, e levas de homens, que debaixo de outras cir
cunstancias, teriam formado grandes exércitos, desappa-
reciam desta maneira sem entrarem em algum combate. 
Daqui nasceo a necessidade de multiplicar levas sem nu
mero, para reparar incessantemente com novos exércitos 
a quasi total annihilaçaõ dos precedentes. A monta dos 
peditorios ordenados depois do fim da campanha da 
Rússia he tremenda. 
11 de Janeiro, de 1813 350.000 
3 de Abril, Guardas de Honra 10.000 

Primeira tirada de guardas nacionaes 80.000 
Guardas para as costas 90.000 

24 de Agosto, Exercito de Hespanha 30.000 
9 de Outubro, ConscripçaÕ de 1814, e annos pre

cedentes 120.000 
ConscripçaÕ de 1815 160.000 

15 de Novembro, Rechamada de 11 annos para 
1814 300.000 

Janeiro de 1814, Officiaes de Cavallaria esqui-
pados 17.000 

1814, Levas em massa, organizadas 143.000 

1:300.000 
Afortunadamente estas ultimas levas naõ poderam ser 

inteiramente executadas. A guerra naõ teve tempo para 
cortar todos aquelles que se tinham reunido ás bandeiras. 
Porem esta simplez exposição das requisiçoens, força
das sobre a população, durante um período de 14 a 15 
mezes, basta para dar uma idea do que devem ter sido as 
perdas da naçaõ durante os últimos 22 annos. 

Muitas causas contribuíram, com tudo, para reparar 
estas perdas; o melhoramento da condição dos habitan-
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tes das provincias, pela divisão das grandes propriedades 
de terras; a igual distribuição das heranças, e os pro
gressos da vaccinaçaõ foram as mais poderosas. Foi por 
meio da influencia destas causas, e pela exageraçaõ dos 
seus successos, que se fizeram esforços para occultar á 
naçaõ a extençaõ de seus sacrifícios. Quanto maior era o 
numero de homens, que eram arrancados á França, mais 
artificiosamente se pertendia provar que ella applaudia 
esta terrível destruição. Porem mesmo se as contas 
postas á vista fossem correctas, o único resultado seria, 
que o numero dos nascimentos faria que o numero dos 
mortes fosse olhado com indifferença! Porem outro ar
gumento era, apontar na mesma conscripçaÕ uma fonte 
de crescente população, que introduzia desordem e im-
moralidade, em casamentos concluídos com precipitação e 
imprudência. Daqui vem a multidão de famílias des
graçadas, de ridículas e indecentes connexoens, de sorte 
que mesmo muitos homens até das mais baixas classes, ab-
horrecendo-se brevemente daquillo que tinham abraçado, 
somente para se livrarem da conscripçaÕ, buscavam outra 
vez os-perigos que tinham pertendido evitar, e offere-
ciam-se por substitutos, para escaparem á miséria que 
naõ tinham previsto, ou para quebrarem vínculos tam mal 
unidos. 

Como podiam, além disto, deixar dereflectir, que posto 
que, pela multiplicação destes deploráveis cazamen-
tos, a conscripçaÕ fizesse crescer o numero dos nascimen
tos, levava annualmente da França um grande numero 
daquelles homens feitos, que constituem a real força de 
uma naçaõ. Factos provam claramente a verdade de 
uma conseqüência tam natural. A população para baixo 
da idade de 20 annos crescia; para cima daquelle limite, a 
diminuição era prodigiosa, e incontestável. 

Assim, em quanto o Governo atacava as fontes da 
prosperidade nacional, alardeava continuamente em 
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pomposo traje os restos de recursos, que sustentavam um 
choque contra as suas devastadoras medidas; estudava o 
modo de occultar o mal que fazia, debaixo do bem que 
ainda naõ estava destruído, e que naÕ era de sua própria 
producçaõ. Senhor de um paiz aonde tam longos traba
lhos tinham ajunctado g-randes thesouros, aonde a civilisa
çaõ tinha feitc os mais felices progressos, aonde a indus
tria e o commercio tinham, pelo espaço de 60 annos pré
vios, feito um maravilhoso progresso, lançou maõ dos 
fructos da industria de tantas geraçoens, e da experiência 
de tantas idades, uma vez para promover os seus perni
ciosos desígnios, e outra para cobrir aquelles tristes ef
feitos da sua influencia. A simplez exposição do pre
sente estado do reyno, ha de immediatamente exhibir a 
mherente prosperidade da naçaõ, lutando contra um 
principio destruidor, incessantemente atacado, muitas ve
zes ferido com terríveis golpes, e perpetuamente tirando 
de si recursos sempre insufficientes. 

Repartição do Interior. 
A agricultura em França tem feito um progresso real; 

este progresso começou antes da revolução; depois da
quella época, novas causas tem accelerado a sua marcha; 
e estas causas teriam produzido effeitos ainda mais im
portantes, se destructivos acontecimentos naõ deminuis-
sem a sua influencia. A propagação de bons modos de 
cultivaçaõ por sabias Sociedades, a residência de uma 
quantidade de proprietários ricos no campo, e as suas ex
periências, instrucçaõ e exemplo; a creaçaõ de Escollas 
Veterinárias, que tem ensinado o modo de preservar os 
animaes domésticos de doenças contagiosas, tem causado 
©s mais felices effeitos em muitos ramos da economia 
rural. O Systema Continental occasionou perdas enor
mes aos proprietários das vinhas. No Sul da França 
muitas vinhas tem sido arrancadas; e este gênero de 
eultura tem sido geralmente desanimado pelo baixo 
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preço dos vinhos e da agua-ardente. O estabelecimento 
experimental de Rambouillet começou, em 1786, a intro-
ducçaõ de Merinos em França; um grande numero de 
proprietários começou emprezas similhantes; em 1779 
estabeleceo-se o de Perpinhaõ, o qual foi seguido vários 
annos depois por sette estabelecimentos mais. O numero 
de Merinos continuou a augmentar, e a criação prospe
rava cada dia; porem o Cabeça do Governo, que desejava 
sujeitar a marcha da natureza á sua incansável ambição, 
persuadio-se de que nem este melhoramento era suffíci-
entemente extenso, nem rápido; e por um decreto de 8 de 
Março, de 1811, ordenou a creaçaõ de quinhentos depó
sitos de duzentos carneiros Merinos cada um, e sujeitou 
os proprietários de rebanhos particulares a uma inspecçaõ 
insupportavel. Os proprietários desanimados por tantas 
ordens, e prohíbiçoens, abandonaram seus rebanhos, e a 
creaçaõ, em vez de uma melhora mais rápida, em breve 
degenerou. As despezas da guerra privaram o Governo 
de poder applicar sommas sufficientes para os seus pró
prios rebanhos; e esta imprudente medida custou á 
França mais de vinte milhoens. O estabelecimento de 
caudelarias foi mais bem succedido. Formadas pelo an
tigo Governo, foram destruídas pela Revolução, e naõ 
foram completamente restabelecidas até 1806, quando se 
organizaram seis manadas; trinta depósitos de caval
los de lançamento, e manadas para experiências. Para 
os fins de 1813, continham estes estabelecimentos 
1364 cavallos de lançamento; porem no decurso da
quelle anno requereram-se 80.000 cavallos sem distinc-
Çao; e a perda em cavallos desde o Io. de Janeiro de 
1812, tem sido avaliada em 230.000. A remonta custou 
ao Governo, uns por outros, de 400, a 450 francos por 
cabeça^ o que faz- andar a perda em dinheiro por perto 
de 105:200.000 de francos. As minas tem recebido um 
grande augmento. O nosso território contem agora 47S 
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Minas de todas as sortes, que empregam 17.000 traba
lhadores, e produzem em material 26:800.000 francos, e 
uma renda de 251.000 francos. Esta renda foi posta á 
parte para a administração das minas; porem o Governo 
passado applicou-a para a guerra, com grande prejuízo 
dos mineiros, que ficaram sem salários. No meio destas 
continuas vexaçoens, mudavel, e tyrannica legislação, e 
geral pobreza, os nossos campos tem sido cultivados, as 
nossas minas trabalhadas, e os nossos rebanhos em parte 
preservados e melhorados. Naõ pode haver prova mais 
forte da industria da nossa naçaõ, e de suas qualidades 
para a primeira de todas as artes, do que o progresso da 
sua agricultura debaixo de um Governo oppressor. A 
posteridade naõ ha de crer que temos visto um homem 
crear-se a si mesmo absoluto senhor das nossas propriedades 
e subsistência, condemnar-nos alevallas paraonde as que
ria: que uma povoaçaõ inteira deixasse suas cazas, e seus 
bois, seus cavallos e seu graõ, para ceder as suas fortunas, 
e seus recursos a este novo amo ; felizes quando os seus 
agentes naõ accrescentavam ixm infame trafico ás nossas 
outras misérias. Porem lancemos um veo sobre estas in
dignidades, e esqueçamos o excesso da tyrannia para ad
mirar-mos os dons do Author da Natureza. Que outro 
paiz poderia resistir a tantas calamidades? Porem tal he 
a superioridade do nosso terreno, e a industria dos nossos 
cultivadores, que a agricultura ha de levantar-se, com es
plendor, de suas ruinas, e ha de apparecer mais brilhante 
que nunca, debaixo do paternal Governo que veio pôr 
termo ás nossas misérias. O emprego das rnanufacturas 
necessita da mesma industria; as descobertas em mecha-
nica, e em chimica, applicadas ás artes, foram productoras 
de muitos progressos; o Systema Continental forçando oa 
artífices a extrahir do nosso próprio território recursos 
atéqui desconhecidos, foi causa de alguns resultados 
úteis; porem os obstáculos que elle oppôz á importação 
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de um grande numero de materiaes em bruto, e a falta de 
competição, conseqüência delles, tem levantado o preço 
da maior parte dos artigos de manufactura Francesa a 
um ponto excessivo, e dado um severo golpe nos diteitos 
ê interesses dos que compram. Vários destes obstáculos 
j a tem cessado; leys racionaveis sobre a importação e ex
portação haõ de daqui em diante conciliar os interesses 
dos compradores, e dos fabricantes, os quaes nunca podem 
propriamente ser oppostos uns aos outros. Segundo as re-
íaçOehs dos fabricantes, a manufactura de algodão mantém 
presentemente 400.000 braços, e um capital de cem mi
lhoens. Os Fabricantes de Rouen j á tem retomado 
grande actividade. As manufactura*s de Lavai, e Bre
tanha tem sofTridQ muito pela guerra com a Hespanha, 
aonde ellas fundam o seu principal mercado. As de seda 
experimentaram a mesma sorte. O seu producto passava 
também pela Hespanha para a America, e para as Colô
nias; porem aquelle canal logo se fechou; so a Itália 
lhes restava. Porém que naõ podemos nos esperar ga
nhar neste ramo, pela renovação das nossas communica-
çoens com toda a Europa? Em 1787 as Fabricas de Ly-
Orts faziam trabalhar 15.000 teares, durante a guerra 
passada aquelle numero estava reduzido a 8.000; porem 
LyonS j a tem recebido ordens consideráveis, e prometté 
tornar agftnhar a sua antiga prosperidade. Os Fabricantes 
de laãs, couro &c. soffreram em igual grão, pela fatal influ
encia do systema continental, cujo absurdo elles pa
tentearam bem claramente. Se a nossa industria em 
manufacturar, em vez de se consumir em contínuos es-
ft*ÇOs paia diminuiros effeitos de más leys, tivesse estado 
e » plena liberdade, quanto se naõ poderia esperar delia? 

COMMERCIO. 

AB leys prohibitorias fizeram ainda mais mal ao com
mercio do que á industria. Se a difficuldade de comam-

V o u X I I I . No. 74. j> 
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nicaçaÕ estrangeira estreitou o mercado de nossas rnanu
facturas, ao menos, naquelle que ficou aberto, as suas 
rnanufacturas naô tinhaõ a temer competição estrangeira; 
e se esta falta de competição era dauinosa para os com
pradores, comtudo, uma certa classe de cidadãos foi be
neficiada por ella. 

Porem o commercio requer um campo mais largo, e 
livre. Reduzido a limitadas e desavantajosas especula-
çoens, todas as vezes que se esforçava a extendellas 
estava sujeito ás incertas medidas de um Governo, que 
desejava submetter tudo aos seus caprichos, e aos seus 
cálculos. O Systema de Licenças arruinou, ou desani
mou um grande numero de negociantes, pelos enganar 
com esperanças que eram destruídas em um instante, 
pela vontade que lhes deo origem. Especulaçoens ne
cessariamente arriscadas requerem a assistência de cerías 
leys fixas; e esta rude e continua transição do systema 
de licenças,para o de prohibiçaõ,tem cauzado uma perda 
immensa ao commercio. Demais, que tranquillidade po
diam ter os negociantes, que vêem no Governo um rival 
igualmente cubiçoso, e poderoso, sempre attento a reser
var para si o monopólio dos gêneros prohibidos para elles? 
Uma longa paz, e um reynado estável, lia de dar aos ho
mens do commercio sufficiente confiança para proseguirem 
suas úteis occupaçoens. Se passarmos daqui a objectos 
dependentes immediatamente do Governo, a sua situação 
ha de apparecer ainda mais terrível. 

Administração Geral do Interior. 
A Bolça do Ministro do Interior, isto he, a reunião de 

todos os fundos apphcaveis aos differentes serviços da
quelle Ministro, montara 

Em 1811. 143 milhoens 
1812. 150 milhoens 
1813. 140 milhoens 
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O Thesouro publico nunca contribuio para esta massa 
de renda mais de 58, 59 ou 60 milhoens; o resto provinha 
de direitos especiaes, e impostos, estabelecidos para en
contrar esta ou aquella despeza successivamente rejeitada 
pela Bolça do Estado, ou que se faziam necessários para 
novas precisoens que naõ tinham sido previstas nesta 
Bolça. 

Durante o Governo Consular, quasi todas as despezas 
do Governo, eram incluídas nos resultados geraes da 
Bolça submettida ao Corpo Legislativo; porem em razaõ 
das varias guerras ao depois emprehendidas, tornou-se 
tam difficultoso encontrar estas despezas, naÕ obstante o 
enorme augmento das contribuiçoens; que os Ministros 
naõ tinham outro remédio senaõ recurrer a impostos es
peciaes, para cobrir áquellas despezas para que o credito 
assignado sobre a renda geral do Estado era insufficiente. 
Daqui vem que vários Departamentos foram obrigados a 
pagar sobre um rateio 45, 62, e mesmo 72 centecimos 
por franco de direito addicional. Uma Tabula do pro-
duefo annual destas contribuiçoens extraordinárias, in
cluindo somente o que foi regularmente consentido pelo 
Governo, mostrará a sua extençao. 

Administração dos Communs, ou Corporaçoens e Hospi-
taes Communs. 

O desejo de saber e vigiar sobre todas as rendas de 
França, para o fim de um dia lhes lançar a maõ, era a 
causa principal do modo adoptado na administração da 
Corporação da Propriedade. Por urna decisão do anno 
10, todos os communs foram divididos em duas classes; a 
primeira ineluia todas ás rendas acima de 20.000, e a se
gunda as inferiores aquella somma; e Bolças em que 
todas as rendas e despezas estavam arranjadas de ante
mão, eraõ apresentadas, pela primeira classe perante os 
Prefeitos. Um novo decreto sujeitou todas estas bolças da 

D 2 
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primeira classe á regulação do Governo; daqui nasciam 
as mais fataes demoras na administração municipal; no
vas obrigaçoens incessantemente impostas sobre os Com
muns, também accresentavam o embaraço. Daqui vem 
que este modo de administração, que, se fosse contido 
dentro de justos limites, teria a vantagem de introduzir 
mais regularidade, e exactidao na administração munici
pal, tem introduzido nella demoras intermináveis. Alem 
disto, as Bolças dos Communs, que so deviam ser encar
regadas das despezas municipaes, tem sido successiva-
mente encarregadas de despezas pertencentes ao Estado, 
ou aos Departamentos; taes como salários de Commissa
rios de Policia, Edifícios, e Camas Militares, Receptaculos 
de Pobres, Prisoens, &c. Daqui o augmento das tarifas 
de octroi que tem feito a sua colleçao oppressiva; por um 
calculo médio, montam a 7 francos 24 centecimos por 
cada habitante; em algumas terras montam até 17 fran
cos. Ultimamente o decreto de 30 de Março de 1813 
ordenou a venda de toda a propriedade deixada em aren-
damento pelos Commums. He de grande importância liqui
dar a renda annual que lhes devia ser paga desta venda. 

Hospitaes. 
A administração dos hospitaes está em uma situação 

ainda mais desordenada. Esta administração em 1789 
recebeo melhoramentos da maior importância; porem em 
1811, o estado das finanças naõ permittio ao Governo 
assignar para este serviço as sommas que lhe eram con
sagradas. O Decreto de 19 de Janeiro de 1811, concedeo 
somente quatro milhocn para as despezas das Rodas dos 
Injeitados em todo o reyno, quando a despeza annual he 
de nove milhoens. Os hospitaes de Paris no principio de 
1813, tinham um déficit de perto de210.000 francos; e 
este déficit tem depois crescido prodigiosamente pelain-
troducçaõ de doentes militares nos hospitaes civis, e por 
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naõ se pagar para estes doentes. O Ministério da Guerra 
deve aos hospitaes de Paris, somente por esta conta, uma 
somma de 1:395.365 francos. Os almazens, as caixas 
medicinaes, &c. estaõ exhauridas; os fundos de reserva, 
establecimentos de trastes, roupas, &c. estaõ gastos ou 
perdidos. O valor destas perdas nunca foi calculado, 
porem monta a vários milhoens. 

Obras Publicas. 
Depois desta vista da administração geral, as obras 

publicas devem occupar a nossa attençaõ. Tinham-se 
formado grandes emprezas, algumas por ideas de verda
deira utilidade, outras por motivos de ostentação, e por 
vistas naõ ligadas com a felicidade da França. Em 
quanto se abriam magníficas estradas juncto ás fronteiras, 
as do interior eram desprezadas; e as estradas travessas 
especialmente, sendo abandonadas aos communs, que naõ 
eram 6ufficientemente ricos para as manter, tem-se tornado 
muito peiores. As sommas especiaes votadas pelos de
partamentos para as obras das estradas, tem sido diver
tidas do seu propósito; por exemplo 15:500.000 francos 
depositados para este fim na caixa de amortisaçao. Na 
repartição de pontes e estradas ha um atrazo de 28 mi
lhoens; e ha de ser encarregado de fora parte com a repa
ração das devastaçoens da ultima guerra. Trinta pontes 
principaes tem sido destruídas ou queimadas; umareparaçaÕ 
temporária, so em madeira, tem de custar 1:800.000 fran
cos. NaÕ se sabe ainda a extençaõ de damno feito as 
estradas; porem a despeza de as concertar deve ser 
grande. Os canaes estaõ em melhor estado, porem muitos 
delles ainda naõ estaõ acabados. O canal de juncçaÕ 
entre oRhodano,e o Rheno ja tem custado 12 milhoens de 
francos, e ainda ha de custar 5 milhoens para se comple
tar. As obras de Paris foram o objecto do principal cui
dado do Governo; porque podia ali desenvolver a sua 
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mag*nificencia, e fazer-se popular. Algumas destas obras 
com tudo, tem sido mui úteis, entre outras a caza dos vi
nhos, e os mercados. Outras obras, ainda que naõ tam 
úteis directamente, e designadas somente para estabele
cimento, naõ deverão ser abandonadas. A estimativa da 
despeza total dellas foi 55:510.000 francos; a despeza ja 
incurrida he de 24:191.000 francos, dos quaes 2 milhoens 
estaõ por pagar. Portanto restam a dispender 31:319.000 
francos ; porem parte desta despeza pode ser dispensada, 
ou deferida. O thesouro publico mui raramente tem con-
currido para estas obras iminensas. O Governo mera
mente authorizava os departamentos para imporem direi
tos addicionaes ; e quando estes concediam aquelles sub
sídios, eram roubados nas Corporaçoens, do producto de 
sua madeira, ou dos seus fundos depositados na caixa de 
amortização. Assim se forneceram 11 milhoens para as 
prisoens, e 5 milhoens para os receptaculos dos pobres. 
Esta ulfima instituição requer ainda 8:800.000 francos, 
em ordem a completar-se. Desta imperfeita relação pode 
ver-se a situação do ministério do Interior em os seus 
differentes ramos. Os atrazados naõ podem calcular-se 
com exactidaõ, por naõ se haverem ainda recebido todas 
as relaçoens dos Prefeitos. Um calculo geral fixa-os 
entre 40 e 50 milhoens de Francos. Para completar as 
emprezas começadas, e agora suspendidas, seria preciza 
uma somma muito maior. Ja se tem começado grandes 
reforma:*/, porem em quanto se sentirem os melancholicos 
effeitos do Governo passado em toda a sua extençaõ, os 
saudáveis resultados das novas operaçoens seraõ necessa
riamente frouxos em seu desenvolvimento. 

Ministério da Guerra. 
Sobre o objecto desfa repartição naõ podemos apresen

tar senaõ cálculos de approximaçaõ, por cuja exactidaõ 
5 podemos responder. Daqui he que provinham todos os 

nao 
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males; aqui teve origem aquella desordem, que se exten-
deo a todos os ramos da administração; assim o mal era 
necessariamente maior nesta repartição que era o seu 
centro e manancial. Os desastres das três ultimas cam
panhas tem submergido em um chãos esta administração, 
j a d'antes complicada. Tem-se ordenado Commissarios 
para examinarem as perdas destas campanhas, e as divi
das nascidas dellas, porem ainda se naõ tem achado to
dos os materiaes necessários, e so podem ser suppridos por 
cálculos mais ou menos incertos. 

O exercito de França em Maio passado montava a 
520.000 homens, incluindo gendarmaria, veteranos, invá
lidos, e os artilheiros guarda-costas. 

Alem desta força ha 122.597 soldados de todas as gTa-
duaçoens, em pensoens, ou a meio soldo. Voltam-nos 
para casa 160.000 prisioneiros, da Prussia, da Áustria, da 
Inglaterra, e da Rússia. O estado Maior do exercito, 
comprehendendo o corpo de engenheiros e geographos, 
de inspectores e commissarios, he composto de 1874 pes
soas. 

O soldo inteiro, com raçoens, e fornecimentos de todas 
as castas, para soldados rasos, ha de mostar para o anno 
1814, a 202:000.000 
Meio soldo, e pensoens 54:000.000 

Total, 256:000.000 

A guerra de 1^12, e 1813 destruio em artilheria, e mu-
niçoens e petrechos de guerra um capital de 250 milhoens 
de Francos. 

Desde 1804 a despeza de manter praças fortes na An
tiga França, tem sido 55 milhoens, e nas terras agora 
abandonadas 115 milhoens. 

A bolça do ministério da guerra, tinha sido fixada em 
360 milhoens para todos os ramos do serviço no anno de 
1814. Sabe-se mui bem, que ha alguns annos, que o mi-
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nisterio da guerra foi dividido em duas partes, o ministé
rio da guerra, e o da administração da guerra. As des
pezas deste ultimo tem montado, 

E m 1812, a 238:000.000 
1813, a 374:000.000 
1814, haõ de montar a 380:000.000 

o que ha de fazer para o anno de 1814, entre os dous mi
nistérios da guerra, uma despeza de 740 milhoens. 

Os atrazados destes ministérios também saõ enormes. 
Os do ministério da guerra, segundo as contas apresenta
das, montam a 104:000.000, e os da administração da 
guerra, a 157:000.000, ao todo 261 milhoens de francos. 
Porem estas contas naõ estaõ completas; os atrazados 
dos exércitos, durante os annos de 1811-12-13 e 14 ainda 
se naõ sabem. Porem estes atrazados naõ sobem a mais 
de 100 milhoens, que tem sido ajustados entre os dous 
ministérios. 

Devemos também ajunctar ás despezas occasionadas 
pela guerra, as requisiçoens que j á mencionámos, e mui
tos outros artigos, que posto naõ carregados no thesouro 
publico, naõ tem por isso pezado menos sobre a naçaõ. 
Por exemplo, a despeza das Guardas de Honra, e os 
officiaes de Cavallo montados, e esquipados; despezas 
que chegaram, nos departamentos da antiga França a 
15:611.931 francos. 

Ministério da Marinha. 
A marinha tem durante 14 annos sido enfraquecida, 

pelos mesmos meios que se tem empregado para lhe dar 
uma apparencia de força. O systema do Governo passado 
era ostentar por todas as costas um poder fictício, mostrar 
que meditava projectos gigantescos, em quanto os meios 
de os por em practica eram insufficientes, mesmo exage
rados como eram, e olhar para os marinheiros como re
crutas para os exércitos—um systema que tem consumido 
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a população das nossas costas, e exhaurido os nossos ar-
senaes. As representaçoens dos homens mais illumina
dos, e dos marinheiros mais experientes, e a evidencia de 
factos, eram incapazes de rebater áquellas loucas empre
zas áquellas violentas medidas que pertenciam a um plano 
de dominação oppressivo em todas as suas partes. Assim 
foi pomposamente annunciada em 1804 a projectada in
vasão da Inglaterra. Portos que nunca tinham sido en
trados, senaõ por botes de pescadores, e por paquettes, 
foram immediatamente convertidos em vastos arsenaes 
maritünos; em cada um se começaram immensas obras, 
as quaes os ventos e as marés estavam continuamente co
brindo de área: erigiram-se fortes, baterias, almazens, e 
officinas: milhares de navios foram construídos, e com
prados em todas as costas do oceano, e no interior dos 
rios, sem considerarem como elles haviam de ir ter ao sitio 
do ajunctamento. Paris mesma vio um arsenal de marinha 
formado dentro dos seus muros: e os mais custosos ma-
teriaes foram empregados na consfrucçaõ de navios, que 
naõ eram mesmo próprios para o seu destino. E que 
resta agora de todo este armamento ? Os cascos de alguns 
dos vasos, e relaçoens que provam, que para a successiva 
creaçaõ e destruição desta monstruosa, e inútil frota, mais 
de 150 milhoens tem sido sacrificados, desde 1803. Tudo 
quanto podia ser feito pelo talento dos engenheiros, e pela 
preseverança dos marujos, foi feito no Scheldt. Uma es
quadra numerosa manobrava livremente neste rio, que 
s e julgava inaccessivel a vasos grandes de guerra; porem 
este successo naõ podia satisfazer o orgulho do poder. 
As margens do Scheldt foram logo cobertas de estaleiros, 
para os quaes todas as matas vizinhas naõ poderiam bas
tar, se a construcçaõ tivesse continuado com o ardor com 
que começou. Em vaõ se representou que um inverno 
severo havia de mudar a posição dos bancos de área, e 
fazer o rio impassavel para navios da primeira classe:— 
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que quando viesse o gelo, as tripulaçoens haviam de ficar 
encorraladas nas caldeiras, aonde tudo quanto os mais 
hábeis officiaes lhes tivessem ensinado de veraõ, seria 
esquecido. A nada se deo ouvidos, e o thesouro de 
França era prodigalizado em um objecto que era impos
sivel realizar. Sabe-se pela experiência que o uso de 
materiaes he mais econômico, quando em uma mesma 
parte se construem navios de todos os tamanhos. Com 
tudo, debaixo das vistas de dar emprego a officiaes de 
marinha, e de se trabalhar a madeira no terreno onde era 
procurada, construiram-se navios em portos, sem barras, 
nem anchoradouros seguros, expostos durante o inverno 
aos encontros do gelo, ou sem terem barras que podessem 
passar-se sem receio de perigo; por estes mal julgados 
prospectos, a despeza dos officiaes superintendentes era 
necessariamente augmentada. As grandes obras em 
Cherbourg, e a excellente esquadra de Toulon saõ os 
únicos bons resultados de um systema, em que demais, 
nao havia outra cousa senaõ fraqueza, e improvidencia. 
Todos os nossos arsenaes estaõ completamente dilapida
dos. Os immensos petrechos navaes ajunctados por 
Luis X V I . estaõ dissipados; e durante os últimos quinze 
annos, tem a França perdido em expediçoens mal pensa
das 43 nãos de linha, 83 fragatas, 76 corvettas, e 62 trans
portes e paquetes, que para se proverem outros naõ bas
tariam 200 milhoens. O porto de Brest, o mais bello e 
melhor da Europa, e aonde havia vastos e magníficos 
estabelecimentos, tem sido inteiramente despresado; nem 
so estaõ os arsenaes exhauridos, e sem materiaes, porem 
os navios ainda estaõ mais desprovidos de bons mari
nheiros. A perda das nossas colônias, as medidas que 
opprimiam o commercio, os revezes experimentados pelas 
nossas esquadras, e as vexaçoens exercitadas sobre as 
nossas pescarias, teriam por si mesmas bastado para ex
tinguir a nossa população marítima; porem a medida 
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por que o ultimo Governo o deo ás tripulaçõens dos 
navios a organização de regimentos, pronunciou a sen
tença da sua absoluta destruição. Muitos destes corpos 
sustentaram nas planices da Alemanha, e nas montanhas 
das Asturias, o lustre das armas Francezas, porem per
deram no campo os usos do mar. Posto que o dezejo de 
gloria podesse reconciliaros officiaes com ella, este methodo 
de vida era mui repugnante aos hábitos, e gosto dos ma
rinheiros ; e sobre tudo, tendia a conserva lios em um ce-
libato mui destructivo para as forças marítimas do reyno. 
He portanto absolutamente necessário por um termo a este 
systema. A divida total da marinha he de 61:500.000 

Ministério das Finanças. 
A exposição desta repartição he uma explicação da 

situação dos outros Ministérios. Antes que demos os re
sultados geraes, explicaremos por que meios o Antigo Go
verno pertendia ocultallos. O antigo systema mostra ao 
principio a apparencia de ordem, e de exactidaõ. Antes 
do principio de cada anno, o Ministro das Finanças 
ajunctava os peditorios dos outros Ministros para as des
pezas do anno, para formar a sua bolça de despezas. De 
outro lado, o estado do producto das taxas formava a 
bolça das receitas. Estas duas listas, sendo balançadas 
uma contra a outra, compunham a bolça geral do Estado, 
e parecia prometter, qne pela realização de todas as rendas, 
se poderia prover a todas as despezas. Porem este equilí
brio era fictício, por estarem ambas as bolças adulteradas 
com inexactidaõ, e falsidade. Os fundos, que se denomi
navam especiaes, que montavam a mais de 100 milhoens 
de francos por anno, naõ eram postos na bolça, e muitas 
despezas extraordinárias naÕ entravam na repartição de 
algum Ministro. As despezas da guerra eram orçadas 
fnuito abaixo da sua real monta. Uma ou mais conscrip-
çoens eram levantadas no decurso do anno, petrechos 
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muniçôens, ou obras eram ordenados, sem um pro
porcionado augmento nos subsídios. Assim as receitas 
vinham a ser insufficicntes, e se accumulavam considerá
veis atrazados. O produeto calculado das taxas, como 
se continha na bolça, era pela maior parte accidental, ou 
exagerado. Assim as bolças de 1812, e 1813appresentam 
um déficit de 312:032.000 francos. 

O Cabeça do Governo naÕ ignorava este déficit, porem 
estava sempre em esperança de o cobrir, ou por aquelles 
tributos estrangeiros, que eram o frucío das suas primeiras 
campanhas, ou tirando dos recursos do Fundo especial, 
nos Domaines Extraordinaires, na Caixa de amortização, 
na Caixa do Serviço, &c. He por este modo que todos 
que naõ eram destinados para o serviço da guerra, de facto, 
tem sido empregados nella. Daqui procede aquelle atra-
-ramento nas finanças, que vamos a expor. 

1. Tem-se tirado dos Fundos Espcciaes 
e empregado no serviço da Bolça 53.580.000 fr. 

2 . Tem sido anticipados nas caixas du 
Domaine e da Coroa - 237.550.000 fr. 

3. A Caixa do Serviço tem avançado e 
consumido 162.014.000 fr. 

4. Tem-rse extrahido da Caixa de Amor
tização - - - 275.825.000 fr. 

5. Ajunctera-se a isto as sommas dos atrazados, que ex
istem nas despezas, particularmente ao cargo do Minis
tério das Finanças, tendo os pagamentos sido demorados, 
ou recusados, somente por que os seus fundos tinham sido 
empregados de outro modo. Estes atrazados compre
hendendo 12 milhoens de francos de meio soldo, devidos, 
e naÕ pagos, montam a - 77.500.000 fr. 

Assim o total de fundos anticipados e mal applicados 
pelo Governo passado montam a 805.469.000 fr. 

Se a esta somma acerescentarmos os atrazados dos 
differentes ministérios, que ainda se naõ sabem exacta-
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mente, mas que se podem calcular em 500:000.000 
francos, a somma total de anticipaçoens, e atrazados 
he - - 1:305:469.000 fr. 

Se também accrescentarmos a creaçaõ de 17 milhoens 
de rendas perpétuas, representando um capital de 
340:000.000, dos quaes metade naverdade, era applicada 
ao pagamento de dividas anteriores ao anno 8, ha de 
montar o total do augmento das dividas do Estado, em 
13 annos, à somma de ] :645:469.00Q fr. 

Este calculo he sem duvida tremendo porem naõ 
devemos olhar.para o mal como irremediável. O Ministro 
das Finanças vos exporá, quaes saõ as sommas immediata
mente requeridas, as que se requerem para períodos dis
tantes, e as que se revolvem unicamente em uina troca de 
interesse. 

Quanto a mim, chamado, simplesmente para vos expor 
a presente situação do reyno, tenho-me limitado a esta 
penosa tarefa, naõ vos tenho dissimulado cousa alguma. 
As particularidades vos mostrarão por uma vez o mal, e 
o seu remédio. Vereis sempre activa a força de vida, que 
tem supportado a França no meio de todas as suas perdas, 
vereis os recursos, quetemforcejado contra desastres sempre 
brotando de novo, e maravilhar-vos-heis a ver tam férteis, 
c tam bem cultivados, aquelles campos que tem sido por 
tanto tempo expostos a toda a sorte de devastação. Posto 
que estejais atterrados pela divida do Governo, vereis 
promptos nas maõs de indivíduos capitães para emprezas 
úteis, e longe de desesperardes da prosperidade da França, 
vereis do que ella tem supportado na calamidade, o flo
rescente estado que se deve esperar debaixo de um go
verno beneficio. Porem os cuidados do governo naõ se 
haõ de limitar ao restabelecimento de uma prosperidade 
puramente material. 

Outros mananciaesde felicidade e gloria tem sido cruel
mente atacados. A moral, tanto como o bem publico, naõ 



38 Politica. 

escapou á influencia de um mao Governo. Aquelle que 
ha pouco acaba de existir, completou os males que a Re
volução tinha causado ; se restabelecem a religião, foi 
meramente para a fazer um instrumento dos seus próprios 

fins. 
A instrucçaõ publica subineltida á mesma dependência, 

naÕ correspondia aos esforços do respeitável corpo que a 
dirifia. Estes esforços eram oppostos por um despostismo 
que desejava governar os intendimentos de todos, em 
ordem a escravisar seus corpos sem resistência. A edu-
caçaçao nacional deve tomar uma carreira mais liberal, 
para se manter cm nivel com os conhecimentos commniis 
da Europa, voltando a princípios ja ha muito esquecidos 

entre nos. 
Porque naÕ podemos nos também restifuir immediata

mente á França aquelles hábitos moraes, e aquelle espirito 
publico que infortúnios cruéis, e uma longa opprcssaõ 
tem quasi annihilado ? Os sentimentos nobres tem sido 
opprimidos ; ideas generosas tem sido atabafadas ;> o Go
verno, naÕ contente com condemnar á inacçaõ as virtudes 
que temia, excitava e fomentava an paixoens que lhe con-
vinham. Para extinguir o espírito publico, exitava o 
interesse pessoal ; oftereeia os seus favores á ambição para 
calar a voz da consciência ; naõ deixou aberta outra car
reira senaõ a de o servir ; naõ deixou outra esperança 
senaõ a que elle poderia satisfazer; naõ havia ambição 
indiscreta, nem preterição que parecesse exagerada ; daqui 
se seguiam as continuas guerras de todos os interesses, e 
de todos os dezejos ; daqui a instabilidade em situaçoens 
que naõ permittia a nenhum homem as virtudes de seu 
officio porque todos estavam pensando em os deixar; 
daqui os contínuos ataques contra toda a sorte de probi
dade por seducçoens de que os mais generosos caracteres 
podiam difficultosamcntc deffender-se. 

Taes saÕ os tristes effeitos do systema corrupto, que 
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agora temos a combater ; naõ occultemos a sua extençaõ; 
ha períodos em que as naçoens, assim como os Reys ne
cessitam que se lhes diga a verdade, possa embora parecer 
severa, e desagradável; nem temos tido receio de volb. 
dizer. Os embaraços do momento presente saõ penosos, as 
diflieuldades saõ grandes ; muito se deve esperar do 
tempo ; a naçaõ ha de sentir que a concurrencia de seu 
zelo he necessária para apressar a volta da sua própria 
felicidade ; a sna conndencia nas intençoens do seu Rey, 
o conselho e sabedoria das duas Cameras, haõ de tornar 
a tarefa do Governo menos longa, e mais fácil. Se al
guma cousa podia previnir estas esperanças de serem 
promptamente realizadas, seria aquella inquieta turbu
lência que deseja gozar immediatametite o bem que prevê ; 
porem disto a vossa prudência nos ha de preservar, 

Se os impostos naõ fossem pagos, as dividas haviam de 
crescer, e a in.sufhciencia dos recursos naÕ havia de per
mittir que as contribuiçoens fossem diminuídas. Se a 
uniaõ geral naÕ ajudasse as benéficas vistas do Hey, em
prezas úteis haviam de ser paradas ; melhoramentos im
portantes haviam de ser suspendidos, e a impossibilidade 
de fazer bem havia de augmentar o existente mal. 

Posto que olhemos dissatisfeitos para o bem porque 
ainda temos de esperar, gozemos o que ja está a nosso 
alcance; ja a paz abrio os nossos portos; a liberdade 
restitute o negociante ás suas especulaçoens, e o artifece 
aos eeus trabalhos; um principio de vida circula por 
todos os membros do corpo político ; cada um vé o fim 
de seus males, e prevê uma melhor sorte. Podemos nos 
ser indifferentes a este repouso futuro, depois de termos 
vivido tam longo tempo em tormento, e inquietação? 
Vos, .Senhores, uá5 haveis de ser insensíveis. O Rey 
confia !>uulmi-nle no reu povo, e nos seus Deputados; e 
a França í>oera ta !o da sua generosa apj,rov çaõ. Que 
circumstancias mais affortunadas, do que a de uma as-
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semblea que tem merecido tanto á sua pátria, e um Rey 
que tem dezejos de ser seu pay ! Gozai, Senhores, esta feliz 
reunião, vede o que França espera delia, e o que vos ja 
tendes feiU» por ella ; animem-vos estes felices princípios 
na vossa carreira, e possa a gratidão dos vossos mais re
motos descendentes ser ao mesmo tempo a vossa emulação 
vossa gloria, e vossa recompensa. 

O P R E S I D E N T E ! — A Camera dos Deputados ordena 
que esta Exposição seja impressa, e distribuída, em pro
porção de seis copias para cada membro. 

COMMERCIO E ARTES. 

PORTUGAL. 

Expedio o nosso Governo a seguinte Portaria* 

O PRÍNCIPE Regente Nosso Senhor, Tomando cm 
Consideração o estado em que se achaÕ a lavoira, e moi
nhos deste Reyno : Manda que as Farinhas estrangeiras, 
que se importarem, noventa dias depois da publicação 
desta Portaria, paguem no Terreiro Público cento e vinte 
réis por alqueire, em lugar dos quarenta reis que pagaõ 
presentemente : O Conde de Peniche, Inspector Geral do 
Terreiro Público, assim o tenha entendido, e faça execu
tar. Palácio do Governo, em 21 de Maio, de 1814. 

Com três Rubricas dos Governadores do Reyno. 

Contracto de Tabaco em Portugal. 
Um dos argumentos, que usamos para persuadir o Go

verno Portuguez a que devia acabar com o monopólio do 
tabaco, foi a liberdade de commercio deste gênero, que se 
concedeo em Hespanha. Fernando VII. desmanchou o 
que tinham feito as Cortes, e tornou a restituir o monopo-* 
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lio ; assim diraõ os nossos opponentes está destruído o ar
gumento do Correio Braziliense. 

He verdade que o Rey de Hespanha abolio, entre outras, 
esta sabia determinação da*, cortes : tanto peior para os 
Hespanhoes ; elles cuidarão nesta matéria pilo que lhes 
pertence; quanto á influencia desta medida em Portugal 
pertence a sua discussão aos Portuguezes. He certo que a 
franqueza do commercio do tabaco em Hespanha augmen-
tava muito o mal do monopólio em Portugal; mas nem 
por isso deixa esse mal de ser assas grande, ainda mesmo 
existindo também o monopólio em Hespanha. O argu
mento da authoridade tirada do exemplo, naõ (em força 
alguma ; porque, se a prevenção, ou o espirito de partido 
contra as Cortes, ou a ignorância tio Governo actual da 
Hespanha, o faz adoptar regulamentos prejudiaes á pros
peridade dos seus povos, dahi senaõ segue de forma ne
nhuma, que os Portuguezes vaõ atras delles sem razaÕ, 
nem motivo. Os mesmos conselheiros, que rodeam agora 
Fernando VII . foram os que adoptáram as medidas pelas 
quaes a Hespanha cahio nas maõs dos Francezes ; e dahi 
naõ se segue, que pelos imitar os Conselheiros de Portugal 
devessem fazer o mesmo. 

Todo o mundo sabe, que o monopólio do tabaco em 
Hespanha servia de engordar alguns poucos validos do 
Governo, e os seus agentes em Lisboa ; os quaes agora se 
estaõ regosijando com as esjieranças da mesma agencia; 
no que nos parece se acharão muito enganados. He mui 
natural que os Hespanhoes se lembrem de mandar buscar 
o tabaco directamente á Bahia; e se dali tirarem, como 
temos calculado, 10.000 rollos annuaes, perderá a navega
ção Portugueza 140.000 cruzados de fretes ; além dos 
outros empregos, que tendo relação com as conducçoens 
marítimas devem atrazar-se proporcionalmente. 

A influencia dos mouopolios no atrazo da navegação, 
se tem demonstrado com a maior evidencia, na pescaria 

VOL. X11I. No. 74. F 



42 Commercio e Artes. 

das baleas; e a conservação e augmento da marinha mer
cantil em Portugal, he matéria da maior e mais considerá
vel importância. 

A exportação do tabaco de Portugal para Hespanha 
devia ser fomentada por todos os modos possíveis, a fim 
de augmentar a navegação entre o Brazil e Portugal, na 
certeza de que a passagem do tabaco pelo reyno de Por
tugal para a Hespanha seria objecto de emprego para 
muita gente, e a freqüência dos viajantes um motivo de 
augmento da agricultura das provincias ; por onde esta 
passagem se fizesse. 

Nada impede, por exemplo, que se admittisse a medida 
de impor certo direito módico na exportação do tabaco do 
Brazil em vasos estrangeiros, e izentar dos direitos os na
vios Portuguezes, principalmente os que se destinassem a 
Portugal, aonde o desembarque do gênero deveria entaõ 
encontrar todas as facilidades possíveis. Com estas ou 
similhantes providencias se daria a este commercio a di
recçaõ mais vantajosa aos interresses nacionaes. 

A isto se naÕ oppoem outra razaÕ, senaõ os lucros que o 
Governo tira do que lhe pagam os Contractadores. Ao 
que temos ja amplamente respondido; mostrando, que um 
direito imposto no gênero, no caso de ser este commercio 
livre, reembolçaria o Governo amplamente do que per
desse com a abolição do monopólio. Seria escusado repe
tirmos isto se naõ fosse a perlinaz adherencia á rotina 
velha, que se observa no Governo Portuguez. 

As queixas publicas produziram o effeito de querer o 
Governo mostrar apparencias de condescender com a opi
nião geral; he verdade que tem trapaceado; mas esta 
mesma trapaça, sem se atreverem a deffender directa-
mente o monopólio, prova que as queixas fazem impressão, 
e he moralmente impossivel, que se as representaçoens 
continuarem, deixe o monopólio da cahir por terra. 
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Sobre o Commercio e Navegação de Portugal. 
A incompetência das leys e arranjamentos commerciaes 

antigos em Portugal ; para corresponder ao novo estado 
das cousas, he ja taõ manifesta, que chegam a con/essalla 
até aquelles mesmos, que mais tenazes se tem mostrado a 
favor da continuação do systema actual. Consta-nos, que 
um dos da Juncta do Commercio alegara como razaÕ final, 
a dificuldade da formação e arranjamento de novo syste
ma. Que he difficil, de boa vontade concedemos; e se 
«os disserem que a actual J uncta do Commercio de Lisboa 
he quem isto deve fazer; naõ hesitamos em pronunciallo 
sié impossivel. Mas foi para obviar esta dificuldade, 
que S. A. R. mandou ouvir os negociantes, medida mui 
aproposito porem illudida em Lisboa. 

Naõ he nenhum segredo, que o elogiador da familia dos 
Souzas, Secretario da Juncta, he protegido do Principal ; 
e ha razoens de prezumir, que o Secretario, em vez de 
ouvir os Negociantes, tem de sua cabeça arranjado planos, 
com o que tem ouvido a este ou aquelle indivíduo em par
ticular ; mandado as suas rhapsodias para o Rio-de-Ja-
niero, e se obtiver approvaçaõ o qne tem feito, livra-se 
do enfado das consultas dos Negociantes, c lança os fun
damentos para pedir remuneraçoens, &c. 

Joze Accursio naõ entende de matérias mercantis; e 
quando entendesse nem por isso deixava de ser mui pru
dente, sabia, e politica a medida de S. A. R. em mandar 
consultar os negociantes, que melhor do que ninguém sa
bem aonde lhe carrega o pezo. He peccado velho a no
meação de pessoas para os empregos de que naõ entendem ; 
assim ja foi u m c a p i , a õ d e c a v a l h a r i a p a n , E m b a i x a i i o r 

em Roma; e um frade para Ministro em Inglaterra. 
Dizem agora, qUtí alguns navios Francezes, e outros, 

tem sahido com destino ao Brazil, levando mercadoria,, 
para trazerem retornos, expondo-se ao risco de serem ou 
nao adraittidos a descarga. Se estas cspeculaçoens forem 
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bem succedidas, levará novo golpe a navegação Portu
gueza; porque todos estes navios podem fazer os fretes 
mais baratos que os navios Portuguezes, que continuam 
na sugeiçi" de trazer capellaens, cirnrgioens, botlcas, &c. 
com a usu.il dependência das repartiçoens a que estes 
ramos pertencem. 

Quando o Marquez de Pombal tentou introduzir a cul
tura do arroz no Brazil, principalmente no Maranhão, 
prohibio inteiramente a importação deste gênero em Portu
gal, vindo do estrangeiro. Pareceo isto ao principio uma 
medida demasiadamente forte, e que causaria falta deste 
gênero no Reyno. Seguio-se depois a guerra da indepen
dência dos Estados Unidos, quando Portugal ja tinha 
arroz bastante para si, e para o vender á Inglaterra, a pre
ços commodos ; continuou depois o arroz a vender se por 
termos moderados, de maneira que ficou servindo de 
substituto ao paÕ; até misturado com a farinha de trigo. 

A guerra franqueou a admissão de farinha em barricas 
da America, em Portugal, ja pela falta de trigos, ja pela 
falta de communicaçaõ com outros portos, ja porque con-
vinha aos Inglezes terem abundância de mantimentos para 
os exércitos. A sombra da admissão da farinha se intro
duziu também o arroz, mediante um pequeno direito. As 
queixas que se tem feito, contra a admissão das farinhas, 
fizeram com que o Governo de Portugal fosse pouco a 
a pouco remediando este mal, que o bloqueio da America 
curou de todo; porque ja dali naõ pôde vir nem trigo 
nem farinha. Continua porém a admittir-se o arroz da 
índia, o que sem duvida merece attençaõ do Governo; 
pelo damno que causa a este ramo da agricultura do Bra
zil ; porém como a Juncta do Commercio naõ cuida disto 
e naÕ ha outra repartição a quem pertença representar 
sobre estas matérias, he precizo que os particulares fallem, 
e que a imprensa desperte os homens de Estado. 

He conveniente advertir aqui, que dous dos deputados 

http://usu.il
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da Juncta tem navios, que navegam para índia, e impor
tam o arroz. O navio Gram Para trouxe, na sua ultima 
viagem, cinco ou seis mil sacas, cujo lugar deixam de oc-
cupar outras tantas que podia ministrar a agricultura na
cional do Maranhão; he logo claro, que naõ he de taes 
deputados que se devem esperar representaçoens, contra 
a introducçaõ do arroz do estrangeiro, e no entanto soffrc 
a lavoura e industria nacional. Existe a ley por que esta 
importação he prohibida; continua a razaõ da ley ; e ao 
mesmo tempo a sua infracçaõ. 

A combinação de todas estas causas desanima a navega, 
çaõ nacional, objecto de tanta importância aos dominios 
Portuguezes, que o suppornos essencial á prosperidade da 
Monarchia. Por mais de uma vez temos dicto, que a se
paração das differentes provincias dos Estados de Portugal 
requer forças de n.ar para sua uniaõ; e exige indispen-
savelmente que Portugal seja uma Potência zorte em ma
rinha. As pescas e a navegação saõ as fontes deste poder 
marítimo, a quem Portugal deveu a sua grandeza nos tem
pos de sua maior prosperidade ; e á decadência da ma
rinha acompanhou necessariamente a diminuição do poder, 
e influencia dos Portuguezes. 

Um author notável, emdireito publico,assim se explica 
sobre a matéria da navegação. 

" A via mais curta e mais segura de augmentar o Com
mercio de um Estado, he o fazer fiorecer a sua navegação. 
Em vaõse faraõ leys as mais sabias para animar as manu-
faciuras, e a cultura das terras, se naõ houverem negoci
antes, sempre pron-ptos a transportar para o estrangeiro, o 
excedente das producçoens e mercadorias. Uma naçaõ, 
que, para vender, espera que os estrangeiros venham a seu 
território fazer as compras, deve sempre acha-se sobre 
carregada de mercadorias ; e por conseqüência abandonará 
um trabalho, de que naõ recebe recompensa. Se alguém 
duvidar desta verdade, lance os olhos ás memórias, que se 
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acham em nome de Joaõ de W i t , e abi se achará toda a 
sua política. Este grande homem, que conhecia taõ bem 
a sua pátria, atribne á pesca dos Hollandezes, naõ por 
causa do seu producto, mas porque ella hc a alma da ma
rinha tortos os recursos, que elles acharam em si mesmos, 
para se libertar da dominação Hespanhola, para conquistar 
as Índias, para formar o seu commercio, e adquirir a con
sideração de que elles gozam na Europa." 

H E S P A N H A . 

Artigo particular; sobre o Commercio Inglez. 
He provável que os interesses commerciaes da Gram 

Bretanha soffram muito, com a mudança dos negócios da 
Hespanha. Todas as cartas de Madrid, mostram quanto 
mais favoráveis eram as Cortes e a Regência, ao commercio 
e rnanufacturas da Gram Bretanha, do que o actual Go
verno sob Fernando VII . c manifestam ao mesmo tempo a 
mais liberal e illuminada politica por que se guiava o an
tecedente Governo, Durante a invasão da Hespanha 
pelos Francezes, se passou uma ley, que permittia a ex
portação de rnanufacturas de algodão para as colônias de 
Hespanha na America Meredional, com a condição de 
que, na sua viagem tocassem em algum porto da Metró
pole. Esta ley foi originalmente promulgada somente 
por seis mezes; porém era renovada á expiração de cada 
seis mezes, de maneira que se lhe dava o effeito de regula
mento perpetuo. Os que estaõ agora em poder, naõ jul
garam próprio renovar a operação desta ley, e ficando por 
isso extineta, se fechou o mercado da Nova Hespanha a 
estas mercadorias. Alem disto ha razaÕ de presumir, que 
se dará alguma preferencia ás rnanufacturas de algodão 
de França; o que excluirá inteiramente a industriada, 
quelles paizes. 



Commercio e Artes. 47 

Antuérpia, 27 de Junho. 
Publicou-se ern Brabaute uma Tarifa de direitos de 

importação de fazendas, para regular provisionalmente, 
ate se decidir em Vienna a sorte deste paiz. 

1. Artigos para o uso das fabricas, como Índigo, coche-
nilha, paos de tingir, cinzas, goma &c. e também artigos 
em bruto, para serem manufacturados, como pelles, assu
car mascavado, &c. ; e drogas, dentes de marfim, graõ, 
&c. naõ pagarão direito de importação. 

2. Todos os artigos para consummo, como caffé, pi
menta, cha, especiarias, &c. pagarão 3, por cento sobre o 
consummo da terra. 

3. Todas as fazendas manufacturadas, ou artigos sujei
tos a algum modo de preparação pagarão 8 por cento, 
para o consummo da terra; isto por conseguinte, compre-
hende assucar refinado. 

Declara mais, que todos os artigos naõ mencionados, 
que deverem ser incluídos no Artigo 1; pagarão 1 por 
cento, sobre o consumo da terra; isto por conseguinte, 
comprehende algodão e ISa. Permitíe-se comtudo, de
sembarcar todas as fazendas, e allojallas, pagando somente 
l por cento de re-exportação. Este regulamento he de 
grande importância para esta cidade, para a expedição de 
fazendas para a Suissa, França, Rheno, &c. por se pagar 
na Hollanda o direito por inteiro. 

30 de Junho. 
Importa saber, que, ainda se naõ tem imposto di

reitos sobre fezendas transportados por terra, da Hol
landa para aqui, nem se tem posto ainda lá officiaes 
de alfândega, nem se tem nomeado terra alguma onde taes 
direitos se hajam de pagar. Daqui se vé que pela pro
priedade desembarcada de bordo dos navios, so se ha de 
exigir o novo direito. 
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ESTAUOS U N I U O S . 

Noticias extrahidas de uma Carta particular, sobre o estado 

actual do Commercio legal dos Estados Unidos. 

E m conformidade tio que me pedis, vos darei uma breve 

resposta ás vossas perguntas, relativamente á legal idade de 

qualquer commercio, que se po->sa fazer entre os Estados 

Unido**, e a Gram Betanha, nas presentes c i rcumstancias . 

He verdade, que a revogação da ley chamada de In-com-

municaçaõ (Xon-Inlercourse Law) teiia aberto a p o r t a 

ao commercio entre os dous paizes, se a ley da guerra naÕ 

puzesse obstáculos de igual magnitude. 

A ley da guerra proliibe toda a communicaçaõ entre os 

nossos cidadãos e os subditos do in imigo; faz nullos todos 

os seus contractos; e a propr iedade, posto que comprada 

e paga , naõ muda o seu character or iginal ; e pode ser 

capturada e será condemnada como preza de guerra. 

Esta ley também reveste de character hostil qualquer pes

soa, que esteja domiciliada em algum dos paizes bellige-

rantes, ainda que na realidade seja subdito de uma Potên

cia neutral . A sua residência para íins commerciaes lhe 

dá o character ilo paiz em que elle reside ; e em conse

qüência daquelle character, a sua propriedade, sendo 

capturada , será condemnada nos tribunaes de prezas. H e 

somente uma pessoa neutral, domiciliada em paiz neutral, 

que pôde , duiantc a guerra , importar mercadorias da 

Gram Bretanha para os Estados Unidos. A compra deve 

ser feita por elle bonafide, em seu próprio beneficio c uti

l idade, e sem que nisso tenha interesse alguma pessoa resi

dente em algum dos paizes belligerautes. Até mesmo se elle 

tiver algum agente domicil iado em alyum dos p u z e s bel-

ligerantes, como seu representante ali , arriscaria a carre

g a ç ã o ; porque a residência do agente para fins commer

ciaes, seria considerada como residência da pr incipal 

pessoa.—9 de Mayo, 1814. 

Alem do que ficu dicto , he a opinião do mesmo letrado, 
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que um vaso neutral, viajando com licença Britannica, he 
sujeito á captura e condemnaçaõ, porque a circumstancia 
da licença he igual ao uso ou á protecçaÕ da bandeira. 

Observa-se alem disto, que as pessoas que reclamam 
alguma propriedade nos tribunaes dos Estados Unidos, 
devem prestar juramento de que a propriedade he sua. 

INGLATERRA. 

Conta das Importaçoens e Exportaçoens dos annos que 
findaram em 5 de Janeiro, de 1792, 1804, e 1814/ dis
tinguindo o valor official do valor real,- apresentada á 
Casa das Communs por ordem de 29 de Junho, 1814. 

Importaçoens. 
£ *. à. 

Anno que acabou em 5 de Janeiro, 1792 16*938.807 3 2 
1804 24:728.191 18 2 
1813 24:362.124 13 9 

Exportaçoens. 

Anno que acabou em 5 de Janeiro, 1792 19:881.552 17 8 
1804 27:819.337 10 8 
1813 37:647.874 12 9 

As exportaçoens e importaçoens comprehendem todos os 
paizes estrangeiros, excepto Irlanda, Ilha de Man, 
Guernsey, Jersey, Alderney, e as pescarias de balea Bri
tannicas. 

NaÕ se pode determinar o valor official do negocio da 
Gram Bretanha no anno que acabou em 5 de Janeiro, de 
1814, em conseqüência da perca dos documentos pelo 
incêndio da alfândega ; substituio-se lhe portanto o do 
anno precedente. 

A infeliz destruição dos livros officiaes, que continham 
as particularidades do valor real das importaçoens, e ex
portaçoens, nos annos a qne se refere a ordem, faz im-
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practicavel o ministrar aquella a parte da informação que 
ordenou a Casa dos Communs a este respeito. 

GUILHERME I U W I N . 

Inspector-geral de Importaçoens e Exportaçoens. 

Commercio dos Hollandezes com a índias Oceidentaes. 

O Principe Soberano dos Hollandezes, com o consenti
mento dos Estados Geraes, publicou uma importante 
ordenação, datada de 9 de Julho, sobre a renovada com
municaçaõ entre os Hollandezes Unidos, e as suas antigas 
colônias, e possessoens nas índias Oceidentaes. 

A ordenação faz saber, que até chegar o período em que 
as colônias e possessoens Hollandezas haõ de ser restitui-
das, aquella naçaõ, em conseqüência de ajustes feitos com 
o Governo Inglez, podem continuar o seu trafico e com
mercio com as colônias de Surinam, Berebice, Demerary, 
Essequibo, CuraçaÕ, St. Eustacio, Suba, c St. Martinlio, 
debaixo das seguintes condiçoens :— 

1. Todos os vassallos Hollandezes que quizerem com-
rmerciar com as dietas colônias, devem prover-se de licen
ças passadas para aquelle fim pelo Embaixador Inglez 
em Haya. 

2. Quem quizer as dietas licenças devera certificar que 
he vassalo da Hollanda, e ali residente, que o navio 
destinado para o dicto commercio he propriedade, e con-
strucçaõ Hollandeza, com Capitão, e £ da tripulação 
Hollandezes. ou navio de construcçaõ Ingleza, e navegado 
na conformidade das leis Inglezas. 

3. O direito de tonelada para todo o vaso ou navio simi-
lhantc, partindo sem ser em lastro, será um florim por to
nelada, contando duas toneladas ao ultimo. 

4. Em ordem a por este commercio no mesmo pé como 
o que existe entre a Gram Bretanha, e as dietas colônias, 
devem observar-se as seguintes regulaçoens :— 
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5. Todos os gêneros, fazendas, e mercadorias, sendo de 
labra, produoto, ou manufactura Hollandeza, devem pagar 
ao partir para as dietas colônias, um direito de 5 florins 
10 stuivers por cada 100 florins de valor ; e um direito de 
3 florins 10 stuivers, quando estes saõ da labra produoto, 
ou manufactura do Reyno Unido da Gram Bretanha, e 
Irlanda, fazendo este ultimo, com o direito de 2por cento, 
levantado sobre a sua exportação da Gram Bretanha, o 
mesmo direito de 5 por cento, como se paga sobre fazen. 
das do interior. 

As seguintes fazendas da origem acima dieta saõexemp-
tas deste direito, ou sejam in viadas directamente daqui para 
as colônias, ou de Inglaterra, por via deste paiz; a saber: 
—algodão fiado, e outras rnanufacturas de algodão; li-
nhos, assucar refinado, assucar candi, mclaço, provi-
soens de todas as sortes, trigo, e farinha. 

C. Deverão produzir-se na mesa do convoy e licença, 
certidoens de que as fazendas saõ de origem Hollandeza, 
passadas era forma legal pelas administraçoens locaes, e 
assígnadas pelo consulado Britannico. 

A respeito de manufactaras, seraõ tidas por originaes 
do paiz, áquellas fazendas que tiverem passado por al
guma operação na Hollanda. 

7. Immediatamente depois da chegada de fazendas de 
origem Britannica a um porto Hollandez, com destino 
para as colônias, deverá fazer-se uma declaração dellas : 
e na6 so devem os fardos, pacotes, marcas, números, e 
valor de que se fizera declaração em Inglaterra, serem 
declarados, mas também os almazaens em que saó deposi
tadas, e dos quaes naõ podem ser removidas senaõ para 
serem embarcadas para as colônias, o mais tardar, dentro 
de um período de três mezes. Os officiaes da alfândega 
podem visitar os almazens de tempos a tempos, para se 
asseguiarem da identidade das fazendas. 

G2 



52 Commercio e Artes. 

8. Fazendas, gêneros e merecadorias, que naõ forem 
da labra, producto, ou manufactura da Hollanda, ou da 
Gram Bretanha, e Irlanda quando forem para ser expor
tadas para as colônias pagarão um direito segundo a escala 
seguinte:— 

Florins. St. 

Garrafas de vidro verde ou ordinário, que 
junctas possam conter cem quartas 

Lá em meadas, por 100 libras 
Algodão em meada, perditto 
Trigo, e farinha livre de direito. Pos para o 

cabelo, por libra 
Ditto perfumados 
Chapeos feitos de todo, ou por acabar, de 

pelo, laã, ou castor, por chapéu 
Argolas de ferro, por libras 100 
Argolasde pau, por 1000 
Pelles, coiros, cortidos, por libra 
Ditto, de cavallo, cortidas, por libra 
Pelles da Rússia, cortidas 
Velas despermaceti, e cera, por libras 100 
Velas de cebo, por libras 300 
Torcidos de velas, por libras 100 
Cartas de jogar, por groza 
Panos de linho de todas as castas, excepto 

pano de vela, por valor de 100 florins. 
Pano de vela, aor 120 varas 
Flannela, por vara 
Todas as sortes de pano por vara 
Todos outros estoffos, detodo, ou em parte, 

de laá, por vara 4 9 
Provisoens, livres de direito. 

Todas as fazendas, gêneros, ou mercedorias da labra, 
producto, ou manufactura das índias Orientaes, ou da 

33 
15 
40 

98 
136 

17 
12 
7 
0 
0 
0 

119 
95 
44 
40 

40 
54 
0 
12 

0 
10 
10 

0 
0 

0 
0 
0 
10 
10 
16 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
12 
15 
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China, actualmente importadas do Reyno Unido da gram 
Bretanha e Irlanda, para os Hollandezes Unidos, livres 
de direito. 

As mesmas fazendas, gêneros, ou mercadorias que naõ 
tiverem vindo para a Hollanda do dicto reyno unido, da 
forma seguinte: — 

Cha, livre de direito. 
Florins. St. 

Algodão tecido lizo, cassas, algodoens pintados, 
ou bordados, dimitins brancos lisos, gangas e todos os 
artigos feitos de cabelo ou algodão, lã, ou alguma, 
mistura destes, por cada 100 florins de valor 5 0 
Fazendas da Índia Oriental prohibidas 

em Inglaterra por 100 florins de 
valor . 5 0 

(Aqui se enumera uma grande quantidade de fazendas 
algodão.) 

Todas as outras fazendas gêneros, ou mercadorias, 
da labra, producto, ou manufactura da Índia Oriental, 
ou da China, que naÕ estiverem de outro modo nomeados 
nesta tarifa, como se segue : 
Manufacturadas, por valor de 100 florins 40 0 
Dittas por manufacturar 20 0 
O seguinte saõ os direitos sobre outros artigos :— 
Óleo de turpentina, por 100 libras 39 10 
Ditto de vitriolo, ditto 21 0 
Papel, pardo, ou escuro, por 100 libras 39 10 
Papel pintado, imprensado, de mármore, 

&c. por vara quadrada 0 9 
Pergaminho, por 12 folhas 5 0 
Goma, por 100 libras 95 0 
Cordas, alcatroadas, ou sem alcatraÕ por 

libra 112 0 
Coiros de Bezerro, curtidos, sem outro pre

paro, por 100 libras 40 0 
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Florins. St. 

Pelles de cabra, ditto, ditto, o 100 284 

Pelles de cordeiro preparadas em alumina, 

&c. por 100 9 ° 
Ditto preparadas em óleo, ditto 24* 
Pelles de carneiro, curtidas, por 100 22 0 
Pelles da Cabra, curtidas, ditto 5 ° 
Vinho Francez, pos casco de 10 canadas 80 0 
Vinho da Madeira, ditto ditto 59 0 
Vinhos do Rheno, Alemaens ou de Hungria 75 0 
Vinho do Cabo de Boa Esperança ditto ditto 17 0 
Vinhos Portuguezes, Hespanhoes, e de 

todas as outras sortes naÕ mencionados ditto 50 0 

Sabaõ duro, 100 libras 4 2 ° 
Sabaõ mole, ditto 3 6 0 

Todas outras fazendas, gêneros, ou mercadorias, que naõ 
forem da labra, producto, ou manufactura da Gram Bre
tanha e Irlanda, ou da Hollanda, ou da Hollanda Unida, 
e naõ mencionadas na presente tariflà:— 
Manufacturadas, pelo valor de 100 florins 49 0 

Por manufacturar, ditto 2 0 ° 
Todas as fazendas, gêneros, e mercadorias, sendo da labra, 

producto, ou manufactura da França, sobre os direitos 
impostos por esta tariffa, sobre fazendas naõ obtidas da 
Inglaterra, ou da Hollanda, pagarão também um direito 
addicional, equivalente a um quarto dos dictos direitos; 
e tudo isto em conseqüência de, e em concordância com, 
as leis e regulamentos existentes na Gram Bretanha ; 
como uni effeito daquella equiçaõ de direitos acima decla
rada ser uma das principaes condiçoens deste trafico e 

commercio. 
9. Em ordem a distinguir as dietas fazendas, que naõ 

forem de origem Ingleza, ou Hollandeza, de Fazendas 
vindas de França, estas devem ser accompanhadas de 
certidoens de origem dos nossos Cônsules, ou dos officiaes 
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das alfândegas, e outras authoridades publicas dos logares 
de sua origem : quando chegarem a este paiz, deverão ser 
depositadas com as mesmas precauçõens que as vinda de 
Inglaterra. 

10. Todas as fazendas naÕ providas de certidoens de 
origem, e destinadas para as colônias, seraõ consideradas 
como de origem Franceza, e seraõ ligadas aos mesmos 
direitos. 

Fazendas declaradas, que se souber que saó de outra 
origem que naô for a declarada, saõ sujeitas a con
fiscaçaõ. 

Ordena a restauração da táriffa de 1725, sobre pro
ducto importado das colônias. 

13. Assucar trazido das colônias para este paiz e man
dado de lá para outros paizes, pagará os seguintes 
direitos:— 

Florins. St, 
Assucar branqueado a barro por 100 libras 5 15 

Mascavado, ditto 3 5 
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Preços Correntes dos principaes predt/rtos do Brazil em 
Londres, 25 de Julho, 1814. 

Gêneros. 

Assucar 

Algodão 

D ° America 
Annil 
Arroz 
Cacao 
Caffé 
Cebo 
Chifres 
Couros de boy 

D", de Cavallo 
Ipecacuanha 
Quina 

Fao Brazil 
Salsa Parrilha 
Tabaco 

Qualidade. 

jranço 
trigueiro 
mascavado 
Rio 
Bahia 
Maranhão 
Pernambuco 
Minas novas 
melhor 
Brazil 
D ° . 
Pará 
Rio 
Bom 
grandes 
Rio grande 
Rio da Prata 
D2. 
Boa 
Pálida 
Ordinária 
Mediana 
Fina 
Vermelha 
A maré lia 
Chata 
Torcida 

Rolo 

Santidade 

112 lib. 
D°. 
D°. 
Libra 
D°. 
D°. 
D" 
D». 
D°. 
D". 
112 lib. 
112 lib. 
libra 
112 lib. 
123 
libra 

Couro 
libra 
libra 

túnel 

libra 

Prcro de 

9fis. 
76"s. 
6üs 

nenhum 
2s. Ip. 
2s. >p. 
2s. 5p. 

nenhum 
3s .3p. 

28s. 
90s. 
S5s. 
76s. 
35s. 
7p. 

lOJp. 
6s. 

ISs. 6p. 
2s. 

D". 
es. 

7S. 6p. 
OS. 

ls. Op. 
D». 

5s. 9p. 
1101. 

ép

icos. 
81 s. 
b i s . 

nenhum 
2s 3p. 
2s. ~p.~ 
2s. 6p. 

nenhum 
3s. Pp. 

35s. 
97*. 
*95s. 
8 Os. 

45s. 
lOp. 
l l p . 
13s. 
I5s. 
3s. 

5». 
9s. 6p. 

i l s . 
5s. Sp. 

8s. Cp. 
1201. 

9p. j 

D l i i - lOS. 

A. 

16) 

Ifí 
id 
16 
3s. 
2». 
2S. 

4s. 
8p 

3s. 
3s. 

l s . 

41. 

Ms. 7 i d . 

.. Id. p. lOOlili. 

11. pr. lOOlba. 
por libra 

*. 4p. 
4p.por lib. 
4p.por libra. 
Sp. p o r l 12 lib. 
8p. por 100. 
por libra. 

libra. 
8p. libra. 

8p. por libras. 
a tonelada. 

3s. 6p. libra excise 
Sl.3s.9p.alf. 100 Ih. 

Prêmios de seguros. 
Brazil bida 12 guineos por cento. K. 3. 

vinda 7 R. 1/. 10s. 
Lisboa e Porto hida . G- R. 30s. 

vinda 2 
Madeira bida 5 G*.—Açores 7 Gs R. 3. 

vinda o mesmo 
ttio da Prata hida 10 -niineos; com a tomavia-;em 

vinda o mctnio 15 a 18 G'. 

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

Novas Publicaçoens em Inglaterra. 

J. HOUGHTS on Peace, 8vo. preço 6s. Penâamentos 
sobre a paz, na presente situação do paiz ; relativamente 
ás suas finanças,*e meio de circulação ; com um appendiz, 
sobre a theoria da moeda. 

Butler's Life of L'Hospital, 8vo. preço 4s. Ensaio 
sobre a vida de Miguel de L'Hospital, Chanceller da 
França. Por Carlos Butler, Esc. 

Letters on a Tour to Paris, 12mo. preço 4s. Cartas 
de uma senhora a sua irmaã, durante uma viagem a Pa
ris, nos mezes de Abril e Maio, 1814. 

Aikin's Mineralogy, 8vo. preço 7s. Manual de Mine-
ralogia. Por Arthuro Aikin, Secretario da Sociedade 
Mineralogica. 

Reflections on passing Events, preço ls. Reflexoens 
sobre as occurrencias do tempo. 

Holford's Speeclí on Prisons, preço l s . Resumo da 
falia de George Holford, Esc. sobre a moçaõ que fez na 
Casados Communs, Terçaferça feira 14 de Junho, 1814, 
pedindo licença para apresentar um Bill (projecto de Ley) 
para o melhor regulameuto das prisoens na cidade de 
Londres. 

Phillipard's German Campaign, 1813-12, 2 vols. 8vo. 
preço 1/. 1«. Com um retrato do Mareshal Blucher.—-
A campanha de Alemanha e França desde o fim do ar-
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misticio, assignado e ratificado aos 4 de Junho 1813, até 
o período de abdicação do throno de França por Bona
parte ; com um appendix, contendo todos os bulletins 
Francezes publicados durante este período, e outros docu
mentos officiaes. Por Joaõ Phillippart. 

Esta obra forma a continuação da historia das campa
nhas do Noste, em 1812, e 1813; pelo mesmo Author. 

FRANÇA. 

Reflcxions d'un Royaliste Constitutionnel. Reflexoens 
de um Realista Constitucional, sobre os diversos folhetos, 
que tem apparecido desde 31 de Marco, 1814. Por M. 
Duchesne de Grenoble, Advogado. Paris, 1812. 

Nouvelles Reflexions d'un Royaliste Constitutionnel. 
Novas Reflexoens de um Realista Constitcuional, sobre a 
ordenança de reformaçaõ de 4 de Junho, de 1814. 

Monuments Historiques sur Ia Condemnation des Tem-
pliers. Monumentos históricos relativos á condemnaçao 
dos Cavalleiros do Templo, e abolição de sua ordem. 
Por M. llaynaud, Membro do Instituto Imperial de 
França, e da Legião d'Honra. Paris, 1813. 

Des Avantages dyune Constitution liberale. Sobre as 
vantagens de uma Constituição liberal. Paris, 1814. 

PORTUGAL. 

Acaba de se publicar um Tractado da Sciencia c Arte 
de Curar, o qual se intitula Elementos Geraes de Cirur
gia Medica, Clinica, e Legal dividido em quatro volumes 
em 4o , offcrecido a S. A. R. o Principe Regente N. S. de 
que he Author Jacintho da Costa, primeiro Cirurgião do 
Hospital Real da Marinha e Exércitos, e Delegado do 
Cirurgião Mór da Armada Real: vende-se nas lojas de 
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Joaquim Manoel Lopes do Nascimento, na rua dos 
Algibebes N°. 18; e na calçada dos Paulistas N°. 25 ; 
assim como também em casa do Author, na rua da Era 
N°. 8 : preço 3.840 réis em brochura. 

Reimprimio-se a Analyse das Theses sobre o Direito 
Emphyteutico, em três Cartas, nas quaes se trataõ algu
mas questões interessantes á Jurisprudência dos Prazos. 
Seu preço 240 réis. 

Publicáraõ-se umas Observações sobre o Discurso Ju 
rídico, que Manoel d'Almeida e Sousa escreveo a res
peito dos Direitos Dominicaes: nestas Observações se 
trata da Posse immemorial, da intelligencia dos Foraes, 
Doações Regias, dos Maninhos, dos Tombos, etc. Seu 
preço 800 réis.—Vendem-se em Lisboa, na rua da Con-
deça, em casa de Manoel Pedro de Lacerda; em Coim
bra, em casa de Antônio José Gonçalves da Costa, ao fim 
da rua do Norte; no Porto, em casa de Antônio José 
Gonçalves Guimarães, na rua dos Caldeireiros; em Braga, 
em casa de Antônio Joaquim Dias, na rua do Souto. 

DESCUBERTAS NAS ARTES. 

Um Melhoramento dos Conduetores do Raio, por Roberto 
Patterson, de Philadalphia. Tirado das Transacçoens 
da Sociedade Philosophica Americana. 
A Medalha Magellancia de Ouro, foi dada a Mr. Pat

terson, por este melhoramento. 
Das muitas vezes que acontece serem feridas pelo raio 

caias, providas com conduetores metálicos, e das fre
qüentes occazioens destes conduetores terem as pontas 
derretidas pelo golpe do raio, se vé que esta admirável 
invenção para guardar as cazas dos perigosos effeitos do 
raio, ainda he algum tanto imperfeita. Parece ser ainda 
necessário algum melhoramento em ambas as extremida-

H 2 
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des do couductor; na extremidade superior, para a guar
dar do accidente de ser derretida, o que a torna ao depois 
incapaz de corresponder á sua intenção original, isto he, 
de attrahir o fluido electrico, ou o raio, da nuvem que vai 
passando, por um modo surdo, e imperceptível; por que 
saõ unicamente os conduetores agudos, que possuem esta 
propriedade; e na extremidade inferior, para darão fluido 
uma passagem mais prompta para dentro da terra em 
roda. 

A primeira destas intençoens, estou persuadido, que 
seria cabalmente conseguida por um pedaço de lápis de 
chumbo, coiza de duas polegadas de comprido, tirado de 
uma boa penna de lápis, terminando em uma ponta bem 
aguda, inserido na extremidade do conduetor, saindo al
gum tanto acima do seu castaõ, ou ponta metálica; de 
sorte que se a ponta do lápis acontecesse ser quebrada por 
accidente, (do que eu penso que pode haver pouco receio) 
ainda a ponta do conduetor ficaria bastantemente aguda 
para corresponder aos fim de um conduetor metálico. 

Esta substancia he bem conhecido ser infusivel pelo 
maior calor, e daqui vem o seu uso na fabricação dos ca-
dilhos; nem he também evaporavel, como observou Cron-
stadt, na sua Mineralogia (sect. 231) excepto em fogo 
lento de calcinar, ao qual nunca poderá estar exposta no 
cimo de um conduetor. 

Ao mesmo tempo, o seu poder, como conduetor de 
electricidade, he talvez igual, ou mui pouco inferior ao 
de algum dos metaes. Um risco feito em um pedaço de 
papel com uma penna lápis ha de, como eu tenho muitas 
vezes experimentado, conduzir uma explosão electrica, 
apparentemente também como o faria um similhante risco 
de ouro ; e isto sem nunca perder o seu poder de attrahir, 
o que naõ acontece ao ouro. 

A segunda intenção he facilitar a descarga do fluido 
electrico para dentro da terra pela extremidade inferior. 
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He muitas vezes impracticavel, pela interrupção de ro
chedos, ou outros obstáculos, espetar o conduetor tam 
fuudo, que chegue a tocar terra humida, ou alguma outra 
substaneia, que seja um menos mau conduetor de electrici-
dade. Nem mesmo, se isto fosse practicavel, seria, pre
sumo eu, sufíiciente para corresponder á intenção deseja
da. Ferro enterrado, e especialmente em terra humida, 
ha de contrahir logo uma codea de ferrugem, que se aug-
mentará continuamente, até o todo estar convertido em 
ferrugem; porem ferrugem de ferro, e certamente a cal de 
iodos os meíaes he um naõ-conduetor, ou quando muito, 
um conduetor muito imperfeito do fluido electrico. Da
qui facilmente se vé, que passados poucos annos de estar 
feito o conduetor, aquella parte delle que está debaixo do 
chaõ, ha de contribuir pouco ou nada para a defesa do 
edifício. Demais disso, a superfície desta parte do con
duetor he mui pequena para facilitar uma copiosa descarga 
do fluido electrico para dentro da terra em roda, quaudo 
esta naõ he mais que um imperfeito conduetor. 

Como remédio para estes defeitos, aconselharia eu que 
a parte do conduetor debaixo do chaõ se fizesse de esta-
nho, ou cobre, que saõ muito menos sujeitos a corrosão, ou 
ferrugem, estando enterrados, doque o ferro; ou, outra 
cousa, que talvez corresponderia melhor ao preposito, 
cubra-se esta parte do conduetor, de qualquer metal que 
seja feita, com uma grossa codea de lápis de chumbo, pre
viamente posto em consistência de massa, pulverisando-o, 
e misturando-o com enxofre derretido (como se faz na 
fabricação das pennas de lápis ordinárias) e barre-se o 
conduetor com elle emquanto esta quente. Por este modo, 
estou persuadido, de que a parte inferior do conduetor, 
ha de conservar o seu poder de attrahir durante séculos, 
sem diminuição alguma. 

Eni ordem a augmentar a superfície da parte inferior do 
conduetor, abra-se uma cova sufficientemente larga, e tam 
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funda como for conveniente, e dentro desta cova meta-se 
uma porçaõ de carvão de lenha, em roda da extremidade 
inferior do conduetor. O carvão de lenha possue duas 
propriedades que particularmente o fazem apto para cor
responder ao fim aqui proposto. A primeira he ser um 
muito bom conduetor de electricidade, e a segunda he 
padecer pouca ou nenhuma mudança de propriedades, por 
estar muitos tempos debaixo da terra. Por este modo, 
poderia a superfície daquella parte do conduetor em con-
tacío com a terra, ser augmentada, com pouco trabalho ou 
despeza, e na extençaõ que se quizesse; uma circunstan
cia, que todos os que tem conhecimento de experiências 
electricas, devem concordar em que he de grande impor
tância para o fim aqui proposto. 

Methodo de curar Manteiga, 

Apresentado á Juncta de Agricultura, por James Ander-
son, L. L. D. 

O seguinte modo de curar a manteiga he practicado na 
freguesia de Volny, e naquellas vizinhanças, e o qual dá a 
sua manteiga uma grande superioridade á de outros paizes. 

Toma duas partes de sal commum do melhor, uma 
parte de assucar, e uma de salitre; moe-os junetamente, 
e mistura tudo bem. 

Toma uma onça desta composição, para dezesseis onças 
de manteiga. Isto depois de bem trabalhado dentro da 
massa, guarda-o tapado para uso. 

Naõ conheço um siniplez melhoramento na economia 
maior do que este, comparado com o modo usual de curar 
a manteiga unicamente por meio de sal commum. J a vi 
a experiência muito bem feita, de uma porçaõ de mantei
ga, feita em uma oceasiaõ, curada assim, e outra feita ao 
mesmo tempo, curada com sal simplesmente: a differença 
era grandíssima; estou persuadido de que, era qualquer 
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mercado publico, uma havia de vender-se por trinta por 
cento mais do que a outra. A manteiga curada com a 
dieta mistura fica tendo uma excellente consistência, e 
uma linda cor, e nunca adquire uma certa dureza, nem 
gosto de sal: a outra he comparativamente dura, e que-
bradiça, assimilhando-se alguma coiza ao cebo, e mostra 
muito mais o gosto do sal. Tenho comido manteiga cura
da com a composição acima dieta, de três annos, e tam 
gostosa como no principio; porem he precizo advertir, 
que a manteiga curada assim, requer estar três semanas, 
ou um mez, antes de se principiar a gastar. Se for aberta 
antes, ossaes naõ estarão ainda bem misturados com ella; 
e algumas vezes poderá perceber-se ainda a frieldade do 
nitro, o que inteiramente desapparece ao depois. 

O pernicioso costume de ter leite em vasos vidrados, e 
manteiga salgada em loiça de pedra tem-se propagado em 
algumas partes por idea de asseio; porem o facto he ser o 
contrario do asseio; por que nas maõs de uma pessoa 
cuidadosa, nada pode andar mais limpo do que pratos de 
pao; porem nas maõs de uma negligente descobrem elles 
o segredo, que os de loica de pedra naõ daõ a conhecer. 

As loiças vidradas, communicam á mantiga, e ao leite, 
que nellas se guarda, uma qualidade venenosa que inevi
tavelmente causa a destruição da constituição humana 
A grande practica deste abuso, naõ tenho duvida de que 
ve deve attribuir a freqüência de paralysias que vai 
havendo; por que o bem conhecido effeito do veneno do 
chumbo he, debilitação, paralysia, e morte! 

Chapeos de Pelo de Cabrito. 
Aqui ha um fabricante que faz chapeos de pelo de ca

brito misturado com laã, ou sem mistura alguma. O 
processo he o mesmo dos chapeos de laã, que commutn-
mente se fazem. O pelo, se he tirado das pelles com 
cal, deve ser lavado, ou batido, para se limpar da cal j se 
naõ for tirado com cal, nada disto he precizo. 
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MISCELLANEA. 
Os Frades em resposta ao Investigador Portuguez. 

T l N H A M O S por algum tempo deixado descançar o 
Jornal Scientifico, naõ obstante o grande respeito que 
deve merecer uma obra publicada debaixo de taõ alto 
patrocínio; por que tivemos matérias de outra importân
cia com que nos occupar; e porque como os Redactores 
depois de nos desafiarem se deitaram no chaõ, a todo o 
tempo h3 tempo de se lhe poder dar um ponta pé. 

Depois de intentar aquelle Jornal antipatriotico defen
der todos os abusos dos Godoyanos, e seguindo a moda 
chamar-nos jacobinos, incendiarios, &c,; por nós atacar
mos os abusos; sahe-se agora querendo fazer-se popular; 
e ; quem tal diria de sua sublime lealdade! os Frades 
saõ o objecto de seu attaque. 

Nos naõ intentamos refutar seriamente o Investigador 
Portuguez; porque só causa rizo ver este trombeta dos 
Godoy amos voltado agora a querer agradar á multidão, 
ralhando contra os Frades; porém taes observaçoens saõ 
taõ mal collocadas em similhante Jornal, que nos acha
mos dispostos a dizer duas palavaas sobre isso. 

Começou o Investigador, por uma cançada historia das 
instituiçoens e abuso das ordens religiosas, que saõ assas 
communs em todas as obras de historia ecclesiastica, e 
estaõ ao alcance de todo o leytor; estabeleceo depois um 
facto, que ninguém que tem dous olhos na cara pode ig*-
norar, de que o numero dos religiosos se tem multiplicado 
demasiado; e daqui conclue,por sua lógica particular, que 
nao deve haver frades, e vem, no seu N \ 37, com um 
" projecto d'iim plano para extinguir as ordens religiosas 
em Portugal." 

Se dissessem, os frades saÕ demasiados, logo deve di
minuir-se o seu numero; seria isto conseqüência do seu 
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principio; mas dizer; ha demasiados frades, logo naõ 
deve haver nenhum; he o que chamamos lógica peculiar 
dos Investigadores. 

Outro argumento para a sua extincçaõ he, que com-
mettem abusos; logo nao haja frades; esta conclusão he 
própria dos taes Scientificos; porque, se commettem abu
sos, segue-se que se devem reformar os abusos, mas naõ 
se segue, que se devem extinguir os frades» 

Nos sabemos mui bem que he a moda dos tarellos fal
lar contra os Frades a torto e a direito, e por seguir essa 
moda, he que os taes Investigadores se mettêram em tal 
íarreira; porém a matéria he para ser tractada por outros 
princípios. 

Se a moda presente he tanto a favor da liberdade dos 
indivíduos, no que nós convimos em grande parte £ por
que principio se naõ ha de conceder essa liberdade a um 
homem que deseje ser frade? Deve haver liberdade para 
todo o mi\ndo, e naõ para quem deseje ser frade? Ora 
quiséramos que alguém nos provasse a razaõ da diffe
rença. 

Em todos os tempos, e em todas as naçoens, houveram 
homens, que se dedicaram á vida contemplativa; os Es-
senios entre os Judeos, os Cynicos e outros philosophos 
entre os Gregos, &c. & c ; o desgosto do mundo, certo 
gráo de melancolia habitual* um espirito de vocação, e 
outras causas, podem induzir alguns homens a desejar a 
exclusão e vida retirada £ por que motivo de justiça se 
ha de prohibir este desafogo humano (sem entrar nos ar
gumentos religiosos) e forçar os homens ou a viver con
strangidos na sociedade que abhorrecem, ou a commetter 
suicídio, como succede em algumas naçoens aonde naõ 
esta em practica o recurso de se refugiar á vida monas-
tica? 

A moda he gritar contra o demasiado numero dos 
Frades; porém se saõ, como cremos que saõ, demasiados, 
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indaguem-se as causas dessa demasia, que naÕ será dif-
ficil explicar; e remediada a causa ja naõ seraõ frades se 
naõ os que o devem ser; e naÕ haja medo de que todo o 
mundo se vá mettcr frade. 

A religião de Portugal he a Catholica, ella exige mi
nistros, e no seu ministério servem os frades, no confessi
onário, no púlpito, e no altar i Como se podem chamar 
imiteis a estes homens que servem no seu ministério; ou 
desejar a sua total exfincçaò? Mas saõ demasiados ; isso 
he mui difierente do que dizer, que saõ inúteis; e por
tanto que se devem extinguir. 

Mas, olhemos para os frades em outro ponto de vista. 
I Diraõ que saõ inúteis as livrarias dos Conventos? i Ne-
gar-se-ha as obrigaçoens que se devem aos Conventos de 
Benedictinos e outros-, que no meio das ruinas, e dessola-
çao geral da Europa, submergida na ignorância a que a 
reduzio a invasão dos Bárbaros, nos transmittiram os restos 
das sciencias dos antigos, que serviram de base aos estu
dos e progresso dos conhecimentos actuaes. 

Em tempos de ignorância se accumularam os conventos 
de riquezas, privilégios, honras, e distineçoens, que saõ 
incompatíveis com os princípios essenciaes daquellas in
stituiçoens; similhantes vantagens attrahiram aos Conven
tos muita gente, que alias nunca ali iria por vocação t E 
quem tem a culpa do demasiado numero de frades? 

Entre outras aceusaçoens dos Investigadores, que in
vestigam em Inglaterra os frades que estaõ em Portugal; 
allegam que os frades professam pobreza e vivem em pa
lácios. Se por palácio se entendem casas grandes; naõ 
pode isso ser de outra forma; por que toda a casa desti
nada para nella morar muita gente deve ser uma casa 
grande. Também os hospitaes saõ casas grandes, e nes
se sentido se podem chamar palácios; e naõ se acha im-
propriedade em que nesses palácios se vaõ curar os po
bres. 
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A demais quasi sempre aos Conventos grandes se 
acham unidos templos sumptuosos; e com tanto que os 
povos se naõ gravem com tributos forçados para taes edi
fícios, todas as naçoens, e todas as religioens mostraram 
sempre a sua grandeza, e bom gosto d'architectura na 
magnificência dos seus templos. 

Diraõ que tal frade, em vez de cuidar do serviço das 
sua igreja, da livraria do convento. & c ; he um jogador, 
mundano, vicioso, &c; mas haja um cento ou milheiro de 
taes frades, nunca isso provará nada contra a bondade da 
instituição; se ella he de sua natureza boa. 

Naõ somente as riquezas e honras se tem adoptado 
para attrahir a gente moça a ser frade; mas o que peior 
he se algum se arrepende, e quer deixar o convento, á 
força de prisoens e castigos o obrigam a continuar a ser 
frade; a menos que naõ obtenha bulla de Roma, ou de 
quem quer que he. Se o governo consente e protege tal 
arranjamento, naõ tem direito de se queixar que ha de
masiados frades. 

Em uma palavra he injusto, e um attentado contra a li
berdade natural do homem, prohibir-lhe que seja frade, 
se os princípios de sua religião, e sua inclinação, o levam 
naturalmente a essa vida; he igualmente injusto e impo-
litico forçallo a continuar nessa vida, quando elle se sente 
repugnante á clausura (os padres do Oratório, por exem
plo, attendem a isto;) e se he incompatível com a pros
peridade do estado convidar por meio das riquezas, e ou
tros, a que muita gente entre nos conventos; he também 
mconcludente argumentar com a demazia dos frades, para 
declarar que saÕ inúteis, e que naõ devem existir. 

Assim se os Scientificos Investigadores desejam agora 
depois de tantos serviços ao Godoyanismo, apparecer no 
"ovo character de Philosophos da moda, ralhando contra 
os frades, principiaram por má vereda, pela falta de ló
gica com que argumentam. A Iaxidaõ dos frades poderá 
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merecer censura, c ser objecto ate mesmo da sátira, assim 
como o saõ todas as mais acçoens descomedidas, e quenao 
convém ao character das pessoas ; porém argumentar dahi 
para a extineçaõ da instituição, hc argumentar como os 
casquilhos, que querem passar por políticos ou plnlosophos 
nas casas de café. 

Objecçoens contra o Tractado de Paz, publicadas cm Paris 
em forma também de Tractado de Pat com o seguinte 

titulo. 
O ultimo Tractado de Paz adaptado-â capacidade de 

todos. 
As Altas Potências Aluadas, que tem feiío a guerra 

contra a França unicamente para a felicidade delia, e para 
lhe procurarem as bençaõs de uma solida, e gloriosa paz ; 
desejando provar o seu desinteresse para com S. M. Luiz 
XVI11, e tractar com elle mais favoravelmente do que o 
haveriam da fazer com Buonaparte, tem concordado sobre 
os seguintes termos : 

1. Haverá uma eterna alliança entre a França e as Po
tências Alliadas, excepto sendo a guerra necessária para a 
felicidade, e conveniência de uma dellas. 

2. O Império de França preserva o titulo de Reyno. 
3 . Em conseqüência da declaração de Frankfort, de 7 

de Janeiro, de que uma grande naçaõ naõ devia perder a 
sua graduação, as Potências Alliadas desejosas de dar aos 
exércitos Francezes uma alta prova da sua estimação, 
somente lhes tirara todas as conquistas feitas desde 

1792. 
4. A Belgia he dada á Hollanda, para recompensar 

o Príncipe de Orange pela parte activa que elle tem 

tomado na guerra, c pelos sacrifícios que tem feito para 
recobrar os seus Estados. 

5. Em troca pela Belgia, e em conformidade com a 
declaração de Frankfort, que diz que a França será maior 
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do que fora em poder de algum dos seus Reys, S. M 
Luis XVII I . adquire a sob-preleitura de Anneci, a que o 
seu direito he irrevocavelmente fixado, ate alguma nova 
ordem. 

6. O Rey de França naõ reembolçara os milhoens 
gastos no porto de Antuérpia, porem será carregado de 
bençaõs ; e em consideração a este sacrifício, o Rey de 
Sardenha naõ pedira a S. M. contribuição alguma de 
guerra. 

7. O Rey de Sardenha preservará os seus títulos de Rey 
deCypre, e de Jerusalém, e pode também unir com elles, 
se lhe agradar, o de Marquez do Império Ottomano. 

8. O Papa recobra os seus Estados de Roma &c. annula 
o governo civil; a manda a todos os seus vassallos, nas
cidos, e mortos depois de 1802, que venham disso fazer 
uma declaração perante as authoridades ecclesiasticas. 

9. A Inglaterra restitue á França todas as suas colônias, 
excepto Tabago, St. Lúcia, as Mauricias, &c. quanto ao 
resto, devera os Francezes conquistallo. 

10. A Inglaterra consente em tomar a esquadra de 
Antuérpia, com a condição de que ha de sustentar um 
exercito de terra sobre o continente, a custa da Hollanda. 

12. A real marinha de França será composta de treze 
nãos; cinco fragatas, três corvettas, e cinco paquetes, dos 
quaes somente a metade será armada como vasos de guerra 
de uma vez. Quanto a ofiiciaes de marinha, pode o Rey 
augmentar o seu numero quanto quizer. 

13. Sua Majestade a Imperatriz e Regente, Maria Luiza, 
será elevada à dignidade de Duqueza de Parma, e Pla
cencia, pelo cuidado de seu augusto Pay, o Imperador da 
Áustria. 

14. O Principe Eugênio Napoleaõ, como em premio 
de seu franco, nobre, e leal comportamento, cessará de ser 
Vice Rey de Itália ; e o throno de Nápoles permanecerá 
no poder do Rey Joaquim Napoleaõ, um dos Soberanos 
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mais fieis a Buonaparte, ao Papa, à França, c às Potências 
Alliadas. 

15. A Inglaterra consente que a navegação Franceza 
do Marne, do Soane, do Dordogne, do Isere, e de parte 
do Gironda, seja livre. As rnanufacturas e o commercio 
retomarão o seu esplendor, e os Negociantes Francezes 
naõ poderão vender senaõ mercadorias Inglezas. 

16. As tropas Alliadas sairaõ de França logo que for 
possível, tomando cuidado de na5 voltarem pelos paizes 
por onde avançaram, porque naÕ morram de fome. 

17. Todos os precendentes tractados, assim como Iodas 
as sommas despendidas nas fortificaçoens de Dantzig, 
Frankfort, Mayeuce, Cassei, Mons,LuxcmburgoAntuerpia, 
e o sangue de cinco milhoens de Francezes deramado pela 
gloria e honra da França, saõ declarados nullos, e de 
nenhum valor. 

18. Durante a execução deste tractado, e para provar 
a uniaõ que subsiste entre todas Potências Europeas, 
cantar-se-há o Te Deum em todas as línguas; immedia
tamente depois, dar-se-haõ instrucçoens para se fortificarem 
praças e recrutarem exércitos." 

(O seguinte he o Tractado que se publicou em Inglaterra 
em reffutaçaõ do antecedente :) 

O ultimo Tractado de Paz appropriado â capacidade 
de todos. 

As altas Potências Alliadas tendo cada uma dellas 
sido injustissimamente atacadas em sua vez, os seus terri
tórios invadidos, e a sua independência ameaçada de ruina 
por Buonaparte, depois de terem perseguido aquelle 
tyranno sem princios até o próprio coração da França, e de 
o terem ali deposto, ainda naÕ querem tomar vingança das 
suas maldades sobre as cabeças do povo Francez, que tem 
a final recurrido ao legitimo governo de seus antigos 
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soberanos, e tem portanto concordado nos seguintes 
termos :— 

1. Haverá uma perpetua alliança entre a França, e as 
Potências Alliadas, se a primeira quizeT voltar para os 
usos de pacifica industria, e consentir que os seus vizinhos 
estejam em paz. 

2. A França em vez de formar um Império para um 
Corso, tornará a ser o reyno de um Francez, um Bourbon. 

3. Em conseqüência da declaração de Frankfort, de 
que uma grande naçaõ naõ havia de perder a sua gra
duação, &c. as aggressoens da França sobre os outros 
paizes, seraõ esquecidas, a sua pérfida invasão da He
spanha, a sua improvocada annexaçaõ da Hollanda. As 
Potências Alliadas, de posse de sua mesma capital, querem 
deixalla intacta, e annexar-lhe mais territórios do que 
ella possuía antes de começar o seu systema de pilhagem. 

4. As Provincias Belgicas haõ de voltar para os seus 
legítimos donos, as Cazas de Orange, e de Áustria; com 
um maior quinhão para a primeira, em consideração dos 
grandes soffrimentos daquella familia, e das severas in
justiças practicadas sobre o paiz. 

5. Em troca pela Belgia, e em conformidade com a 
declaração de Frankfort, a fronteira Franceza para a parte 
de Flandres he arredondada, e " rectificada," em toda 
a parte com vantagem para a França ; e a França adquire 
um território para a lado da Saboya, que as victoriosas 
armas de Luis X I V . naõ poderam assegurar-lhe. 

6. O dinheiro gasto era melhorar o porto de Antuérpia 
ha de, naturalmente, redundar em vantagem daquelle a 
quem o porto de Antuérpia de direito pertencer : aquelle 
que arreda os marcos do seu vizinho, perde com a terra 
que ganhara por esta fraude, a cultura que tiver em
pregado nella, toda vez e quando o legitimo dono re
cobrar a sua propriedade ; porem o Rey de Sardenha, a 
quem a França arruiuou por vários actos de pilhagem, 
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naÕ pede á França indemnisaçocns, qne era justiça estava 

obrigad a a pagar-lhe. 
7. A melhor replica a este artigo he o facto do que 

Victor Manuel, Rey de Sardenha entrou em Turin em 
30 de Maio passado, no meio das alegres acclamaçoens 
dos seus vassallos. 

8. O Papa também tornou o entrar em seus domínios 
em 2 de Abril, quando os departamentos de Roma, e do 
Thrasimeno cessaram de existir. Se as declaraçoens do» 
artistas vivos e mortos podessein ser obtidas, naÕ seriam 
muito honrosas para os saqueadores das suas obras. Naõ 
se haveria de soffrer, comtudo, que a França as retivesse, 
se o saqueador mor ficasse à testa daquelle reyno. 

9. A Inglaterra restitue aos Francezes vai ias das suas 
colônias, e estabelecimentos, como a Martinique, Pon-
dichery, a Ilha de Bourbon, Cayenna, &c. nenhuma das 
quaes os Francezes podiam jamais recobrar de outra 
sorte : porem receia-se, que as crueldades practicadas por 
Buonaparte em St. Domingos, e sobre tudo o seu ob
scuro assassino de Toussaint L'Overture, hajam de tornar 
aos Francezes diracultoso recobrar as suas antigas pos
sessoens naquella ilha. 

10. A Noruega estando ja cedida à Suécia pela Diaa-
marca, sua legitima dona, no tractado de Kiel, a Ingla
terra naõ tem nada a fazer com aquella transmutação: 
porem o Rey de Suécia concorda em dar Guadalupe à 
França; e o Rey de Inglaterra, que tomou Guadalupe 
aos Francezes, a sua própria custa, consente que agora 
lhes seja reslittrida : de sorte que Guadalupe pode com 
effeito ser contada entre as ilhas cedidas pela Inglaterra 

à França. 
11. A esqnadra de Autuerpiá ha de ser dividida entre 

os Hollandcrzes, e os Francezes cm poroporçoens favo
ráveis a estes. A Inglaterra he mui poderosa por mar, e 
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mui liberal, para olhar com ciúmes para as forças marí
timas de outra naçaõ. 

12. Refiro-me ao antecedente. 
13. Como Maria Luiza, posto que deslustrada pela sua 

uniaõ com Buonaparte, sempre he a filha de um Mo
narcha, os Ducados de Parma, Placencia, e Guastalla saõ 
consignados como uma liberal provisão para ella, e para 
seu filho, o qual he innocente dos crimes de seu pay. 

14. Como ja naõ ha um Reyno de Itália unido á 
França, também naÕ pode haver um Vice Rey : 
porem elle foi por outro modo honrosamente provido 
pelo seu ligitimo Soberano, tendo o seu illegitimo ab
dicado, e deixado-o combatendo. E Fernando IV naõ 
tendo grande merecimento para com os Alliados, fica com 
a Sicilia; receberá Nápoles se poder. 

15. A Inglaterra dá à França a livre navegação do 
Oceano; em uma palavra, restitute à França metade do 
mundo creado ; a Inglaterra da a França colônias, ac-
cesso a ellas sem rcstricçaÕ, a disfructaçaÕ de suas pro
ducçoens, assucar em lugar de extracto de raiz de acelga. 

16. As tropas Alliadas deixarão a França logo que 
fôr possível, e espera-se que haõ de achar um caminho 
mais commodo do que aquelle que os Francezes trouxeram 
vindo de Moscow. 

17. Todos os tractados antecedentes, pelos quaes a 
França tinha pertendido assegurar-se as suas legitimas 
acquisiçoens, saÕ nullos, e de nenhum effeito. Quanto 
ao sangue de cinco milhoens de Francezes, derramado 
em aggressaÕ improvocada contra todas a naçoens, ao 
perto e ao longe, desde a Syria, e do Egypto até as 
praias do Baltico, e coração de Moscow, aquelle sangue 
deve ser requerido das maós daquelle que o derramou. 

18. He proclamada uma amnestia geral, c daÕ-se gra
ças ao Todo Poderoso pelas bençaõs da paz; a qual se 
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espera que a Franca esteja a final sinceramente disposta 
a deixar gozar á cansada Europa. 

DINAMAIICA. 

Copenhague, 17 de Junho. 
Os Inglezes tem começado as hostilidades contra os 

Norueguezes, a quem tem feito algumas tomadias, e leva-
do-as para Gottenburgo. 

O Principe Hereditário de Suécia continua com infali-
gavel ardor as suas preparaçoens para a guerra contra a 
Norwega. Tem proposto a rigorosíssima medida de ex-
tender a conscripçaÕ, mesmo a rapazes de 16 annos; po
rem esta medida tem experimentado muita opposiçaõ da 
parte das cidades, e da ordem dos paisanos que tinha até-
qui apoiado S. A. R. A nobreza está em forte opposiçaõ 
ao Principe; saõ aversos á uniaõ da Noruega como per
niciosa aos interesses, e a liberdade da naçaõ Sueca. 

O artigo de Compenhague, que inserimos hontem, re
lativo ás coizas da Suécia, foi extraindo dos papeis Dina-
marquezes. (Gazeta de França.J 

Mr. o Baraõ de Wetterstadt, Chanceller da Corte de 
S. M. o Rey da Suécia, e da Norwega, dirigio-nos a se
guinte nota sobre esta matéria. 

He falso ter o Principe Hereditário de Suécia proposto 
extender a conscripçaÕ a mancebos de 16 annos! pois 
ainda restaõ ao Rey de Suécia três classes inteiras da 
conscripçaÕ decretada pelos estados Geraes do Reyno. 
S. M. naõ tem ordenado a leva por que tem, sem ella, 
tropas sufficientes para a reducçaÕ da Norwega. Também 
he igualmente falso ter-se proposto similhante medida, 
como se menciona no artigo de Compenhague, pois o 
Rey, na Suécia, nem propõem, nem faz mudanças em leis 
desta natureza, senaõ quando as Cortes estaõ junctas. 
He consequentemente falso que tal proposição, que nunca 
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foi feita, podesse causar descontentamento. A nobreza, 
cidades, e ordem de paisanos, que saõ designados como 
contrários ao Principe Hereditário (fazendo-lhe por esse 
modo um mui pequeno numero de adherentes) haõ de 
provar á Europa que naõ he a primeira vez que a Suécia 
tem sido mal intendida por um gazeteiro Dinamarquez. 
Todas as classes da Naçaõ Sueca tem recebido S. A. R. 
com os sentimentos de amor, e devocaõ que tem para 
com elle. 

FRANÇA. 

Camera dos Deputados.—Mr. Laisne, Presidente. 
Sessaõ de 27 de Junho. 

As regulaçoens adoptadas na Sessaõ do dia 25 de 
Junho, foram lidas. O principal dellas he o seguinte : 

Nenhum Membro pode fallar, senaõ na Tribuna. 
Se o Presidente falia, deve sair da cadeira. 
Se a Camera se acha em tumulto, o Presidente põem 

o seu chàpeau na cabeça; se o tumulto continua rompe a 
Sessaõ, á qual se torna de direito uma hora depois. 

Toda a pessoa que der signaes de approvaçaõ, ou des-
approvaçaõ, he immediatamente excluída das Varandas, 
pelos Contínuos. 

O Presidente entaõ decidio que a Camera estava for
mada, e que disso se desse informação ao Rey, e á Ca
mera dos Pares. Concordado. 

M. Delhorme propoz que se rogasse a S. M. para, em 
execução do artigo terceiro da Carta Constitucional, apre
sentar uma ley para fixar a Lista Civil. Foi-lhe dada li
cença para fallar a esse respeito á manhaã. 

Mr. Laur, de Herãult, propoz uma humilde Oraçaõ ao 
Rey, a rogar-lhe que queira mandar que se imprima, e pu-< 
bhque, em cada um dos actuaes Departamentos, uma Lista 
das contribuiçoens recebidas em 1811-12, e 13; e a pedir-
lhe também uma proposta relativa á monta das contribui-

K 2 
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çoens directas, e á sua nova distribuição. Mr. Laur ha 
de ser ouvido depois de á manhaã. 

Mr. Dumsland propoz que se pedisse ao Rey que 
apresentasse em forma de ley, um plano, declarando que 
os três ramos do poder legislativo reconhecidos pela 
Carta, formam o Parlamento de França. Ha de sei' ou
vido depois de á manhaã. 

3Ir. Durlach propoz que se pedisse ao Rey para pro
por uma lei relativa á Liberdade da Imprensa, com os 
meios de reprimir os abusos que delia resultam. Em vir
tude da faculdade concedida á Camera, de apontar, con
forme a sua opinião, o que a ley deveria conter, propunha 
elle accrescentar, que aquella ley devia limitar-se á pre-
scripçaõ das formulas da responsabilidade dos authores, 
e dos impressores, sem attribuir a algum Ministro uma au
thoridade arbitraria, anterior á offença, declarando a Ca
mera ao mesmo tempo, que pelo texto da carta, o regula
mento de 5 de Fevereiro, de 1810, que lie contrario a ella, 
he abolido, nem pode ser reestabelecido, nem executado 
em alguma das suas disposiçoens. 

Mr. Durlach ha de ser ouvido depois de Mr. Dumo-
Iand. 

Adiado. 

INGLATERRA. 

O Duque de Wellington. 
Parlamento Britannico,—de Julho, 1814. 

Coiza de um quarto de hora antes das cinco, estando o 
Orador da Casa dos Communs vestido com os seus para
mentos officiaes, e a Caza cheia de um grande numero de 
Membros, alguns delles vestidos com uniformes navaes e 
militares, e um grande numero em traje de Corte, como 
tinham acompanhado o Orador a Carltou-housc. 

Lord Castlereagh levantou-se para dizer, que em con-



Miscellanea. 77 

seqüência da intimaçaõ da Caza, sua Graça o Duque de 
Wellington estava esperando. (Ouçam, ouçam, onçam!) 

O Orador!—He do agrado da Caza que sua Graça, se 
mande entrar i 

Um alto, e universal Sim. 
Os vivas na antecamera annunciaram a approximaçaõ 

de sua Graça. Ao entrar, vestido com o uniforme de 
Marechal de Campo, profusamente adornado com Ordens 
Militares, curvando-se repetida e respeitosamente para a 
Caza todos os Membros se descobriram, levantaram-se e 
applaudiram-o com enthusiasmo. 

O Orador!—My Lord, a Caza tem mandado preparar 
uma cadeira para vos descansardes. 

O Duque assentou-se na cadeira, que estava collocada 
a poucos pes para dentro da Barreira, e poz o seu cha-
peo. Assentaram-se entaõ os Membros da Caza; sua 
Graça levantou-se logo, descobrio-se, e fallou ao Orador 
nos seguintes termos:— 

"Mr. Orador,—Eu estava ancioso por ter permissão 
para vir a esta Caza, a fim de dar pessoalmente os meus 
agradacimentos pela honra que se me fez, em me invia-
rem uma Commissaõ da Caza, e dar-me os parabéns pela 
minha volta a este paiz; depois de a Caza ter animado as 
minhas diüigencias, pelo seu applauso, em todas as ocea-
zioen» que lhe pareceo merecerem a sua approvaçaõ; e 
depois de ter sido recentemente tam liberal no BiU por 
que ella seguio o benigno favor de sua A. R. o Principe 
Regente, em me conferir o mais nobre dom que vassallo 
algum j á mais recebeo. 

"Espero que naÕ se julgue ser presumpçaõ em mim, o 
tomar esta opportunidade de exprimir a minha admiração 
dos grandes esforços feitos por esta Caza, e pelo paiz, em 
uma oceasiaõ de aperto, e dificuldade sem exemplo, em 
supportar, em grande escala, áquellas operaçoens, porque 
a contenda em que estávamos empenhados, foi levada a 
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uma conclusão feliz. Pela sabia politica do Parlamento, 
vio-se o governo habilitado para poder dar o necessário 
auxilio ás operaçoens conduzidas debaixo da minha direc
çaõ. A confiança que em mim pozéram os Ministros de 
S. M. e o Commandante em Chefe, os benignos favores 
que me foram conferidos por sua A. R. o principe Regen
te, e a confiança, que eu tinha na ajuda dos meus valoro
sos amigos Officiaes Generaes, e no valor dos Officiaes, e 
tropas do exercito, animaram-me a proseguir as operaço
ens em que eu me tinha empenhado a ponto de receber 
desta Caza áquellas repetidas mostras da sua approvaçaõ, 
por que eu agora dou os meus sinceros agradecimentos. 
Senhor, he-me impossivel poder expressar a gratidão, que 
em mim sinto. So posso assegurar á Caza, de que sem
pre estarei prompto para servir o meu Rey, e a pátria, em 
qualquer emgrego em que os meus serviços forem con
siderados úteis ou necessários." 

A esta Falia seguiram-se grandes applausos, no fim da 
qual levantou-se o Orador, tirou o chapeo, e fallou ao 
Duque de Wellington da maneira seguiute:— 

My Lord!—Depois da ultima vez que tive a honra de 
vos fallar deste logar, tem passado uma serie de annos 
cheios de acontecimentos; porém nenhum sem algum 
signal, e nota da vossa crescente gloria. 

Os triumphos militares que o vosso valor tem acabado 
sobre as Margens do Douro, e do Tejo, do Ebro, e do 
Garonna, tem excitado os espontâneos aplausos das na
çoens admiradas. Desnecessário he repetir agora aqui 
estes triumphos. Os seus nomes tem sido escriptos pela 
vossa espada conquistadora nos annaes da Europa, e nos 
os transmittiremos com cxultaçaõ aos filhos dos nossos 
filhos. 

Naõ he, comtudo, a grandeza dos successos militares, 
que tem fixado unicamente a nossa admiração, ou moti
vado os nossos applausos ; tpm sido aquelle generoso, e 
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sublime espirito que inspirou as vossas tropas com illimi-
tada confiança, e as fez conhecer que o dia da batalha era 
sempre um dia de victoria; aquella coragem moral, e 
fortaleza, que em tempos perigosos, quando a obcuridade, 
e duvida tinha embaraçado almas ordinárias, permaneceo 
sempre inabalável; e aquella accendencia de caracter que 
unindo as energias de naçoens ciosas, e rivaes, vos poz 
em estado de mandar á vontade, a sorte, e as fortunas de 
poderosos Impérios. 

Pelos repetidos agradecimentos, e provisoens que vos 
tem sido feitas por esta Caza, era gratidão aos vossos mui
tos, e eminentes serviços, tendes vos julgado próprio offe-
recer-nos hoje os vossos reconhecimentos; porem esta 
naçaõ bem entende, que ainda vos he mui devedora. 
Ella deve-vos a lisongeira satisfacçaÕ, de que no meio da 
constellaçaõ de illustres guerreiros que tem recentemente 
visitado o nosso paiz, podemos apresentar lhes um capi
tão nosso, a quem todos, por acclamaçaõ commum, con
cederam a pre-eminencia; e quando a vontade do Ceu, e 
os communs destinos da nossa natureza tiverem varrido 
a presente geração ; teras vos deixado em o vosso grande 
nome, um monumento immortal excitando outros a simi
lhantes feitos de gloria, e servindo ao mesmo tempo para 
adornar, defender, e perpetuar a existência deste paiz 
entre as regentes naçoens da terra. 

Agora resta-me dar a vossa Graça os parabéns pela 
alta, e importante missaõ para onde ides a partir, e naõ 
duvidamos, que os mesmos esplendidos talentos tam con-
spicuos na guerra, hajam de manter com igual authori
dade, firmeza, e tempera, a nossa honra nacional, e interes
ses na paz. 

Durante a falia do Orador, houve grandes, e freqüentes 
applausos; e ao concluir houve um geral, e continuado 
grito de Ouçam, ouçam, ouçam! 

O Duque de Wellington despedio-se entaõ, fazendo 
repetidas reverências em quanto se retirava, e todos os 
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Membros, da mesma forma que à entrada, se descobriram, 
levantaram-se, e applaudiram-o muito. 

Lord Castlereagh ! Senhor, em commemoraçaõ de tam 
glorioso, e agradável d ia, dia em que temos tido a feli
cidade de ver dentro destes muros a presença de um heroe 
nunca excedido em período algum do mundo, no serviço 
deste, ou de algum outro paiz—em commemoraçaõ da 
eloqüente maneira porque aquelle heroe foi apostrophado 
da Cadeira, em unia oceasiaõ que deve sempre ser cara a 
todo o Inglez, e que sempre ha de derramar esplendor 
sobre os annaes desta Caza, porponho, Senhor, que a vossa 
Falia ao Marechal de Campo, Marquez de Wellington, 
seja imprimida. 

O Orador poz a questão, se a Falia do Duque de Wel
lington, e a sua Resposta a ella, iriam aos Jornaes ; o que 
foi unanimemente approvado. 

Assim terminou o mais digno, e ao mesmo tempo, o 
mais tocante procedimento, que jamais presenciámos em 
Parlamento. 

FRANÇA. 

Paris, 8 de Julho. 
O Exercito Real do Sul está dissolvido por ordem d'el 

Rey. Todos os corpos que o compunham, estaõ em 
marcha para guarniçoens, e outros destinos. 

Por cartas patentes, de 22 do mez passado, S. M. 
nomeou o Marechal Suchet, Duque de Albufera, Gover
nador da 10a divis,iõ militar. 

Os seguintes Presidentes, e Secretários, tem sido eleitos 
por cada uma das Secçoens da Camera dos Pares :— 

S E C I. O Duque de Placentia, Presidente; o Conde 
Barbe de Marbois, Secretario. 

2. O Conde Dejean, Presidente ; o Duque de Clermont-
Tonnere, Secretario. 

3. O Conde Barlhelemy, Presidente ; o Duque de Oon-
deauvüle, Secretario 
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4. O Marechal Duque de Tarentum, Presidente; o 
Conde Languinais, Secretario. 

5. O Duque de Levis, Presidente ; o Duque Borglie, 
Secretario. 

6. O Duque de Vanguyoa, Presidente; o Duque de 
Duras, Secretario. 

Ha de fora parte uma Juncta para petiçoens, formada 
de um Membro de cada Secçaõ; a saber :—O Duque de 
St. Aignau, o Conde Boissy d'Anglas, o Conde Pon-
tecoulant, o Conde Valence, o Conde Cholet, e o Conde 
Aguesseau. 

A Commissaõ de Cavalleiros da Ordem de St. Joaô de 
Jerusalém, com Mr. Pfurdt, Gram Prior da Alemanha, à 
testa, teve hontem a honra de ser apresentada a S.M. 

Mr. Courtois de Pressigny, anteriormente, Bispo de 
St. Maio, partio hoje de Paris, como Embaixador Extra
ordinário juncto a S. S. o Papa. 

Camera dos Pares de França. 
A Camera dos Pares, na sua ultima Sessaõ resolveo 

communicar ao Rey a definitiva formação da sua Secçaõ, 
por uma mensagem na forma prescripta pelo artigo 6o. do 
titulo 3o. da Regulação aprovada por S. M. O Chanceller, 
como Presidente, deo à Camera, na Sessaõ de hoje, uma 
conta da execução dada à sua resolução, e da bondade 
com que S. M. se dignara receber a Deputaçaõ da Ca
mera, composta do Presidente, e dos quatro Secretários. 
Uma similhante conta foi dada pelo Presidente à Camera 
dos Deputados. 

Paris, 7 de Julho. 
O Rey tomou a Cruz da Legiaõ de Honra, como he 

descripta no novo edicto. 
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Camera dos Deputados. 
Na Sessaõ da Camera tios Deputados do dia 5, Mr. 

Bouvier apresentou uma serie de dez resoluçoens, como 
fundamento de uma ley para a observância do Domingo, 
e dias santos, as quaes foram aprovadas unanimemente. 
O mais a respeito dei Ias foi interrumpido pela chegada 
do Ministro do Interior. Pouco depois o Abbade de 
Montesquieu, e o Conde Blacas foram introduzidos, 
mandados pelo Rey a apresentar uma ley sobre a liberdade 
da imprensa, a qual teve um prefacio de uma falia ex-
planatoria pelo Abbade de Montesquieu, de que o seguinte 
he a substancia : 

Senhores, o Rey incarregame de vos apresentar o plano 
de uma ley relativa à imprensa, cm cumprimento do Ar
tigo 8". da Carta Constitucional. A imprensa tem feito 
tam grandes serviços á sociedade, tem-se tornado de tanta 
necessidade entre as naçoens civilisadas, que naõ deve 
ser sujeita a restricçoens rigorosas. O Rey, Senhores, 
naõ he menos interessado que os seus vassallos era ver 
reviver estes serviços : o seu interesse he ouvir a verdade, 
assim como o vosso he dizer-lha : porem a verdade, 
amiga da ordem, que a sabedoria sempre inspira, que 
acalma, em vez de irritar as paixoens, e que ensina o 
povo, tanto a temera oppressaõ, como a licensiosidade. 

A questão he simplez em si mesma. O objecto he 
consagrar a liberdade da imprensa de modo que a torne 
útil, c durável. Aquella liberdade, tantas vezes procla
mada em França, durante os primeiros annos da reroluçaõ, 
tornou-se a sua maior inimiga. A escrava da opinião 
popular, que o povo naõ tinha tempo para formar, deo á 
licenciosidade toda a sua força, e nunca podia suprir 
a razaÕ com sufficientcs meios de defeza. As causas disto 
existiam na effervescencia das paixoens populares, em a 
naçaõ estar pouco acostumada a negócios públicos, em a 
facilidade, cora que um povo era enganado, e iIludido, 
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ainda incapaz de julgar dos escriptos dirigidos a elle, e 
de prever as suas conseqüências. 

Tem por ventura desapparecido estas causas ? Podemos 
nos lisonjear-nos de que naõ tornarão a entrar em acçaõ ? 
Receio que nno possamos : a muda escravidão, que suc-
cedeo u turbulência dos primeiros anno» da revolução, 
naõ nos tem educado melhor para a liberdade : as paixoens 
que naÕ podiam desenvolver-se durante aquelle intervalo 
haviam de* arrebentar agora, fortificadas por novas 
paixoens. Que haveríamos nos de oppor à sua explosão ? 
Quasi a mesma inexperiência, e mais fraqueza. Homens 
sensatos, desgostados com a longa inutilidade de seus es
forços, metter.se-hiam mais de pressa no escuro, do que 
se exporiam cm uma contenda de que elles tinham tantas 
vezes sido as victimas; interesses os mais oppostos, e 
sentimentos os mais exagerados entrariam outra vez em 
mutuo combate, com todo aquelle augmento de violência 
que lhe havia de dar o resentimento do passado : o povo 
ainda mal illustrado pelo que respeita aos seus interesses, 
ainda por confirmar cm seus sentimentos, havia de sc°*uir 
cegamente o impulso que lhe dessem ; e o partido que 
ficasse victorioso, havia cm breve tomar exclusiva posse 
da imprensa para a virar contra os seus adversários. 

He tal a natureza daquella liberdade, que deve ter-se 
gozado para se saber como se deve usar delia : dar-lhe toda 
a extençaõ necessária para a naçaõ aprender como pode 
lirar proveito delia ; porem oppor-lhe algumas barreiras, 
para que possa estar segura contra os seus excessos. 

Em quanto a principal provisão da ley, Mr. de Montes
quieu fallou assim : — 

Ha muito tempo que se tem percebido, e reconhecido, 
que escriptos de pequeno volume, que he fácil fazer cir
cular com profusão, e calculados para serem lidos com 
avidez, podem perturbar immediatamente a tranquillidade 
publica : leys de repressão eaõ insuficientes contra cffeitos 

L 2 
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por que o author, talvez, so possa ser punido quando o mal 
já he demasiadamente grande, naõ so para ser reparado, po
rem mesmo para ser impedido no seu progresso. Escriptos 
desta natureza saõ portanto os únicos a respeito dos quaes 
a ley toma precauçoens de antemão. Toda a obra de vo
lume ordinário pode ser publicada Iivrementcnte ; o Rey, 
e a naçaõ naõ terá mais a temer dellafc ; e se o author coni-
melte alguma offença, os tribunaes estarão promptos para 
o punir. 

Depois de explicar as outras partes da ley, concluio o 
Abbade da forma seguinte :— 

Se nos vivêssemos em um período em que a razaõ, ja de 
muito antes educada, e livre, tivesse um jugo mais forte do 
que o das paixoens ; quando o interesse nacional clara
mente entendido, e vivamente sentido, tivesse unido á 
sua causa a maioridade dos interesses particulares ; quando 
a ordem publica fortemente consolidada, naÕ temesse 
mais os ataques da impudencia ou loucura, entaõ a illimi-
tada liberdade da imprensa seria livre de perigo, c apre
sentaria mesmo vantagens ; porem a nossa situação naõ hc 
Iam feliz, o nosso mesmo caracter, assim como a nossa 
situação, prohibe o estabelecimento de uma indefiuita 
liberdade. A natureza tem distribuído os seus dons entre 
as naçoens, da mesma forma que entre os indivíduos: a 
diversidade das instituiçoens tem fortificado estas differen-
ças primitivas; nos recebemos por nosso quinhão uma 
vivacidade, uma mobilidade de imaginação, que requer 
refreio : naõ nos queixemos disto ; naÕ tenhamos inveja a 
uma naçaõ vizinha porque goza vantagens de outra nntu-
reza. As nossas teni-nos procurado bastante felicidade, 
e gloria, para que devamos estar contentes ; a ellas deve
mos aquella elegância de gosto, a quella delicadeza de 
maneiras, que se offende do menor descuido do d<cu.*o, c 
que naõ nos permiltem violallo, sem cairmos de uma ve? 
nu mais desenfreada licenciosidade. 
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O Rey naÕ vos propõem coiza alguma, que lhe naÕ pa
reça absolutamente necessária para a segurança das insti
tuiçoens nacionaes, epara a marchado Governo: ajudai-o 
com as vossas i ri forro açoens, e cora a vossa influencia; 
uni-vos com elle para os interesses da liberdade, como 
para os da paz ; e cedo vereis que a liberdade se desen
volve sem tempestades, no meio da ordem, para cuja ma* 
nutençaõ vos mesmos tereis concurrido. 

Projecto da Ley sobre publicação das Obras. 
Toda a obra acima de trinta folhas pode ser publicada 

livremente, sem prévio exame, ou revisão censoria. 
A mesma liberdade he dada sem attençaõ ao numero de 

folhas, para todos os escriptos em lingoas mortas, ou era 
línguas estrangeiras, livros de reza, catechismos, cartas 
pastoraes, relaçoens judiciaes, sanecionadas pelos nomes 
de pessoas da profissão, e obras de sociedades literárias ou 
scientificas estabelecidas pelo Rey. Em quanto a escrip
tos de trinta folhas ou de menos, de natureza naõ especifi
cada no artigo precedente, o üireitor-geral da Imprensa 
em Paris, e os Prefeitos, nos Departamentos, podem orde
nar, segundo as circunstancias, que sejam communicados 
antes de serem impressos. 

O Director-geral ha de fazer examinar a tal obra por 
um, ou mais censores, dos nomeados pelo Rey para o offi
cio; e se ao menos dous destes censores conceberem que o 
escripto em questão he um libelo defaniatorio, ou perigoso 
para a tranquillidade publica, que he contrario ao artigo 
11 da Constituição, ou de uma tendência immorai, o Di
rector-geral pode prohibir que se imprima. 

Em cada Sessaõ se formará uma Juncta de ambas as 
Cazas consistindo de três Pares, e três Deputados, esco
lhidos pelas respectivas Cameras, com três Commissa
rios nomeados pelo Rey. O Director-geral da Im
prensa de Paris communicara á esta Juncta todas as sup-
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pressoens ordenadas por elle, com as opinioens dos cen
sores. Se os motivos dos censores parecerem insufficicntes, 
pode a Juncta mandar que se imprimam. 

Jornaes, e escriptos periódicos naõ appareceraõ senaõ 
com a authoridade do Rey. 

O author, e o impressor podem, se o julgarem necessá
rio, requerer o exTine da obra, antes de a mandarem para 
a imprensa ; e se ella for approvada ficarão desobrigados 
de toda a responsabilidade, excepto do que respeitar a 
reclamaçoens de pessoas injuriadas. 

Da Superintendência da Imprensa 

Ninguém pode ser impressor ou livreiro sem licença do 
Rey, nem sem dar os necessários juramentos. A licença 
pode ser revogada por violação das leys, ou regulamentos. 

Todos os estabelecimentos de imprensa clandestinos 
seraõ destrui-los, e os proprietários sujeitos a uma condem-
naçaõ de 10.000 francos, e seis inezes de prisíiõ. Todos 
os estabelebimentos de imprensa, que naõ estiverem propri
amente declarados, e permittidos pelo Director-geral da 
Imprensa seraõ julgados clandestinos. 

Nenhum impressor ou publicador pode imprimir ou 
publicar alguma obra, sem dará devida parte ao Director-
geral de Paris, ou ao Prefeito do Departamento, nas pro
víncias, a quem se deixara depositado um exemplar da 
obra. 

A impressão pode ser apprehendida, quando se naõ 
appresentar uma certidão de que fora dada a competente 
noticia, c depositado um exemplar : e tamix-m quando naõ 
trouxer o verdadeiro nome, c morada do impressor, ou lá-
zendo-seo seu conteúdo sujeito a perseguição leçal. 

A falta de dar parte antes de imprimir, ao Director-
geral, ou ao Prefeito do Departamento, e a de depositar o 
exemplar da obra, he sujeita a uma condcmnaçaõ de 1.000 
francos pela primeira vez, c 2.000 pela segunda. 
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A omissão do nome do impressor, e da sua residência 
he sujeita a uma condemnaçaõ de 3.000 francos; a sub
stituição de um nome falso, ou residência, a uma coudem-
naçaõ de 6.000 francos, sem que deixe de ficar sujeiio á 
prisão ordenada por uma cláusula precedente. 

Todo o livreiro que exposer a venda uma obra sem o 
nome do impressor, pagará uma condemnaçaõ de 2:000 
francos, que poderá ser reduzida a 1.000 descobrindo o 

nome. 
Esta ley será revista em três annos, para nella se fazerem 

os melhoramentos que a experiência mostrar serem neces

sários. 
(AssignadoJ L u i z . 

Thuilleries, 5 de Julho, de 1814. 
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Reflexoens sobre as novidades deste mez. 
BRAZIL. 

Governo militar das provincias. 
Saõ tantos e taõ poderosos os motivos, que nos obrigam a con

siderar, e reflectir, sobre as instituiçoens politicas do Brazil • que 
naõ nos cançareruos nunca de fallar desta matéria; por mais fas
tidiosa que pareça a repetição ; porque nos lembramos, que a nossa 
persevarança deve produzir sempre algum effeito maior ou menor, 
em mais ou menos tempo. Guta cavat lapidem non vi* seepe ca-
dendo. 

No nosso numero passado trouxemos o exemplo do Governador 
do Ceara, para mostrarmos, quanto o Governo Militar das pro
vincias he contrario á prosperidade da naçaõ, e ao bem dos povos. 
Agora temos de nos haver com o Governador da Bahia. Ouçamos 
primeiro uma historia antiga. 

Dionisio, tyranno de Siracusa, ouvio dizer, que uma velha fazia 
todos os dias oraçaõ aos Deozes, para que conservasse a vida do 
tyranno, até que ella morresse. Como os desejos de todos os 
cidadãos eram contrários aos da tal velha, mandou-a o tyranno 
chamar, para lhe perguntar a razaõ de desejar-lhe a prolongaçaÕ 
da vida. Na minha infância, disse aquella mulher, ouvia eu a todo 
o mundo queixar-se do rey que nos governava; e eu, bem como a 
demais gente, desejava que elle morresse; foi assassinado, e suc-
cedeo-lhe ou t ro , que apoderando-se da cidadelU, fez desejar o pas
sado : nós rogamos os Deoses, que nos livrasse delle; as nossa» 
oraçoens foram ouvidas, -viestes vós peior que ambos os outro»; c 
como eu temo que o quarto ainda vos exceda, uaõ desejo viver 
depois que vós morrerdes. Os authores antigos conserváram-nos 
esta aneedota para com ella provar, que se os inales provém da 
má forma de Governo, naõ he a mudança da pessoa, que pode ser 
suecedida por outra melhor, ou peior, quem remedeia o mal, mas 
sim a mundança do systema a que se deve attender. 

Vamos ao Governador da Bahia, ü Conde dos Arcos tem mos
trado tanta prudência, e suavidade de maneiras depois que governa 
a Bahia, como aquelle governador que mais prudente tem sido ; 
e muito mais do que o commum delles. No entanto este mesmo 
pradente homem naõ tem podido resistir a tentação, que lhe mi
nistra a immensidade do poder depositado em suas maõs. 

Entre o cathalogo de actos arbitrários, que se imputam a este 
Governador, vem uma grande serie a respeito de militares. A 
este respeito só temos a dizer, que na tropa todo o Governo he, e 
deve ser despotico ; quem he ou procura ser militar deve dispor-se 
a uma sugeiçaõ absoluta; e a queixa contra o superior so será 
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racionavel, se o acto de despotiimo for alem disso injusto; e como 
naõ estamos inclina os a dar a nossa opinião sobre injustiça ou 
justiça destes factos, sem ouvir ambas as partes, ou uma relação 
imparcial, julgamos prudente deixar no tinteiro tudo quanto se 
nos tem communicado a este respeito. 

Naõ he porém o mesmo quando se tracta de casos civis, em que 
sempre julgamos impróprias as ordens despoticas; por mais justas 
que se representem. 

Exemplos. 

Certo ecclesiastico cedeo a beneficio do theatro, uma divi
da mal parada; o devedor, que tinha feito banca rota, foi man
dado pelo Governador pagar a dividia; e naõ podendo cumprir á 
ordem, foi prezo no forte do mar, aonde esteve seis mezes, e con
tinuaria a estar, se S. A. R. o naõ mandasse soltar. 0 nome do 
padre he Raymundo de tal: o devedor chama-se Manoel Feliz da 
Veiga. 

A Câmara da villa da Cachoeira, representou contra a nomeação 
de um Alcaide e Carcereiro, provido pelo Governador; pon-ue o 
nomeado naõ sabia ler nem escrever. A câmara foi chamada a 
Bahia, reprehendida, e mandada arrancar a folha do livro, em que 
se registara a vereaçaõ daquelle dia. 

Tirou o Governador, de sua própria authoridade, a varada Conser
vatória Ingleza ao Dezembargador que a servia por provisão Regia. 
O Cônsul Inglez ameaça queixar-se contra o Governador, este hu
milha-se, torna a tirar a vara a quem a tinha dado, e restitue-a ao 
primeiro possuidor. 

Uma das circumstancias, que mais tem contribuído para a rec-
tidaõ da administração da justiça em Inglaterra, e para sustentar o 
character de integridade nos juizes, he que El Rey os naõ pôde 
privar de seus lugares. Mais, os Juizes, desde que saõ nomeados 
para os seus lugares, nunca mais apparccem na Corte; naõ assistem 
ao bejamaõ, nem outras funeçoens de apparato do Monarcha, 
mostrando até nisto, (jue o seu ministério he independente. Ora 
quanto naÕ differe isto do systema Portuguez, de fazer os juizes, 
naõ ja somente creaturas do Secretario de Estado, sugeitos ao capri
cho do ministério, mas ate expostos a arbitrariedade de um Governa
dor. He o systema, naõ as pessoas, que desejamos ver reformado. 

Pede a justiça, que tornemos a repetir aqui o bom conceito que 
fazemos da brandura de character, e do espirito de moderação do 
Governador da Bahia, segundo a vós geral. He também justo que 
declaremos a impressão, que temos a este momento, de que as pessoas, 
qne nos tem dado informaçoens contra elle, saõ pessoas apaixona
das: mas tudo isto naõ faz ao caso; porque nada importa que o 
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theorgeral do seu comportamento seja moderado, affavel, ou ainda 
mesmo justo, se o poder demasiado, que se tem collocado em suas 
maõs, lhe subrainistra oceasiaõ de opprimir, no momento da paixão, 
algum indivíduo ; o qual naturalmente se queixa da oppressao que 
padece ; assim como ioda a mais gente soflfre naõ pequeno tormento, 
na consideração de ser possivel acontecer-lhe o mesmo. 

Deste exemplo queremos concluir, que o character do indivíduo 
só tem influencia no maior ou menor numero das injustiças, que se 
commettem; mas a oppressao geral he a mesma; o terror que 
accompanha este estado de despotismo he igualmente afnictivo. 

Reformas no Brasil. 
Alguns dos nossos Conrespomlentes no Brazil, se nos tem queixado 

do nosso silencio, a respeito de alguns melhoramentos, que tem tido 
lugar naquelle paiz. No entanto o gráo de utilidade desses melho
ramentos; ou quem saõ as pessoas n quem esses benefícios se devam 
attribuir, saõ pontos muito disputaveis. 

Em primeiro lugar, a mera residência de S. A. R. no Rio-de-Ja
neiro tem só de pcrsi sido causa do augmento de população da quella 
cidade, e do conseqüente trafico, negocio, e mais instrudria, que lhe 
deve ser proporcional, com o auxilio da fertilidade do terreno. Até 
aqui naõ attribuimos merecimento a nenhum Ministro. 

Ma» nem por isso estamos dispostos a negar o devido louvor, que 
os Ministros merecem por certas medidas favoráveis, tanto á naçaõ 
em geral, como á Corte do Rio de-Janeiro em particular; e, se resta 
ainda muito a fazer, he justo qne se louve o Governo pelo que j a 
tem feito. Entre as medidas, que nos annunciam como dignas de 
louvor lie o plano, que tem executado o Intendente geral da Policia 
do Rio de-Janeiro, de mandar buscar gente ás ilhas dos Açores, pa-
gando-lhes a passagem, &c.; a fim de com esta nova população oc-
currer a muitas obras úteis; taes como a estrada do Caminho-novo, 
Lagoa da sentinella, Calumbi até Mataporcos, a do Mangue até a 
Real quinta da Boa Vista; as duas pontes Nova, c de S. Christavaõ, 
&c. 

Nos achamos dignos de louvor estes esforços do Intendente, me
nos pelo que elles em si mesmo importam, como por se ter ajudado 
para isso da população das ilhas; medida que temos por tantas vezes 
recommendado, e que merece a maior attençaõ; porque terras sem 
gente saõ desertos. Quereríamos talvez antes, que esta população 
para o Brazil viesse de paizes estrangeiros; maz j a que tem de se 
despovoar uma parte da monarchia para povoar outra, antes se deser
tem as ilhas dos Açores do que o Brazil. 

Taõ bem se tem extinguido pântanos nas vizinhanças do Rio-de-
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Janeiro, calçado as ruas, melhorado a ílluminaçaõ da cidade, prohi-
bido a edificação de casas térreas, &c. 

A estas medidas locaes, que sem duvida fazem honra ao magis
trado ou ministro a cujo cargo isto pertence, accrescem outras de 
beneficio geral. Taes saõ a creaçaõ de muitas villa», e divisoens 
das igrejas ou freguezias. Sobre este ultimo artigo convém dizer, 
que para a edificação dos templos tem S. A. K. generosamente em
pregado grande parte dos rendimentos dos dízimos, que lhe perten
cem privativamente a elle, como Gram Mestre da Ordem de Christo. 

Também nos consta, que na Commarca de Porto seguro, se tem 
feito algumas obras úteis, debaixo da Intendencia: abrio-se a nave
gação do rio Belmonte, que facilita a communicaçaõ desta capitania 
com as do centro ; fazendo-se uma estrada de 55 legoas, para dimi
nuir algumas difficuldades restantes da navegação*, postou-se uma 
linha de 12 destacamentos cm torno da comarca, qne naÕ só serve 
ao presente de guarda contra as correrias dos índios; mas dá espe
ranças para o futuro de que estes destacamentos se tornem em ou
tras tantas provoaçoens. S. A. R. por via do Intendente geral da 
Policia mandou subministrar colonos, para fundar uma povoaçaõ em 
Mu°*iquicaba, lugar de bom anchoradouro na costa do mar ; 4 lé
guas ao Norte de Porto Seguro; esc intenta por-lhe o nome de Villa 
Cabral; para honrar o nome do descubridor do Brazil, que aqui 
aportou,a primeira vez que os Portuguezes pizáram a terra do Bra
zil ; e para perpetuar assim a memória daquelle importante aconte
cimento. 

O nosso Leytor verá, pela miudeza comque nos demoramos nesta 
matéria, que naõ temos menos prazer em enumerar o que achamos 
de bom, como em notar o que nos parece que he máo. 

E com tudo devemos outra vez expressamente declarar aos nossos 
leytores, que naõ he a bondade deste ou daquelle magistrado, nem 
a maldade daquelle ou deste governador, o que julgamos necessário 
remediar : sempre que se admitta um bom systema de administração 
geral ; as cousas levarão o caminho que devem, e os màos actos 
dos indivíduos seraõ unicamente excepçaõ de regra. 

As boas qualidades, que em mais de um respeito tem mostrado o 
Principe Regente, nos daõ esperanças de ver lançar os fundamentos 
á felicidade e indepeudencia nacional, admittindo, e promovendo o 
estudo daquellas artes e sciencias, que distinguem o homem civiliza
do do homem selvagem,e que tem a primeirainfluencia,em grangear 
o respeito á naçaõ.—O estabelicimento de uma Universidade no Bra
zil * a introducçaõ gera! das escolas de ler e escrever ; a ampla circu
lação de jornaese periódicos, nacionaese estrangeiros—saõ as medidas 
para que olhamos como baze da desenvoluçaõ do character na-
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cional ; donde devem proceder os esforços de patriotismo, que sao 
sempre desconhecidos em um povo ignorante, e sujeito ao despo
tismo. 

Relaçoens da Corte do Rio-de-Janeiro com as Potências 
estrangeiras. 

Os tractados de paz, ultimamente concluidos em Paris, entre as 
Potências Alliadas, e o Rey de França, nos fazem recorrer natural
mente á matéria velha das relaçoens exteriores da Corte do Rio-de-
Jarieiro. Seja matéria velha ou naõ seja, o motivo de queixa repe
tido, a fará sempre digna de lembrança. 

O Leytor achará no Vol. XI. p. 810 deste periódico, as razoens, 
porque julgamos que Portugal tem direito a gozar de respeitável 
graduação entre as Potências do Mundo ; e ao mesmo tempo verá 
no nosso N°. passado, que a Corte do Brazil naõ foi comparte nos 
tractados de pacificação feitos em Paris. 

Portugal era uma das Potências, que entraram na guerra ; fizéram-
sc as pazes sem a sua concurrencia ; e sem a sua approvaçaõ tam
bém se cederam territórios, que as suas armas tinham conquistado ; 
e senaõ estipulou a restituição de outros, que pentencendo antiga
mente a Portugal, foram pelos Portuguezes tomados aos Francezes; 
e pelo tractado, naõ garantidos a Portugal. 

Temos na quádrupla alliança, em 1718, uin exemplo notável, de 
se terem as grandes potências encarregado de ajustar os interesses 
de seus vizinhos sem os consultar, erigindo-se em juizes, quando 
naõ podiam ser senaõ mediadores. " Eu sei," diz uin celebre es
criptor de direito publico," que esta politica he commoda, que he 
mesmo útil em certas circumstancias, porque corta difficuldades, 
que precisariam longo tempo para se desembaraçarem : mas ella será 
sempre perniciosa. Ella enfraquece o império da razaõ, e da boa 
fé, que he j a deinaziadamente fraco ; ella dá toda a força â conve
niência ; e fazendo os direitos equívocos e duvidosos, ella multi
plica as pretençoens, e por conseqüência causa perturbaçoens en
tre as potências. Assim o Império (de Alemanha) julgou que ad
quiria pela Quádrupla Alliança direitos incontestáveis aos Ducados 
de Parma e de Placencia ; ao mesmo tempo que a Sancta Sée, pro
testando contra a violência que se lhe fazia, continuou a considerar 
estes Estados como feudos de que tinha o direito de dispor, na falta 
de herdeiro varaõ da caza de Farnezio, uuindo-os aos dominios 
da Igreja. 

Estes exemplos de disposiçoens de umas naçoens, a respeito dos 
interesses das outras, além de serem injustos, naõ iuaplicaveis, ou 
podiam remediar-se, a respeito de Portugal. He verdade, que a 
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Hespanha e a Suécia foram também mencionadas nos tractados das 
quatro potências com a França, sem que fossem compartes na esti-
pnlaçaõ ; mas Portugal achava-se em mui differente posição ; por
que, pelo que respeita a Hespanha, esta Potência apenas podia ser 
consultada na crise em que se negociaram os tractados de Paris, 
achando-se o Rey em Valencia.e as Cortes em Madrid, disputando 
entre si a authoridade suprema ; uma naçaõ em tal estado de dis
córdia interna, perde toda a consideração e influencia, pela 
fraqueza e conseqüente insignificancia a que por isso se reduz. 
Além disto, a mençaõ que da Hespanha se faz nos tractados, he 
simplesmente um reconhecimento da França a respeito das fronteiras 
de Hespanha, de maneira, que mais vinha a ser necessária a con
currencia da Hespanha era ponto de formalidade, do que em conse
qüência de interesses reaes. 

Quanto á Suécia; a mençaõ que se faz desta Potência he para a 
cessaõ de Guadaloupe. Deve aqui lembrar-se, que por um artigo 
da capitulação, porque a Inglaterra tomou posse da quella ilha, 
devia ella ser resütuida á França ao tempo da paz ; e na cessaõ, 
que a Inglaterra fez desta ilha á Suécia, somente lhe cedeo tanto 
direito quanto tinha, demodo que esta restituição á França éra 
quasi matéria de rotina; e tanto mais quanto a garantia da Nor
wega éra matéria de tal importância, que fazia esquecer inteira
mente o objecto de Guadaloupe, o qual, comparado coin a Nor
wega, vinha a ser matéria insignificantissima. 

Portugal pois naõ se achava nas circumstancias nem da Hespanha, 
nem da Suécia. Naõ da Hespanha—porque longe de haver discór
dia civil, reyna a melhor harmonia entre todas as partes da mo
narchia Portugueza; e o seu Soberano existia no Rio-de-Janeiro, 
no pleno exercício de seus direitos Regios, indisputados, e incontro-
vertidos. Naõ da Suécia porque a conquista da Cayenna naõ foi 
condicional, para se tornar a ceder na paz ; nem se offereceo a Por
tugal lucro nenhum pela sua alliança na guerra, como se offereceo, 
e dêo Norwega á Suécia. 

Ha porém uma consideração ainda de maior importância, que 
exigia imperiosamente a intervenção directa da Corte do Brazil, nos 
tractados de Paris, entre os Alliados e a França. 

Portugal he uma Potência inaritima, que da navegação e eom-
mercio de mar, tira a sua principal força e consideração politica ; 
a Prussia, a Áustria, a França, e ainda mesmo se poderia dizer a 
Rússia, naõ tem commercio algum no occeano ; principalmente ao 
sul da equinocial; e no entanto ajustam estas quatro Potências 
terrestres um armistício, e depois uma paz com a França, em que 

VOL. XI I I . No. 74. N 



98 Miscellanea. 

decidem os interesses de potências marítimas como he Portugal, 
sem nenhuma intervenção dos Portuguezes ! 

Foram estas cousideraçoens as que nos fizeram clamar ha muitos 
mezes, por um Negociador Portuguez, que estivesse preparado na 
Europa, esperando por este acontecimento da paz. O desma-
zelo em que estaõ as relaçoens estrangeiras da Corte do Brazil, a-
qui na Europa, he à verdadeira causa do que acontece agora aos 
Portuguezes, naõ obslante a mais que ridícula viagem do Conde 
de Funchal a Paris; aonde naõ fez mais do que servir de testemu
nha do desprezo com que a sua naçaõ foi tractada; e authorizar 
com sua presença, se he que elle pode authorizar cousa alguma, a 
falta de attençaõ cotn que Portugal foi olhado. 

As conseqüências de naõ entrar Portugal, como devia, no arran
jamento do armistício marítimo, se fizeram mui sensíveis, como 
era de esperar, nos termos estipulados para a legitimidade das cap
turas alem do equador. Pode dizer-se que só a Inglaterra e Por
tugal tinham nisto interesse. Os Inglezes tinham o seu commercio 
todo debaixo da protecçaÕ de eomboys, em conseqüência da guerra 
com os Estados Unidos: Portugal tinha o seu commercio inteira
mente exposto; logo a extensão dos prazos para a legitimidade 
das prezas tinha de recahir principalmente sobre Portugal; isto he 
sobre aquella Potência que naõ teve parte, nem no arranjamento 
do armisticio, nem na negociação da paz. 

Daqui se seguio que sahindo duas fragatas Francezas, Ariadne, e 
Arethusa, de S. Maló e l'Orient, no mez de Abril, passado, cru
zaram nas costas de Portugal por longo tempo, encontraram a 
13 de Mayo com o navio Português " Commerciante," que se des
tinava ã índia; fizeram-lhe exame nos papeis, na forma do cus-
lume, e o capitão, ou sobrecarga, allegou que ja naõ existia o Go
verno de Bonaparte, que reynava Luiz XVIII; e que havia armis
ticio entre os belligerantes ; mas os Francezes responderam a isso, 
que ainda faltavam seis dias para se completar o mez; e a bom 
concerto mettêram lhe a bordo as tripulaçoens de outros navios 
que tinham queimado ou mettido a pique. Naõ hesitaram taõ 
pouco estes Francezes em declarar, que expirando o termo de um 
mez, velejariam paia o sul da linha, aonde o prazo éra mais ex
tenso. 

Alem disto, tanto as fragatas Franceza», como as suas prezas, 
teraõ o cuidado de voltar, quando ja naõ puderem ser tomadas, em 
conseqüência desses meimos prazos estabelecidos; e sem que Por
tugal, nem interviesse na negociação da» paie», nem tenha direito 
de reclamar cousa alguma. 
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Se Portugal gozasse da graduação e influencia, que lhe compete 
entre as naçoens da Europa ; se tivesse em conseqüência disso um 
Ministro que representasse o que éra necessário neste armistício, e 
negociação da paz, seguramente a França, Rússia, Prussia, e Áus
tria, que por naõ terem propriedade sobre o mar, naõ tinham ne
cessidade de pensar miudaraente neste artigo, ouviriam o que o 
Ministro de Portugual tivesse a dizer, como naçaõ a mais interessada 
na parte do armistício que respeita as capturas no mar alto, e de
clara boas prezas as que forem feitas dentro de um mez desta parte 
do equador, três e cinco mezes ao sul, &c. 

Se a viagem do Conde de Funchal a Paris naõ fosse meramente 
para se divertir, lhe perguntaríamos pelas diliigencias, que fez, naõ 
jâ para salvar Cayenna, ou a honra nacional, mas para obter uma 
explicação dos termos do armisticio, que, ainda, nos prazos dades, 
salvassem as prezas feitas depois de os captores terem sido infor
mados da existência do armisticio. 

Quando he taõ manifesto, que as conseqüências dos prazos do 
armisticio interessavam principalmente a Portugal i seria, da pru
dência deixar similhante arranjamento ao cuidado de quatro na
çoens estrangeiras, a quem isso pouco ou nada importava ? 

Se o Conde de Funchal uaõ tinha credenciaes para tractar com os 
Alliados, a sua hida a Paris he, alem de ridícula, summamente in-
juriosa ao character e dignidade nacional. Mas supppndo que 
possuia as credenciaes • he crivei, que se elle quizesse ir ter aos 
quartéis generaes dos Alliados, alguém lhe impedisse a passagem í 
E se alguém lhe quizesse obslar $ naõ teria olle faculdade de recla
mar o direito das gentes a seu favor? Estando pois em Paris { per-
suadir-se-ha alguém, que se fizesse representaçoens convenientes, 
sobre as conseqüências do armisticio, os Alliados deixassem de 
atteuder a ellas ? 

Isto mostra quam indisculpavel he a negligencia, que houve a este 
respeito, quanto ao armisticio; porém diremos ainda mais uma 
palavra sobre a cessaõ de Cayenna, sem a intervenção de una trac
tado com Portugal. 

As terras, chamada» do Cabo do Norte; e situadas entre o rio 
das Amazonas e o Rio Japoe, ou de Vicente Pinson, foram cedidas 
pela França a Portugal no tractado de Utrecht em 1715; A França 
renunciou á propridade, e Soberania, em ambas as margens do Ama
zonas ; e prometteo naõ formar pretençoens algumas, para o fu
turo, sobre estes territórios. 

Os tractados da Madrid e Amiens; por que esta disposição se an-
nulou ; foram cassados pelo rompimento da guerra ;e , como elles naõ 
proviara nada de futuro, ou se devia retroceder ao tractado do 
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Utrecht (por que po r elle renuncia a França a todas as pretençoens 
futuras) ou tommando a nova baze de estar Portugal de posse de 
toda a Cayenna, reter para si a quella parte, que fosse necessária 
para proteger as suas fronteiras. 

Nas cessoens, que pelos tractados se fazem, de fortalezas, villas 
ou lugares das arrayas, tem as naçoens em vista duas sortes de p o -
siçoens, que servem afins mui diversos, e que portanto requerem 
proporcial attençaÕ da parte dos negociadores; porque umas praças 
e pontos saõ essenciaes para a defeza, outros servem somente para 
orfensiva, no caso da guerra . Esta dislineçaõ he sempre attendida, 
e o foi agora mui particularmente a respeito alinha de demarcação, 
•que os Alliados ajustaram com a França. 

Isto posto, convinha que o negociador Portuguez representasse 
aos Alliados, no tractado de paz; que a Cayenna he de taõ pouco 
prestimo aos Francezes, que somente lhe serve como ponto de of-
fensiva, aonde os seus corsários se abrigam, e donde sáhem a fazer pre
zas nos navios da carreira do Brazil. Devia demonstrar-se (o que os 
Alliados naS tem obrigação de saber, nem lhe importa estudar), que 
os Portuguezes naõ podem naquelle ponto ser igualmente nocivos 
aos Francezes, pela natureza das correntes, even to s ; e, que, por
tanto, uma vez que Portugal houvesse de ceder a Cayenna á França, 
sem nenhuma compensação, deveria pelo menos reter aquelles 
pontos, que lhe servissem de abrigo, e defensa. 

Naõ pode haver duvida, que seeslas razoens fossem conveniente
mente expostas, esufficientemeuteexplicadas aos Alliados, elles atten-
derlam ao negocio, porqueevidentemente naõ éra de seu interesse for
tificar a França á custa de Portugal. E que os Alliados precizassem 
taesexplicaçoens da parte do Ministro Portuguez, he evidente; por 
quanto ninguém po.le esperar que o Ministro d'Austria, porexemplo, 
potência que nenhuma navegação tem na America, seja bem in
struído da geographia de Cayenna, das correntes, ventos, &c. que 
ali reynam ; e outras circumstancias miúdas, que saõ desconhecidas 
aos estrangeiros. 

FRANÇA. 

Copiamos neste N". a p . 68 dous tractados facticios entre aiFrança 
e os Alliados: um publicado em França, outro em Inglaterra. O 
primeiro he destinado a mostrar, que a paz foi perniciosa a França, 
que tinha o direito de esperar mai» vantagens : o segundo serve 
de refutaçaõ ; e intenta provar, que a França teve tanto ou mais do 
que merecia. Publicamos estes papeis para com elles mostrarmo 
o estado da opinião publica nestes dous paizes rivaes* e compa 

s 
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rando estes com outros escriptos, que tem apparecido em França, 
he evidente o espirito de descontentamento que reyna na França. 

O Governo tem em vista a supressão da liberdade da imprensa, e 
a riç-fida observação dos domingos e dias Santos ; duas medidas, que 
naÕ podem deixar de ser summamente impopulares. 

A liberdade da imprensa poderá, ou naõ poderá convir, no estado 
actual da França ; porém o modo porque se tentou introduzir esta 
medida he taõ áspero, e os debates na Camera dos deputados t e m . 
sido taõ violentos, que daqui necessariamente deve provir má 
vontade contra o Governo. 

Quanto á guardados domingos, com a rigidez que o decreto in
dica ; parecenos incompatível com os custuraes da França, com o 
character dos Francezes, e com os princípios de tolerância, que o 
Rey prometteo em sua charta Constitucional. Os botequins, e os 
theatros saÕ taÕ necessários aos Francezes nos domingos como nos 
dias de semana ; e sendo elles admittidos em Portugal, na Hespanha, 
em Itália, e em outros paizes Catholicos ; naÕ vemos a necessidade 
deste rigor na França. Os custumes e character dos Francezes 
requerem os divertimentos, como objecto necessário para desviar 
a mocidade de occupaçoens menos innocentes, etalvez criminosas : 
he verdade que o Rey da França observou este custume em Ingla
terra ; porém o character sombrio de um Inglez, e as occupaçoens 
religiosas nos templos, que duram quasi todo o dia. admit temque,em 
Inglaterra, se possam dispensar os botequins, e os theatros, nos domin
gos edias de guarda ; mas o Francez, que tem, quando muito, ouvido 
a sua missa no domingo pela manhaã, e se acha desoccupado todo 
o resto do dia, desespera-se de naõ ter uma loge de bebidas, ou um 
theatro, aonde va passar o tempo ocioso. Os princípios de tole
rância geral que o Rey prometteo, se naõ conformara com im
por desta sorte aos Judeos a obrigação de guardarem o domingo, 
quando pela sua religião tem guardado o sabbado. Mas em fim 
isto prova o que saõ promessas, e quanto distam do seu cumpri
mento. 

O mais interessante documento Francez que publicamos, he o 
que se ucha a p. 18, deste N°. Contêm a exposição official do 
estado geral do reyno ; finanças, commercio, agricultura, fabricas, 
navegação, população, forças, &c. A publicação tieste docu
mento he da maior importância para o credito do Governo actual; 
por dons motivos: um porque desabusa os Francezes, que pos
sam ainda estar hallucinados a favor dos talentos, c recursos de 
Bonaparte ; ou dos pretensos benefícios que elle lenha feito á naçaõ 
Franceza ; outro porque mostrando o estado de decadência ein que 
se acha o reyno, o Governo se desonera da imputaçaõ de o ter 
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arruinado, lança os fundamentos ao direito,que terá para o futuro, 
a ser louvado pelos melhoramentos que fizer-

Os homens intelligentes, e naõ prejudicados, nunca deram credito 
ás exposiçoens de Bonaparte a este respeito; porque elle apresen
tou sempre o estado de França em um ponto de vista falso; e 
por meio de capeiosas representaçoens: e quanto á sustentação 
dos exércitos; se elles naõ pareciam taõ pezados á França como 
deviam ser, he porque se applicava a elles os roubos dos pazies 
estrangeiros. He possível, que nesta exposição do Abbade Mon
tesquieu haja alguma ostentação; porém contém factos claros e 
evidentes, que naõ deixam alguma duvida no espirito de quem os 
lê, de que Bonaparte deixou a França exhausta; e que lhe éra 
impossível continuar na luta contra os Alliados. 

Em uma das gazetas da França vem uma forte accusaçaõ contra 
a Câmara dos Deputados, a quem se imputa frouxidaõ, em naõ 
ter proposto cousa alguma a favor da naçaõ, desde que foi estabe
lecida : argue-se de naõ se oecupar senaõ de regulamentos de suas 
formalidades internas, que nada interessam á naçaõ ; e de se met-
ter era escusadas disputas cora o Senado, sobre pontos de precedên
cia, que naõ devia questionar; em uma palavra declara-se inútil. 
Quando o Leytor reflectir, que foi nesta Câmara dos Deputados, 
que se fez alguma objecçaõ contra o plano de destruir a liberdade 
da imprensa ; quando combinar isto com a cirrumstancia de que a 
Gazeta de França so publica o que quer o Governo; naõ deixara 
de suspeitar, que se medita a abolição, ou pelo menos a modificação 
deste corpo : seésla conjectura he bem fundada, naõ tardará muito 
que naõ sejamos presenteados com outra nova Constituição Fran
ceza. 

HESPANHA. 

O Rey de Hespanha, naõ satisfeito com ter annihilado as Cortes, 
tem revogado grande parte das reformas, queellas tinham intentado. 

Naõ ha nada mais natural do que a perseguição que Fernando VII. 
tem feito á imprensa; e a prohibiçaõ absoluta dos jornaes, tanto na
cionaes como estrangeiros, principalmente os Inglezes ; mas o que 
naõ era muito natural esperar, he a honra que fez de comprehender 
nesta prohibiçaõ expressamente osjornaes Portuguezes, " pela indis-
cripçaõ com que copiam artigos das folhas Inglezas." 

Graças a Deus, ja os jornaes Portuguezes merecem a honra de 
uma prohibiçaõ em Hespanha. 

Persuadidos, como nos estamos, da impossibilidade que ha de po
der Fernando VII. levar a diante as suas ideas de despotismo ; lem
braremos aqui a Sua Magestade, com todo o respeito que he devido 
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a sua alta graduação, dous obstáculos que elle ha de encontrar, na 
carreira que leva, e que os seus cortezaÕs naõ haõ de poder su
perar; e como nos choques políticos naõ ha meio termo; porque 
por força se ha de vencer ou ficar vencido, vale a pena de S. M. con
siderar nas duas objecçoens a que alludiinos. 

A primeira he o partido que se forma contra o Governo d'EI Rey, 
sendo ja mui vizivel o descontentamento, em muitas partes do reyno 
de Hespanha. A segunda he a opinaõ publica uni versai, na Europa 5 
que naõ está ja por governos despoticosou absolutos; nem pela máxi
ma de que se devem governar os povos tendo-os na ignorância. 
Quanto á primeira, he facto que j a S. M. naÕ poderá ignorar, se 
quizer ter nisso algum trabalho ; porque as muitas prizoens, que tem 
mandado fazer, os decretos que tem assignado, proscrevendo naõ ja 
indivíduos, mas classes inteiras de cidadãos, lhe devem mostrar am
plamente, que ha descontentamentos grandes na Hespanha. Quanto 
á segunda, diremos mais alguma cousa para provar, que a opinião 
publica j a naõ admitte governo absoluto, ou fundado na ignorância 
dos povos; e que em todos os tempos os bons políticos se tem ac-
commodado com a opinião publica: e supposto alguns se esforcem 
em oppor-se a ella, taes esforços devem sempre acabar pela ruina 
dos que os fazem. O procedimento de muitos Soberanos, e de va
rias naçoens da Europa, deve evidentemente convencer ao Rey de 
Hespanha, se elle quizer meditar nestas matérias; que a revolução 
de ideas na Europa, naõ pode ser destruída pelos esforços dos que 
governam agora a Hespanha; ainda que a empreza fosse possí
vel, naõ saõ aquelles hombros os que podem com tamanho pezo. 

Alexandre I. subindo ao throno de Rússia, abolio a censura dos 
livros, declarou livres todas as imprensas, authorizou a entrada dos 
livros Francezes sem exame; ordenou em todo o Império a unifor
midade de pezos e de medidas; regulou a administração da just iça; 
e fez uma nova divisão do Império em cinco grandes provincias 
para facilitar a administração dos negócios públicos. 

A grande revolução da Europa, que terminou com o tractado de 
Westphalia, teve por principio a opinião publica, que se dirigio 
contra a Igreja de Roma ; e supposto que o partido Catholico fosse 
sustentado pelo Imperador de Alemanha, Rey de França, e Rey de 
Hespanha, as três maiores potências daquelle tempo, com tudo, 
quando se ajunctou o Congresso, estando os Ministros Catholicos em 
Munster, e os Protestantes em Osnabruch, viram todos os políticos, a 
necessidade de que a força superior dos Catholicos cedesse ao pezo 
da opinião publica a favor dos protestantes; e assim se fizeram a 
estes as grandes concessoens, que ao depois firmaram a sua conside
ração na Europa. 
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Naõ se pôde dar um exemplo mais conspicuo da necessidade, que 
tem os Estadistas de se conformarem com a opinião publica, do que 
as concessoens feitas pelos Catholicos aos Protestantes no tractado 
de Westphalia. Concordou-se aqui, que certas igrejas servissem ao 
Culto dos Catholicos pela manhaã ; e de tarde executassem nellas os 
Protestantes o serviço Divino. Mais; ajustou-se que o Bispo de 
Osnabruck seria alternativamente uma vez Catholico, o outra vez 
Protestante. Que importantíssima concessão na Religião Catholica 
Romana ! 

A revolução dos Hollandezes, o estabelicimento da Caza de Bra
gança em Portugal, a decapitaçaõ de Carlos I. em Inglaterra, e suas 
conseqüências, e o tractado dosPyrineos, podem considerar-se como 
episódios daquella grande scena principal, occasionada pela marcha 
constante dos espíritos, que tendia a libertar-se da sugeiçao, em que 
Roma queria ter os pensamentos dos homens em matérias de Reli
gião. 

Accabada esta contenda religiosa, e accommodadas as perturba-
çoens, que trouxe á politica da Europa, começaram as mudanças de 
ideas sobre matérias de Governo, e a Inglaterra apresentou o novo 
espectaculo de processar e decapitar o seu Rey. Mas os homens in
struídos daquelle tempo previram logo, que este passo gigantesco 
éra incompatível com o estado das ideas daquelle século, e que em 
breve tempo a Inglaterra, deixando de ser republicana, voltaria as 
suas antigas instituiçoens. Esta mudança porem naõ foi total 5 
porque as ideas do tempo ja o naõ permittiam, e porque Jaimes 1. 
teve a imprudência de querer forçar as cousas para os antigos termos, 
perdeo a coroa, 

Os escriptos sobre Governo, que se foram publicando na Europa 
desde aquelle tempo, serviam de index dos progressos, que iam fa
zendo as novas ideas políticas ; e quem lê os escriptos de Montesquieu, 
de Lord Bolinbroke, e de outros homens de igual instrucçaõ, naõ 
pode deixar de conhecer, que os esforços dos Governos, em se oppôr-
em directameute aos progressos da revolução de opinioens, naõ podi
am deixar de produzir choques funestos. O Governo Francez foi disso 
uma victima conspicua; mas os Francezes tentaram ultrapassar os 
limites da opinião publica, e adopláram instituiçoens republicanas* 
para o que a naçaõ naõ estava de modo algum preparada ; assim ca-
hio em breve por terra toda a sua fabrica. 

Os actuaes Governos da Europa parece estarem convencidos da 
necessidade de adoptar medidas, que convenham ás ideas do tempo: 
assim vemos, que em França, na Hespanha em quanto os Hespa
nhoes obraram por si, e livremente; na Sicilia, na Norwega, &c. os 
mesmos Monarchas faliam de estabelecer Constituiçoens, pelas quaes 
se deffinam com precisão os limites do poder dos que Governam. 
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Porém ao mesmo tempo se acham em todos os Gabinetes e Estados 
da Europa homens afferrados ás antigas ideas e assas imprudentes 
para trabalhar por se oppor a taes estàbelicimentos; ou evadir no 
particular, aquillo que concedera em publico. 

A experiência devia ter ensinado a estes homens; porque he claro, 
que o Governo de Hespanha, tentando oppor-se á opinião publica, 
em vez de procurar dar-lhe a direcçaõ, que he a única cousa que 
pode fazer, naõ obterá outro resultado senaõ uma guerra civil» di-
o-am os aduladores o que disserem; o primeiro corpo que pegar em 
armas contra o partido da Corte, será o signal para a conflagração; 
e, quando naõ fosse outra cousa, o impedimento que estes distúrbios 
da Hespanha oflèrecem á reconciliação com suas colônias, he um 
mal que os Conselheiros de Fernando VII. estaõ fazendo à sua pa
ria ; que se tornará era mui breve tempo absolutamente irremedi
ável. 

INGLATERRA. 

O producto liquido das rendas publicas no anno que acabou em 5 
de Julho, de 1818, foi de =£58:267.864 

No anno que acabou aos 5 de Julho de 1814 foi de =£62:956.097 
Pelas contas authenticas apresentadas ao Parlamento, a sommas 

das notas do Banco ou papel moeda em circulação, aos 10 de Julho, 
de l813 , fo ide =£24:991.430 

A o s 9 d e Julho, 1814 =-?29:532.900 

NORWEGA. 

0 Principe Christiano Frederico, que assumio o titulo le Rey de 
Norwega, publicou a seguinte proclamaçaõ, subindo ao throno:— 

" Nós Christiano Frederico, pela Graça de Deus, e segundo a 
Constituição Rey de Norwega, Principe de Dinamarca, Duke de 
Sleswig, Holstein, Sturmarig, Dilmarse e Glenbourg, fazemos 
saber; que, sendo chamados ao throno de Norwega pelo Acto Con-> 
stitucional de 17 de Mayo, de 1814, dia em que a Constituição foi 
assignada pela Dieta, temos aceitado a coroa de Norwega, e pres
tado o solemne juramento de governar o reyno de Norwega, se
gundo a Constituição e as leys. 

Os Princípios, que até aqui tem dirigido as nossas acçoens, di
rigirão invariavelmente o Rey de Norwega pelo caminho da honra, 
e da virtude. A felicidade do povo será o único objecto dos nossos 
esforços; conservar a paz com todas as naçoens, he ha nossa pri
meira vontade ; e manter a liberdade e independência da Norwega, 

VOL. XIII. No. 74. o 
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he o nosso primeiro dever; Queira o Ente Supremo conceder-nos 
os meios, c o seu amparo para este fim. 

A nossa remuneração será, ver que um povo fiel hefeli-í, e merecer 
o amor, e a estimação de todos os homens honrados. 

Dada em Eidzvold, aos I» de Maio, de 1814, sob nosso nome e 
sello do Reyno. CURISTIANO KRIÍDEUICO. 

Haxthausen. Rosekrantz. Sommerheilm. Jonas Collett. Aall, 
Tank. v. Hollcu. 

A Constituição a que esta proclamaçaõ se refere, estabelece a 
Igreja Lutherana, como Religião do Paiz ; porém concede liber
dade de religião a todas as seitas de ChristaÕs. Reconhece a liber
dade dos subditos, sobre as bazes da representação—segura a 
liberdade da imprensa—&c. 

Naõ obstante isto os Enviados, que a Norwega mandou a In
glaterra naõ foram recebidos; e oi Inglezes determinaram o 
bloqueio da Norwega. O Principe Hereditário de Suécia tem 
prompto um exercito de 40.000 homens para a invasão da Norwega; 
c com tudo affirma-se que no futuro Congresso de Vienna se arran
jarão os negócios deste paiz amigavelincnt 

PORTUGAL. 
Temos de dar os parabéns aos senhores Edictores das gazetas de 

Lisboa, pela honra de que ja se fazem dignos, de serem os seus 
periódicos prohibidos em Hespanha. 

A liberdade de escrever, e de imprimir, depois da invenção da 
imprensa, naõ he outra cousa mais do que a liberdade de fallar, ou 
communicar os pensamentos dos homens, o que he de direito natural ; 
e somente prohibido pelos Governos, que tem razaõ para temer, que 
ás suas acçoens sejam examinadas. 

Na antiga Grécia, e n i antiga Roma, nos seus mais florentes 
tempos, existio esta liberdade em toda a sua extensão ; e a ella deve 
também a Inglaterra toda a sua consideração politira. He verdade 
que desta liberdede se tem feito notáveis abusos; mas ? qual he a 
instituição humana, que naõ está sugeila a elles? A prudência 
a conselha escolher o menor dos males. 

Quando nos começamos a escrever o nosso Periódico, provimos 
e dissemos, a marcha que elle hia abrir em Portugal, a respeito da 
imprensa. Ao principio o Correio Braziliense impresso em paiz 
estrangeiro, c com liberdade nunca ouvida em periódicos Portu
guezes, causou espanto e surpreza, aos partidistas dos antigos abusos 
a (jue chamam cuslumes velhos. Quando se recobraram do atordoa-
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nento, em que os deixou este naõ esperado golpe, recorreram ao 
expediente de dar liberdade para que se escrevesse contra nós tudo 
quanto houvesse de máo, sem freio, nem limite. 

Aqui os esperávamos, e neste campo os apanhamos; porque alem 
de nos ajudarem com seus mesmos escriptos a pôr diante dos olhos 
da naçaõ o pró e contra dos argumentos, no que nós estávamos seguros 
da victoria, por termos a razaõ de nossa parte, fizeram esses escriptos 
justamente o que nós queríamos, que foi introduzir em Portugal o 
custume, de averiguar o publico por si mesmo as questoens que 
pertencem á naçaõ toda. Esses escriptos foram todos a baixo, ficando 
somente o Scicntifico em Inglaterra, que ja se mudou a pregar contra 
os frades, naõ obstante a esportula Roevidica com que he nutrido. 
Mas ainda que aquelles escriptos findaram, introduzio-se o gosto de 
ler periódicos, os censores viram-se obrigados a deixar passar 
muitos artigos, que, sem áquellas circumstancias, nunca seriam im
pressos em Portugal ; e por fim chegou a imprensa de Portugal a 
fazer sombra aos Godoyanos de Hespanha. 

Se a imprensa em Portugal fosse livre, como he em Inglaterra, a 
censura, que o Governo de Hespanha quer impor com esta prohi
biçaõ dos Periódicos Portuguezes, se dirigia contra os Redactores ; 
porém como estes naõ imprimem senaõ oquelhespermitteoGoverno, 
os reproches se entendem com Elle. Temos pois a questão entre os 
Godoyanos de Hespanha e o Governo de Por tugal ; este talvez metta 
a afronta na algibeira; mas se lhe serve para alguma cousa a nossa 
opinião ; naõ hesitaremos dizer, que he a seu favor; e declararemos 
era sua defeza que julgamos os Godoyanos que governaõ agora a 
Hespanha, muito peiores que os Senhores Governadores do Reyno 
de Portugal, e dos Algarves. Se porém os Senhores Govevnadores 
disserem que naõ precisão, que nos os defendamos, ou que naõ 
querem a defeza ; entaõ he justo que nos retractemos, e havemos 
por naõ dieta a ta i nossa declaração. 





CORREIO BRAZILIENSE 
D E A G O S T O , 18U. 

Na quarta parte nova os campos ara, 
E se mais unindo houvera Ia chegara. 

CAMOENS, C. II . e . 1 4 . 

POLÍTICA. 

Documentos officiaes relativos a Portugal. 

Ratificação do Tradado com Argel. 

H A V E N D O subido á Minha Real Presença o Tractado 
de Paz, e Amizade que ultimamente foi ajustado com a 
Regência de Argel aos quatorze de Junho do corrente 
anno pelos Meus Plenipotenciarios, o Capitão de Mar e 
Guerra José Joaquim da Rosa Coelho, e Frei José de 
Santo Antônio Moura, que para este fim enviaram os Go
vernadores do Reyno, o qual se effectuou debaixo da 
Mediação e Garantia de Sua Magestade Britannica, re
presentada pelo seu Enviado Extraordinário, e Ministro 
Plenipoteticiario Guilherme Accourt: e Tendo attenta-
mente Visto, e Examinado os differentes Artigos, e Esti-
pulações do referido Tractado, que em tudo me pareceram 
conformes aos interesses dos dous Paizes, e ás Instrucções, 
que eu a tal respeito Havia Mandado dar : Sou Servido 
Approvar, Confirmar, e Revalidar pelo presente Decreto 
a Ratificação daquelle Tractado, que os Governadores do 
Reyno fizeram no Meu Real Nome, em treze de Julho do 
mesmo anno, como convinha ao seu prompto, e immediato 
cumprimento. Os mesmos Governadores do Reyno o 
tenliaô assim entendido, e façao ajuntar este ao Tractado 

Vot . X I I I . No. 75. p 
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original, como parte integrante delle. Palácio do Rio de 
Janeiro em vinte de Dezembro de mil oitocentos e treze-
—Com a Rubrica do Principe Regente Nosso Senhor. 

Portaria de Perdão, para as Ordenanças. 
Querendo o Principe Regente Nosso Senhor usar da 

sua Real Clemência para com as pessoas, que, por igno
rância, por falta de reflexão, ou por effeitosdos prejuÍ2os 
de um antigo habito, que lhes naõ poderão deixar co
nhecer quanto o actual systema do Recrutamento he naõ 
só mais exacto, mas até muito mais suave do que o antigo, 
tem faltado ás revistas das Ordenanças ou notificações 
para comparecerem, determinadas no Regulamento para 
o Recrutamento do Exercito de vinte e dous de Agosto 
de mil oitocentos e doze, achando-se por isto incursas nas 
penas comminadas nos Artigos, 3o., 4o., 5o., 6o., e 7°. do 
Capitulo 5o. do dito Regulamento; He Servido conceder 
um perdão geral a todos os que estando por factos an
teriores sujeitos as ditas penas, se appresentarem aos 
Capitaens das Ordenanças dos seus Districtos dentro do 
espaço de três mezes, achando-se no Reyno; e dentro 
de um anno estando fora delle; suspendendo-se, e 
põndo-se perpetuo silencio em todos os Processos ainda 
naõ sentenceados, e cessando todos os procedimentos 
contra taes culpados, que por Attestados dos seus Capi
taens, revistos e assignados também pelos Capitaens 
Mores, ou Commandantes das Ordenanças, mostrarem 
achar-se residindo nos seus antigos domicílios. Manda 
porém ao mesmo tempo Sua Alteza Real declarar, que o 
determinado no dicto Regulamento de vinte e dous de 
Agosto ha de ficar observando-se de futuro sem alguma 
modificação. As Authoridades Civis e Militares, a que 
pertencer, o teraõ assim entendido, executarão, e faraõ 
executar. Palácio do Governo em quatro de Julho de 
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mil oitocentos e quatorze.—Com as Rubricas dos Go
vernadores do Reyno. 

Edictal, sobre as bestas de transportes. 
Dominigos José Cardozo, Commendador da Ordem de 

Christo, Desembargador da Casa da Supplicaçaõ, e Corn
missario em Chefe do Exercito, &c, &c, &c. 

Faz saber, que desejando Sua Alteza Real animar, e 
promover a Agricultura do seu Reyno, sensivelmente 
diminuída pela actual falta de gados e bestas motivada 
pelos males que andaõ sempre inherentes a uma guerra 
taõ activa, e destruidora, como a que felizmente acabou: 
E querendo ao mesmo tempo principiar a remediar os 
referidos males, e estabelecer um systema de Transportes 
para o Exercito, adoptado em outras Nações, que, além 
da grande vantagem de conservar sempre promptos os 
mesmos Transportes, evita os grandes inconvenientes dos 
Embargos violentos, a que, na falta delles, a necessidade 
obriga a recorrer, e que muito repugnam aos seus Reaes 
Desejos: O tem authorisado para fazer constar nas di
versas Provincias do Reyno a sua Real Resolução dej 
distribuir por Proprietários, e Lavradores abonados, que1 

pretendaõ as bestas actualmente empregadas na Artilheria 
e Transportes do Exercito, e bem assim as cabeças de 
gado vacum, que actualmente se conservaõ no Commis-
sariado, provenientes das Reservas das Praças, tudo 
debaixo das seguintes condições. 

Quanto a Bestas. 
Art. 1. Seraõ avaliadas, e escriptoradas em Livros de 

Registo, declarando-se a idade, altura, capacidade, valor, 
e destino, isto he, se para Artilheria, se para Transportes. 
Seraõ entregues a Proprietários, que as pretendaõ, dando 
fiança idônea para responder pelas condições que se 
seguem. 

P 2 
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Ia . Serem obrigados a apresentar as mesmas besta*, 

ou outras igualmente boas, sempre que se lhe peçaõ com 

anticipaçaô de um mez. 

2 \ Apresentallas nas Revistas que houverem de se 

determinar. 

3 a . Correr todo o risco por sua conta, por isso que 

recebe os lucros, e serviços provenientes das mesmas 

bestas. 

4 a . T e r a Real Fazenda a preferencia á indemnisaçaõ 

do seu valor a outros Credores, quando os hajaõ para o 

que se faz-publico este Artigo, 

5 a . NaÕ se admittir motivo algum de escusa para a 

entrega das referidas cavalgaduras, quando legitimamente 

lhe forem pedidas com a antecipação determinada. 

2 . Os Proprietários, que receberem cavalgaduras naõ 

seraõ obrigados a conservallas contra sua vontade, pre

venindo com antecipação de dous mezes ao Comniissario 

em Chefe para dar as providencias, a fim de se effeituar 

sem prejuízo da Fazenda . 

3 . Se as avaliações, que se acharem feitas, parecerem 

lezivas aos Proprietários, que houverem de receber as 

bestas, poderão requerer antes da sua entrega que se 

proceda a outras, em que concorrerá um Avaliador por 

sua parte, e outro por parte da Fazenda, e o preço, que 

se acordar, será o que se escripturará. 

4. Quando a besta se tirar, ou quando o Proprietário 

a naõ quizer, proceder-se ha á nova avaliação, e se for 

mais diminuta, que aquella, porque a recebeo, p;igará o 

Proprietário á. Real Fazenda o que faltar, e este excesso 

com o producto d i venda da besta que entregar, servirá 

para se comprar outra, que preste o serviço, para que 

aquella era destin teia: no caso contrario de valer mais a 

besta, que o Proprietário entregar, a Fazenda Real o 

indemnisará do excesso 
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Quanto a Gados. 
1. Seraõ escripturados todos os que existem com os 

seus resenhos, valor, e idade, e a mesma EscripturaçaÕ 
se ha de fazer a respeito dos que de novo forem destri-
buidos. 

2. Seraõ entregues a Proprietários, e nestes teraõ a 
preferencia os da Beira Alta e Baixa, em attençaõ aos 
prejuízos que soffrêram na invasão, dando fianças idôneas 
ao seu valor e lucros provenientes dos referidos Gados. 

3. O lucros seraõ de meias, ou seja dos provenientes 
das Creações, ou do maior valor que os Gados adquirirem, 
depois da sua entrega. 

Os prejuízos, nascidos do acaso, seraõ igualmente de 
meias; naõ acontecerá assim aquelles que forem prove-
nienties de culpa, ou dolo, porque destes será indemisada 
a Real Fazenda por aquelles que commettem o referido 
dolo, ou culpa. 

5. Quando se dividirem os lucros das criações, que 
será no tempo que se julgar mais próprio, se o criador 
quizer as que pertencerem á Real Fazenda, e tiver meios 
de as sustentar, será preferido; naõ os tendo, ou naõ 
querendo as referidas criações, o terceiro que as receber 
pagará ao criador a parte que lhe respeitar a di
nheiro, e a Fazenda continurá com a sua parte no con-
tracto, que de novo fizer, precedendo a EscripturaçaÕ 
declarada no primeiro Artigo. 

6. Quando se dividirem os lucros do dinheiro pela venda 
de algum Animal, continuarão a ser empregados na compra 
de outro, ou com o mesmo Proprietário, ou com outro no 
caso deste naõ querer. 

7. As Vacas de criação naõ serão empregadas em ser
viço algum: Os Novilhos depois de serem capazes de 
trabalho, os Proprietários a quem forem distribuídos, 
ficarão sujeitos com preferencia ao serviço publico, para 
o que seraõ enviadas relações, aos Ministros daquelle 
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districto para os chamarem com preferencia. Os que 

morrem no referido Serviço, naõ havendo culpa da parte 

dos Proprietários, seraõ por conla da Rea l Fazenda . 

8. Os Proprietários naÕ poderão resilir este contracto 

ao tempo em que forem chamados para o serviço ; podello-

hao fazer em todo o outro caso, precedendo o aviso anti-

cipado de dous mezes, como se declarou no Artigo segun

do a respeito das bestas. 

9. Quando forem chamados ao serviço público seraõ 

pagos de seus jornaes pelas Tarifas, que se houverem de 

estabelecer; e tanto os Animaes, como os seus Condue

tores seraõ sustentados nesse tempo á custa do Estado. 

10. As pessoas que se propozerem a receber os referi

dos Transportes , e Gados faraõ as suas declaraçoens, per

ante os Ministros dos Districtos, a que pertencem, os 

quaes tem Ordem para receber, e transmittir á Secretaria 

do Commissariado, aonde se deverão dirigir directamente 

os que residirem em Lisboa, ou no seu Termo. 

DOMINGOS J O S É ' CAKDOZO, 

HESPANHA. 

O Excellentissimo Senhor Secretario do despacho de 

Es tado dirigio ao Senhor Núncio de S. Sant idade o Offi

cio seguin te :— 

" EXCELLENTISSIMO SENHOR !—Uma das maiores satia.-

façoens que, depois de tantas desgraças e mortificaçoens, 

teve E l Rei meu Amo, foi a de saber que o Sancto Padre 

se achava em liberdade e restituido aos seus Es tados : «* 

um dos primeiros cuidados e attençoens de S. 31., logo 

que começou a «-over»ar seus Reynos, foi o informar-se 

«Ias causas que deram motivo á expulsão de V E x c ' . e ú 

occupaçaõ das suas temporalidades. E lendo-üe intei

rado de tudo <oin a devida circunspecção, foi sen ido o 

mesmo Senhor determinar que V Exc". volte a eaín 

Cone a desci.ipenhar as funeçoens da sua Le»acia ; ma 14-
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dando ao mesmo tempo, que se tenha por nulla e de 
nenhum effeito a occupaçaõ das temporalidades, para 
cujo fim passo, com esta data, as ordens competentes. 
S. M. que tantas e taõ assignaladas provas tem dado de 
seu amor e respeito ao Sancto Padre, e de benevolência 
para com a pessoa de V. Exca., se persuade que esta nova 
manifestação lhe será summamente agradável. Para 
mim o he cumprir com esta ordem de S. M. e offerecer 
a V. E x c \ os testemunhos da minha alta e distincta con
sideração. Deos guarde a V. Exca . muitos annos. Ma
drid, 24 de Maio, de 1814. Excellentissimo Senhor. 
Beja as mãos de V- E x c \ seu mais attento e certo servi
dor. O Duque de S. CARLOS. 

Sr. Núncio de S. S." 
Resposta, do Senhor Núncio. 

" EXCELLENTISSIMO SENHOR !—No ultimo correio que 
chegou aqui, na tarde de 4 do corrente, recebi o muito 
apreciável Officio de V. Exca., com data de 24 do passa
do, por meio do Monsenhor Delegado Apostólico em 
Lisboa, a quem para maior segurança o havia dirigido 
com outro seu o Senhor Ministro D. Ignacio de Ia Pe-
zuela. Aproveito o immediato correio, e me valho do 
mesmo canal para mencionar a V. Exca. o recebimento, e 
manifestar-lhe a viva sensação, que em meu coração 
causou a declaração, que era nome de S. M. se digna 
fazer-me para que me restitua a esssa Corte a exercer o 
ministério da minha legaçaõ, e a resolução em que annulla 
e dá por de nenhum valor a occupaçaõ das minhas tempo
ralidades. Os nobres e sublimes sentimentos manifesta
dos por S. M. Catholica a favor de S. S., e sua singular 
clemência para comigo, saò outros tantos motivos, que me 
deixaõ summamente edilicado e consolado, e que me 
obrigaõ a participallos, o mais depressa possível, a S. S. 
para lhe dar um dia de júbilo, que marcará como a época 
mais feliz; e a pOr-me immediatamente a caminho para 
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me aproximar a render pessoalmente, como já por osta o 
faço, as mais sinceras e humildes graças ao defensor da in-
nocencia, ao protector da Religião, ao justo, ao beneficio 
e magnauimo Fernando V i l . , a quem felicito pela sua 
restituição ao throno, adornado das mais heróicas vir
tudes, e entre estas, do amor á Religião, que forma a 
jóia mais preciosa de seu Real diadema. Rogo a V. Exc". 
seja o interprete perante S. M. de tudo o mais que explica 
o meu respeitoso silencio; nem he fácil achar expressoens 
bastantes, para dar a entender o abalo de um coração sen
sível e agradecido em uma serie de taõ prósperos e pro
digiosos successos. E persuada-se V. Exc1. de que lhe 
fico mui reconhecido, e que jamais deixarei de repetir 
quam grande e assignalada seja a estimação com que me 
declaro, &c. Tavira, 9 de Junho, de 1814. 

PEDRO, Arcebispo de Nicéa. 
Excellentissimo Senhor Duque de S. CARLOS, Ministro 

d'Estado de S. M. Catholica." 

E l Rey Nosso Senhor foi servido por Decreto de 24 de 
Maio, para facilitar o expediente da Secretaria do Ultra-
mar, conceder o uso de meia firma ao Secretario desta 
Repartição D. Miguel de Lardizabal e Uribe, em todos 
os diplomas que naõ tiverem, ou naõ for uso pôr a firma 
Beal por inteiro. Por outro decreto, de 2b* de Junho, foi 
o mesmo ministro nomeado, em attençaõ a seus méritos, 
talento, e serviços, para Secretario d'Estado e de despacho 
universal das índias j cujo Ministério, por Decreto de 
28 de Junho, foi restabelecido no estado em que esteve 
desde os tempos mais remotos até 8 de Julho, de 1787, 
ficando pelo dito Decreto extincta a Secretaria chamada 
do Governo do Ultramar. 

Por uma Circular do Ministro da Guerra foi abolido o 
Estado Maior dos Reaes Exércitos, creado em 9 de 
Junho, de 1810, restiíuindo-se os Officiaes, que o com-
pem, aos Corpos d'o»de saliiram, com as patentes «pie tem. 
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(Ordem Real.J 

Determina El-Rey que se reclamem ao Governo actual 
de França todos os papeis, pinturas, e objectos de Bellas-
Artes e Historia Natural, que tiver passado para aquelle 
Reyno o Governo intruso de José Bonaparte, durante a 
sua dominação; e para esse fim ordena S. M. que pelas 
respectivas Secretarias do Despacho se peçao listas exac-
tas do que os inimigos levaram do arquivo de Simancas, 
do de Sevilha, e do da Coroa de Aragaõ ; dos Palácios 
Reaes, do Mosteiro do Escoriai, Cathedraes, e outraa 
Igrejas, como também do Gabinete de Historia Natural, 
e da Direcçaõ dos trabalhos hydrograficos; cuja listas 
seraõ remettidas a esta primeira Secretaria de Estado da 
minha competência, para que delia se dirijaõ ao Senhor 
D. Pedro Labrador, e para que possa pelo theor dellas 
fazer a devida reclamação, como lhe está encarregado. 
Assim o participo a V. Sa. para sua intelligencia, e effeitos 
correspondentes, e a fim de que remetta com a maior 
brevidade as noticias que se indicão. Deos gtiarde a 
V- S \ muitas annos. 

Madrid, 3 de Junho, de 1814. 

S. M.fbi servido expedir os Decretos seguintes. 
1. Sendo-me gratos os serviços que fez nesta ultima 

guerra, e em todas as épocas desde a sua creaçaõ, a mi
nha Brigada de Carabineiros, e querendo attender á 
inclinação, e desejos que me tém manifestado meu amado 
Irmaõ o Infante D . Carlos de servir militarmente á frente 
delia; em justa correspondência do amor, consolação, ex
emplar fidelidade, e serviços que lhe hei devido, acompa-
nhaudo-me nas privaçoens, e trabalhos de meu longo cap-
tiveiro; e ein honra, e parte de recompensa daquella, e 
igualmeute para affiançar, o bem que ha de seguir-se 
ao Estado com o noblissimo exemplo que nisto offerece a 
todos os mesmo Infante ; hei resolvido elege-lo, c nomea-

VOL. X I I I . No. 75. Q 
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Io, como em virtude deste Decreto o elejo, e nomeio por 
Coronel da minha dieta Brigada de Carabineiros, &c. 
Firmado por S. M. em Palácio a 14 de Junho, de 1814.— 
A D . Francisco Eguia. 

2. Ainda que pelo meu Real Decreto de Valencia a 
4 de Maio ordenei, que no político e governativo continu
assem os Ajuntamentos das Povoações conforme esta vaõ, 
e em quanto se estabelecia o que convém guardar-se; 
tendo em consideração, que as muitas attençoens, que 
durante a minha ausência se puzeram a cargo das ditas 
Corporaçoens naõ permite que possaõ cuidar no desem
penho de todas ellas com a vigilância, e exactidaõ que 
exige o melhor governo das mesmas Povoaçoens: hei 
por bem ordenar, que os Ajuntamentos se regulem no 
uso de suas faculdades econômicas, e demais que lhes 
pertencer pelo previnido nas Leis, que regiam em 1808, 
&c. 

Palácio, 15 de Junho, de 1814.—A D. Pedro Ma-
canaz. 

3. Julgando conveniente para melhor governo de meus 
Reynos restabelecer o Conselho Real, ao qual pelas Lei» 
estava encarregado o conhecimento de vários negócios, e 
promover outros que pelas innovaçoens, feitas durante a 
minha ausência, no systema governativo dos meus Povos 
se encarregaram ás Deputaçoens Provinciaes; e tendo 
meditado no regimen, que para o diante deverá obser
var-se nos demais assumptos, que lhes estavaõ encomen
dados : hei por bem suprimir as Deputaçoens Provinciaes 
como desnecessárias, mandando que os papeis das suas 
Secretarias passem ás respectivas Contadorias de Provin
cia, as quaes teraõ á disposição dos Chefes de outros 
Corpos aquelles que lhe pertencerem, &c. 

Palácio, 15 de Junho, de 1814.—A D. Pedro 31a-

canaz. 
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Circular do Ministério da Guerra. 
Desejando El Rey N. S, por todos os meios possíveis 

provisionalmente melhorar o destino dos Officiaes Hespa
nhoes que tem estado prisioneiros em França, e se apre
sentaram nesta Corte, como também que os auxílios que 
se lhes concederem, em quanto nella estiverem, se distri
buam com a devida ordem, e regularidade, houve por bem 
mandar, que se observe com os Officiaes prisioneiros que 
houverem, ou vierem a Madrid o seguinte: 

1. Que pelas respectivas inspecçoens se destinem 
os referidos Officiaes aos corpos desta guarniçaõ, a fim 
de que por elles se lhes subministrem as raçoens deter
minadas no artigo 14 da circular de 25 de Maio, revendo 
os chefes dos corpos os seus recibos, e repuiando-se, con
forme a mesma, como se fossem destinados a um deposito. 

2. Que pedida a paga competente, e concedida por 
S. M. a cobre da Thesouraria Mór o habilitado do corpo 
correspondente, que cuidará na sua distribuição. 

3. Que verificado o recebimento da paga, se pessa, 
pelo corpo o competente passa-porte ao capitaõ-general, 
para que logo marchem os Officiaes para o exercito, ou 
corpo de que dependerem, e lhes estiver determinado 
naõ tolerando de fôrma alguma os chefes dos corpos a 
que estiverem destinados que permaneçaõ aqui os dictos 
Officiaes depois de despachados, para o que deverão ter 
noticia exacta dos seus alojamentos. 

4. Que se forme uma commissaõ, como indica o artigo 
18 da dieta circular, para que os dictos officiaes justifi
quem nella o seu procedimento, na forma expressa dos 
artigos seguintes da mesma circular. 

5. Que os Generaes em chefe e demais Auctoridades 
da fronteira determinem aquelles que se lhes apresenta
rem, nos passaportes que lhe derem, os eaminhoe em di-
reitura aos depósitos que a dieta circular estabelece, e de 
nenhum para modo para esta Corte. 

Q2 
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6. Que os Officiaes que j á sahiram de Madrid para ps 
Exércitos a que foram destinados, justifiquem nelles o 
seu procedimento em uma commissaõ, para esse fim no
meada pelo Geral em Chefe, conforme a dieta Circular, 
procedendo no destino dos que se justificarem, assim no 
Exercito como nesta Corte, em conformidade do ordenado 
no artigo 24 da mesma Circular, 

7. E que pelos Empregados da Fastenda Real se to
mem as medidas necessárias, e mais enérgicas para que 
naÕ haja a menor difficuldade na subministraçaõ das ra-
çoens determinadas aos Officiaes, como também aos pri
sioneiros de classe inferior, que provi/sionalmeute se 
aggregarem aos ditos corpos, em quanto se lhes dá pas
saporte para que se dirijaõ aos que lhe perteucem, ou se 
estaõ justificando, &c. Madrid, 14 de Junho, de 1814. 

E m attençaõ aos méritos, e serviços do Senhor D. 
Joaõ Peres Villamil, Secretario de Estado, e de Gover
no com voto do do Conselho de Estado, houve por bem 
S, M. conceder-lhe lugar effectivo no dito Conselho, 
nomear D. Diogo de Ia Quadra, Official Maior da Secre
taria de Estado, e Despacho: para Vice-Rey, e Capitaõ-
geaeral da Navarra o Conde de Ezpeleta Tenente-general 
dos, Reaes Exércitos : para Governador da Cidadella de 
Barcelona o Marechal de Campo D. JoaÕ Caro; e da 
Praça de Alicaute o Brigadeiro D. Jozé Casimiro La-
falle, 

A 27 de Maio concedeo S. M* a D. Joaõ Igarzabal e 
Palácio, a Coníadoria de fazenda e guerra de Velez-
Málaga, e as honrai? de Cornmissario ordenador; e por 
Decretos de 14 do corrente, foi servido nomear a D . An
tônio Heuriques, Commissario ordenador, para a Inten-
dencia do Exercito, e Provincia da Extremadura; e a 
D . Joaõ Baptista de Erro, intendente da Provincia da 
Mancha, para a Intendencia desta Província de Madrid. -
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Carta do General D. Francisco Epòz e Mina, dirigida 
a S. M. o Senhor D. Fernando VII. 

SENHOR! V. M. vai sentar-se no throno, herdado de 
seus Maiores: a Naçaõ Hespanhola penetrada de tama
nho acontecimento, taõ digno como devido a V. M., se 
enche de júbilo, e alvoroço, vendo restituido o Herdeiro 
da augusta Casa de Bourbon, que dentre nós fora arran
cado por maõ pérfida, e seductora: digne-se pois V. M. 
de receber a homenagem dos meus respeitos, unidos aos 
que lhe tributa a Divisão do meu mando: sim, Senhor, 
12.000 homens offerecem a V. M. o mais agradável espec-
taculo em 17 Fortes, e Praças tomadas, nas quaes se 
contaõ 138 peças existentes, com mais 1 3 ; occupadas no 
campo de batalha; mais de 14.000 prisioneiros, 3.500 
Hespanhoes remidos, cujo destino houveraõ sido as mas-
morras do Tyranno, e viver aferrolhados entre cadeas, e 
grilhoens; e em summa um total de 38 a 40.000 mortos, 
feridos, e prisioneiros em 4 annos de continuas batalhas, 
e combates, sustentados pela causa de V. M., e pela geral 
da Naçaõ, sem mais interesse do que a restauração do 
throno na pessoa de V. M., e o mantenimento da dignidade 
da grande Naçaõ a que pertencemos, e de que V M. he 
Cabeça —Nem a intriga, nem a adulaçaõ couberam nunca 
em meu coração, nem elle he susceptível de idéas alheias 
das de V. M.—Conduzido pois pela uniformidade de votos 
de meus Subalternos, e Soldados, estou auctorizado para 
dizer a V. M., que naõ reconhecemos outro destino senaõ 
o mesmo de V. M., e que o nosso animo está disposto a 
iguaes, e ainda maiores sacrifícios, se redundarem em 
beneficio de V. M., e de seus Povos. Será pois feliz a 
Divisão Navarra, se acolhida á sombra de V. M. tiver a 
honra de repetir. " Viva o Rey mais justo, e desejado 
de seus Povos, faça elle a alegria, e prosperidade dos 
mesmos." O Todo Poderoso conserve dilitados annos a 
preciosa vida de V. M. para gloria do Povo Hespanhol, 
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e nossa felicidade. Quartel-general de Lacarra (em 
França) 9 de Abril, de 1814. Senhor—B. os R. P . de 
V- M.—FRANCISCO EPÓZ E MINA. 

Por um decreto de S. M. de 23 do corrente foi o mes
mo Senhor servido, para mostrar ao Corpo dos Guardas-
Marinhas quanto conhece a sua utilidade, e ao mesmo 
tempo para dar ao Senhor Infante D . Antônio seu amado 
tio um testemunho do seu reconhecimento por seu con
stante amor, serviços, e consolação durante o largo cati
veiro de S. M., nomeai- ao mesmo Senhor Infante para 
Chefe do dito Corpo, e de suas Academias e Observató
rios, com o titulo de Coronel dos Guardas-Marinhas. 

Circular do Ministro da Fazenda. 
El Rey nosso Senhor se servio dirigir-me o decreto 

seguinte: 
No meio do singular prazer que o meu coração tem ex

perimentado, depois do meu dilatado cativeiro, restituido 
ao throno de meus avós para governar a uns povos que por 
sua magnanimidade e heroísmo, e por sua constante fideli
dade e amor á Minha Real Pessoa, tem adquirido todo o 
Meu apreço e gratidão, e a admiração das outras nações, 
naõ podiaõ deixar de constristar o meu Real animo os 
males que por todas as partes e de todos os modos experi-
mentaõ os meus Reynos, effeito da guerra dilatada e asso-
ladora que soffreram, e pela desordem e deplorável estado 
a que se vem reduzidos todos os ramos das rendas da mi
nha Coroa, ainda mais do que pelos desastres da mesma 
guerra, pela indiscreta paixão da novidade e pelo maligno 
empenho de acabar com todas as antigas instituições, fruc-
to da sabedoria, experiência, e meditação de IIOSKOS mai
ores; porque sendo indispensáveis para manter a dignida
de da minha Coroa, e a ordem e segurança do estado, a» 
rendas, que com equidade e igualdade proporcionada pa. 
gavaõ os meus povos; a assolaçaõ destes, e destruição 
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das antigas e j á conhecidas e praticadas contribuições, a 
novidade das recentemente estabelecidas com o nome de 
contribuição directa pelas chamadas Cortes geraes e extra
ordinárias em decreto de 13 de Septembro, de 1813; a 
falta de bases verdadeiras e seguras para fixar esta mesma 
contribuição, a conseguinte injustiça nas suas quotas e as-
signações, e as difficuldades e vexações de sua cobrança, 
deviaõ necessariamente entorpecer o ingresso de fundos no 
Real Erário, em um tempo em que mais se necessitam para 
dar a todos os ramos do estado a ordem conveniente, e ás 
minhas determinações aquelle influxo poderoso que deve 
produzir um seguro fomento da Agricultura, das Artes, e 
do Commercio, para a felicidade dos meus amados vassal
los, e prosperidade e grandeza de meus reynos. Um dos 
primeiros objectos dos meus paternaes desejos ao ver-me 
já no meio dos meus fieis povos, e para corresponder á sua 
singular lealdade, era examinar o systema das contribui
ções, e o manejo da renda publica, para dar a este impor
tante ramo a classificação e ordem conveniente; a fim de 
que os impostos naõ gravassem mais do que era justo e 
necessário; que os meus vassallos disfrutassem os allivios 
possíveis; que se reformassem gastos desnecessários ; que 
se acautelassem abusos, e se restabelecesse o methodo 
conveniente á segurança e recta distribuição das entradas 
do Erário, á prosperidade dos meus povos, e ao poder e 
grandeza de uma Monarquia que merece taõ distineto lu
gar entre as outras nações: porém com grande sentimen
to do meu coração achei desde logo, que a falta de conhe
cimentos, a inexperiência e arbitrariedade tinhaÕ dictado 
o referido decreto, e que com taõ mal meditada resolução 
hiaõ os meus povos soffrer inexplicáveis males. Esta 
verdade, confirmada por um sem numero de queixas e 
recursos, que muitos Povos, Authoridades das Provincias, 
e particulares tem dirigido á Minha Real Pessoa, tem 
enchido de amargura o meu paternal coração ao mesmo 
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tempo que tem augmentado os meus desejos de libertar os 
meus vassallos de uns males que. quando deviaõ esperar 
o alivio de suas calamidades, servirão de augmentar as 
suas morttfícações. A situação do erário, e as grandes e 
urgentes obrigações actuaes saÕ a todos taõ notórias, que 
•parece poderiaÕ dar estimulo a que me valesse daquella 
generosidade que caracterisa os meus Povos, em cujos 
donativos tem encontrado tantas vezes auxilio a Coroa, e 
remédio os apertos do Estado. Porém a consideração 
que me merecem os meus amados vassallos naõ me pre-
mitte usar, depois das calamidades que haõ suffrido, de 
tal arbítrio antes de apurar todos os recursos ordinários, e 
a mais estreita economia compatível com a dignidade da 
Minha Coroa, e com as imprescindíveis attenções da Mo
narquia. Para occurrer pois ao remédio de tudo, e dar 
ao Meu Real animo, com o auxilio da Divina Providen
cia, a consolação de naÕ omittir meio conducente á felici
dade dos Meus Povos, ouvi o parecer de pessoas dignas 
da Minha Real confiança por sua experiência, rectidaÕ, e 
zelo do bem publico, e tomando em consideração quanto 
sobre este grande assumpto me tem exposto, houve por 
bem resolver que fique sem efTeito o referido decreto das 
Cortes Geraes e Extraordinárias de 13 de Septembro do 
anno próximo passado de 1813; e desde a publicação 
deste meu Real Decreto nas Provincias c Povos da Pe
nínsula e suas Ilhas adjacentes cesse a contribuição cha
mada directa, estabelecida pelo dito decreto das Cortes de 
13 de Septembro, de 1813: que desde o mesmo dia se 
restabeleçaõ (onde o naõ estiverem) as rendas conhecidas 
com o nome de provinciaes, c suas annexas, e seus equi
valentes onde os havia, <• as estancadas, governando-se 
todas pelas leis, instriuçòes, e regulamentou que regiaõ 
no anno de 1808 á minha sahida desta corte para França ; 
em quanto, segundo manifestei no meu Real Decreto de 
4 de Mayo deste anno, se naõ estabeleceo o systema mais 
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conveniente á prosperidade dos meus Povos, sem prejuízo 
de dar entretanto as providencias, que exigir a utilidade 
dos meus vassallos: que continuando encabeçados em 
seus ajustes, e encabeçamentos, e os administrados na 
forma em que o estavaõ antes do expressado decreto de 
13 de Septembro- de 1813, dem os Intendentes quantas 
providencias forem convenientes ao restabelecimento do 
antigo regimen : que sem prejuízo deste restabelecimento, 
e para que nem os Povos nem os particulares padeçaõ o 
menor damno em seus interesses, e se estabeleçaõ os me
lhoramentos possíveis, me proponhao o que julgarem op-
portuno ao remédio de toda a vexaçaõ e prejuízo, tanto 
pelo que toca aos Povos* e aos indivíduos, como ao Erá
rio publico, assim devo eu determinar o que for mais 
justo: que as pessoas que, usando da liberdade que lhes 
estava concedida pelas citadas Cortes, e pelas Authorida
des que governaram até ao meu regresso ao Throno, tive
rem feito provisões de tabacos, pólvora, cartas, ou outro 
artigo dos que foram desestancados, apresentem, no preciso 
termo de oito dias contados desde a publicação deste meu 
Real decreto, na povoaçaõ respectiva, ao Intendente, Sub-
Delegado, ou Administrador de Rendas da mesma Povoa
çaõ ou á Justiça, em falta d'aquelles, um manifesto doe 
effeitos que tiverem armazenados em conseqüência do 
referido desestanco ; e postas travessas nos armazéns pelo 
Intendente, Sub-Delegado, Administrador, ou Justiça, 
cada um no seu caso respectivo, se reconheçaõ os gêneros, 
e ajustado o seu valor pelo preço que os donos convierem 
com o Intendente, se proceda á sua venda pelo preço de 
estanque nos da fazenda publica, sendo de boa qualidade, 
e se pague aos donos o seu valor pontualmente pelo preço 
do seu ajuste segundo se forem vendendo, sem que nisso 
haja a menor demora nem falta de cumprimento; porque, 
he minha Real vontade que se proceda com a mais escru-
pulosa boa fé, e se evitem prejuízos e queixas; proceden-
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do-se á confiscaçaõ das quantidades que excederem do 
manifesto, ou se aprehenderem sem serem manifestadas, 
passado o prazo acima assignalado: que para occurrer ás 
urgentíssimas attenções actuaes, que naÕ permittem a me
nor espera, e attendendo ao quanto j á está adiantado o 
presente segundo terço do corrente anno, as cameras dos 
Povos encabeçados procedam immediatamente á reparti
ção, e cobrança do importe deste segundo terço do enca-
beçamento, e a pollo sem demora na Thesouraria da Pro
vincia, para occurrer aos urgentíssimos gastos do Estado; 
naõ duvidando eu que na promptidaõ desta operação re
petirão os Povos, e as suas cameras, as provas que me tem 
dado de constante fidelidade e amor á Minha Real Pessoa: 
que deis todas as providencias necessárias para que imme
diatamente se proceda á cobrança das dividas á fazenda 
publica, quer estejaõ em primeiros, quer em segundos con-
tribuentes, com a consideração que merecerem aquelles 
pelos sacrifícios que houverem soffrido, e as urgentíssimas 
obrigações do Estado: que com toda a brevidade façais 
que dem contas todas as pessoas e corporações que houve
rem recebido e manejado cabedaes, rendas, ou effeitos 
pertencentes ao Estado, e metter nos cofres os saldos que 
deverem; e finalmente, que para a melhor ordem e sys
tema da minha Real fazenda, me proponhais o que julgar-
des mais acertado para a melhor arrecadação dos interes
ses do Erário, e prosperidade dos meus amados vassallos. 
Assim o tereis entendido, e disporeis o que convier ao seu 
cumprimento.—Rubricado pelo Real Punho de S. M.—• 
No Paço a 23 de Junho, de 1814.—A. D. Christovaõ de 
Gongora. 

O qual Decreto Real transmitto a V. S". por ordem de 
S. M., para que immediatamente o faça publicar e cumprir 
na parte que lhe toca, &c. (Seguem-se algumas disposições 
do Ministro da Fazenda.) 

El Rey foi servido nomear capitaõ-general do Exercito 
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e Reyno de Aragaõ ao capitaõ-general dos Reaes Exér
citos D . José Palafox; e conferio a capitania Geral da 
Costa de Granada ao Conde de Montijo. 

Madrid, 4 de Junho. 
S. M., conformando-se com a consulta de seu conselho 
de 17 de Junho, por uma Real cédula de 25 do mesmo, 
ordenou em summa o seguinte. Que por emtanto conti
nuem nos antigos Ajuntamentos os indivíduos de que 
actualmente se compõe, havendo de proceder-se contra os 
criminosos, exercendo somente as funções que lhes com-
petiaõ em 1808, riscando-se dos Livros de Ajuntamento 
as Actas de eleições Constitucionaes, e subrogando-se a 
habilitação interina que se lhes concede por esta cédula. 
Que os actuaes Juizes de primeira instância, e de partido 
continuem por agora com o nome de Alcaides Mores ou 
corregedores, conforme as provincias, tornando ao antigo 
estado as povoações que só tinhaõ Alcaides Ordinários, 
tornando por ora as Audiências e chancellerias ao estado 
de 1808, e havendo de serem consultados os beneméritos, 
e removidos os criminosos. Que desde logo figuem ex-
tinctas as Deputações Provinciaes, volvendo suas funções 
ás antigas Auctoridades, e remettendo as contadorias de 
Provincia todos os papeis nellas existentes ao conselho de 
S. M. com copia dos inventários que se formarem. E que, 
reservando-se S. M. a prover para o futuro sobre a liber
dade da Imprensa, sejaõ remettidos ao seu conselho todos 
os papeis que existirem na chamada Suprema Junta de 
censura, ou nas Provinciaes, &c. &c. 

Saragoça, 16 de Junho. 

O Senhor commandante-general desta Provincia orde
nou que se publicasse a seguinte instrucçaõ Regia, que 
por ordem de S. M. lhe foi remettida, com data de 25 de 
Mayo, pela Secretaria de Guerra. 

R 2 



128 Política. 

Art. 1. Os Generaes em chefe do I o . , e 4 ' . Exercito, 
logo que receberem esta instrucçaõ, nomeará cada um 
delles um o-eneral com um cornmissario de guerra, um 
capitão, e um Subalterno ás suas ordens, além dos seus 
Ajudantes, para tomar conta dos nossos prizioneiros onde 
se convier na entrega pelo Governo Francez sobre a fron
teira, ordenar que os indivíduos das classes inferiores sejaõ 
conduzidos pelas partidas de que trata o artigo VI. , e 
prevenir que os Officiaes tomem a direcçaõ abaixo indica
da : também 6em demora marcarão no destricto do seu 
mando as povoações sufficientes para depósitos provisio-
naes dos generaes,chefes,e officiaes prizioneiros, em quanto 
o Governo resolve o seu destino. 

2. Estas povoações naõ seraõ mais interiores do que 
até junto do Ebro. 

3. Para cada uma dellas marchará logo um general, 
brigadeiro, ou coronel com 2 capitães, 2 subalternos, e 2 
Empregados de Fazenda. 

4. Os ditos chefes seraõ commandantes Militares dos 
Depósitos em quanto assim permanecerem, obedecidos em 
todo o serviço pelos generaes, chefes, e officiaes que nelles 
houver, e teraõ correspondência com o chefe de Estado-
maior do Exercito respectivo. 

5. Logo que cheguem aos Lugares dos Depósitos ac-
cordaraõ com as Auctoridades Civis (que devem ter aviso 
do general em chefe,) o relativo a alojamentos, e demais 
auxílios aos prizioneiros. 

6. Para as povoações fronteiras por onde possaõ entrar 
prizioneires marchará com antecipação um chefe, 2 Offi
ciaes, e uma partida de 30 a 40 homens para dirigir os que 
chegarem. 

7. A todo o sargento, cabo, e soldado se dará passa
porte para o Quartel-general do Exercito onde se apre
sentara ao chefe de Estado-maior para serem interina
mente a-Tgregados a um dos corpos delle, até tornarem 
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effectivos aquelles de que eraõ, ou a outros da mesma 
arma. 

8. Isto se observará com toda a tropa que chegar, sendo 
conduzida ao Quartel-general por Officiaes que tornarão 
logo aos Depósitos. 

9. A todo o Official se dará passaporte para o Deposito 
em que deve apresentar-se. 

10. Na fronteira se fará saber aos Officiaes, que naõ se 
apresentando nos Depósitos perderão o seu Posto, e aos 
Soldados que naõ se apresentarem no Quartel-general do 
Exercito serão considerados como desertores. 

11. Os Chefes commissionados na fronteira reunirão 
bagagens bastantes para transportar os que naõ poderem 
marchar a pé. 

12. Os Chefes de Estado-maior destinarão ás povoa
ções da retaguarda todos os inutilizados, em quanto o 
Governo resolve o que convém. 

13. Os prisioneiros terão rações de pão, e etapa nos 
lugares de transito desde a fronteira até o Quartel-gene
ral, e Depósitos, na fôrma do art. seguinte. 

14. Ao Capitão General 16 rações, Tenente-general 
10, Marechal de Campo 8, Brigadeiro 6, Coronel effec-
tivo 5, cada hum dos de mais Chefes 3, cada hum dos 
Capitães, e Subalternos 2, cada indivíduo de tropa uma 
notando assim em seus passaportes. 

15. Os Generaes em Chefe indicarão aos Commandan
tes Militares dos Povos de seu disctricto quaes devem 
servir de Deposito de prisioneiros, para que o façaõ saber 
aos Officiaes que se apresentarem sem passar pelos pon
tos da fronteira onde ha coinmissões para isso, com ordem 
de que naõ o fazendo assim seraõ suspendidos de seus 
empregos: faraÕ marchar para o Quartel-general os Sar
gentos, Cabos, ou Soldados prisioneiros que se lhe apre
sentarem, fazendo-lhes saber, que aliás seraõ considerados 
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desertores; e participarão ao Chefe do Estado-maior 
quantos Officiaes e Soldados assim se apresentaram. 

16. No dia em que entrar no Deposito todo o General» 
Chefe, ou Official, terá um pagamento para seu vestuário, 
e outro para seu sustento; mas logo que tiverem este 
deixarão de receber as rações ditas nos art. 13 e 14. 

17. Como para tudo isto se precisão remessas de di
nheiro aos exércitos, determinou S. M. que, em quanto es
tas senaõ fazem, os respectivos Intendentes tomem as 
mais activas providencias para auxiliar possivelmente bem 
a Officialidade e tropa que vier de França. 

18. Para legitimar o procedimento dos Generaes, Che
fes, e Officiaes com a possível brevidade, era cada Depo
sito provisional se estabelecerá uma commissaõ, composta 
do commandante do deposito, Presidente delia, dois Ge
neraes ou Chefes, dois capitães, dois Tenentes e dois 
Alferes, todos dos mesmos prisioneiros, e por elles livre
mente eleitos. 

19. Só a qualildade de prisioneiro desde a sua appre-
hençaõ até tornar a Hespanha sem juramento nem ser
viço algum aos inimigos fará reputar um Official sem 
mancha na primeira informação, que deve ser mui sin-
gella, bastando para o habilitar a continuar no serviço 5 
testimunhas, que digaõ debaixo de sua palavra de honra 
e firma, que sempre o conheceram prisioneiro. 

20. Bastarão para o inhabilitar 3 testimunhas que com 
a mesma formalidade digam, que commetteo tal ou tal de
licio. 

21. Estas legitimaçÕes far-se-haõ por escripto com 
Fiscaes e Secretários nomeados pela commissaõ, expondo 
somente a declaração do Official e a das testimunhas, tudo 
perante a commissaõ. 

22. Ella trabalhará todos os dias para accelerar quanto 
for possível a conclusão do objecto para que se formou. 
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23. O seu Presidente todos os 8 dias dará ao Chefe do 
Estado-maior participação duplicada, e firmada por todos 
os Membros da commissaõ, dos Officiaes que forem habi
litados, e dos que precisarem formal averiguação do seu 
procedimento. 

24. O General em Chefe, reunindo as partecipações 
dos Despositos do seu districto,' remetterá uma ao Chefe 
de Estado-maior General para conhecimento de S. M., e 
logo agoregará ao seu exercito os Officiaes reputados bons 
excepto os dos Corpos facultativos e Casa Real, que pas
sarão aos seus respectivos. 

25. Para fazer summario e processar os comprehendi-
dos no art. 20 nomear-se-haõ Officiaes para Fiscaes e Se
cretários em cada causa, e formar-se-ha um Conselho de 
Guerra de Officiaes Generaes no districto do Io. exercito, 
e outro no do 4o., onde os seus respectivos Generaes em 
Chefe julgarem mais a propósito, proseguindo-se estas 
causas com a maior actividade, e sentenciando-se con
forme a ordenação e posteriores resoluções. 

26. Quando sahir do deposito algum Official, entregar-
se-lhe-ha um certeficado, assignado por todos os Membros 
da Commissaõ, no qual se manifeste o resultado da legi
timação do seu procedimento. 

O Excellentissimo Senhor Duque de Wellington, com 
data de 13 de Junho, dirigio ao Marechal de Campo D» 
Luiz Wimpffen um Officio em que lhe participa. " Que 
havendo as Tropas Hespanholas tornado ao seu território, 
e estando firmada a paz geral, remettia a S. M. Catholica 
a demissão do mando de seus Exércitos; que a elle 
Wimpffen, e a todos os Generaes, e Officiaes agradecia a 
confiança com que o haviam lisongeado, e o bom serviço, 
pelo qual lhe protestava a sua gratidão, e os havia recom-
mendado a S. M. &c. 
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Decreto para o restabelicimento da inquisição. 
O Glorioso titulo de Catholico, que nos distingue entre 

todos os outros Príncipes Christaõs, he devido á perse
verança do Rey de Hespanha, que naõ tolera nos seus 
Estados outra religião senaõ a Catholica Apostólica Ro
mana. Este titulo.impõem sobre mim o dever de me 
fazer digno delle, por todos os meios que o Céo tem posto 
debaixo do meu poder. 

As recentes perturbaçoens, e a guerra que por seis 
annos assolou todas as provincias do reyno: a estada de 
tropas estrangeiras de differentes seitas, quasi todas infi-
cionadas com sentimentos de ódio contra a nossa religião: 
a desordem que inevitavelmente resultou, e o pouco cui-
dado, que durante estes infelices tempos se empregou em 
attender aos misteres desta sancta religião. Todas estas 
causas unidas, deixaram o campo aberto ao malvado, que 
naõ conheceu mais freio algum. Introduziram-se nos 
nossos Estados, e arreigaram-se opinioens perigosas, pelo 
mesmo modo que se espalharam por outros paizes. 

Desejando, por tanto, remediar tam grande mal, e pre
servar entre os meus vassallos a sancta religião de Jesus 
Christo, que elles sempre amaram, e em que sempre tem 
vivido, e desejam sempre viver; e também por conta da 
obrio-açaõ pessoal de naõ admittir outra, imposta sobre os 
Príncipes chamados para reynar sobre elles pelas leys 
fundamentaes ; e por que esta religião he o meio mais se
guro de preservar o meu povo de dissensoens intestinas^ 
e para o manjer na tranquillidade de que elle tem neces
sidade, tenho julgado necessário nas presentes circumstan
cias que o tribunal do Sancto Officio haja de retomar a 
sua jurisdicçaõ. E como sábios e virtuosos Prelados, 
muitas corporaçoens respeitáveis, e graves pessoas, eccle
siasticas e seculares me tem affirmado que a Hespanha 
deve a este Tribunal a felicidade de naõ ter sido man
chada no século 16 pelos erros que- causaram tantos ma-
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les era outras naçoens; e que, pelo contrario, o nosso paiz 
naquella época cultivara as sciencias com reputação, e 
produzira uma quantidade de homens distinctos pelo seu 
saber e piedade. E como também me tinha sido repre
sentado, que o oppressor da Europa naõ faltara a empre
gar, como a medida mais efficaz para introduzir a corrup
ção, e discórdia que tam bem servia aos seus propósitos, 
a suppressaõ daquelle Tribunal, debaixo do vaõ pretexto, 
de que o estado illuminado do século naõ podia admittir 
que existisse mais tempo; e que as Cortes chamadas Ge
raes e Extraordinárias, debaixo do mesmo pretexto, e 
debaixo do favor da Constituição, que ellas tumultuosa
mente tinham creado, também aboliram o Sancto Officio 
com pezar de toda a naçaõ;—A vista destas razoens tenho 
sido instado urgentemente para o restablecer no exercício 
de suas funcçoens; e cedendo a estas justas cojnsideraço-
ens, e também ao desejo manifestado pelo meu povo, cujo 
zelo pela religião de nossos pays tem anticipado as mi
nhas ordens, apressando-se a chamar espontaneamente 
era algumas provincias os Inquisidores subordinados, 
tenho resolvido que por ora, o Supremo Conselho da In
quisição, e os outros tribunaes do sancto officio, re-entrem 
em seus deveres, e authoridade, em conformidade com os 
poderes que lhes saõ concedidos pelos Soberanos Pontí
fices, a instâncias de meus augustos predecessores, pelos 
Prelados das Dioceses, e pelos Reys que lhes assegura
ram o inteiro exercício destes poderes; observando nesta 
dupla jurisdicçaõ, ecclesiastica e civil, as Ordenaçoens 
que estavam em força no anno de 1808, e as leys que tem 
sido estabelecidas em differentes occasioens para obviar 
certos abusos. Porem como independentemente destas 
antigas leys, possa ser conveniente passar outras novas 
sobre este ponto, e sendo a minha intenção apperfeiçoar 
este estabelecimento de maneira tal que o possa fazer 
eminentemente útil aos meus vassallos, he o meu desejo 
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que logo que o Supremo Conselho da Inquisição estiver 

juncto, dous dos Membros que o compõem, em conjunc

çaõ com os dous Membros do Conselho de Cahtella, am

bos nomeados por mim, hajam de examinar o methodo, e 

maneira de proceder do sancto officio, em seus processos, 

e na censura e prohibiçaõ de livros; e se elles acharem 

que o interesse dos meus vassallos, ou os direitos da saa 

just iça requerem alguma reforma, ou alteração, que mo 

participem, junctamente com as suas observaçoons, em 

ordem a que eu possa adoptar resoluçoens conformes às 

circunstancias. E u E L R E Y . 

21 de Ju lho , de 1814. 

FRANÇA. 

Paris , 30 de Ju lho . 

O Rey , sentado, e coberto recebeu hoje na sala do 

T h r o n o uma numerosa deputaçaõ da Camera dos Depu

tados, cjue foram conduzidos á presença de S. M. pelo 

Gram Mestre de Ceremonias, pelo mestre, e ajudantes das 

cerimonias. 

Mr. Lainé, presidente, leo a Oraçaõ da Camera dos 

Deputados , que foi a seguinte :— 

SENHOR !—Fazendo V . M. apresentar ás duas Cameras 

a Exposição do Es tado do Reyno, e convidando assim 

os Representantes da naçaõ a concurrer para a reparação 

de tantos males, tem mostrado a boa opinião que tem do 

seu povo. Os vossos fieis vassallos da Camera dos D e 

putados dos Departamentos, vos daõ, Senhor, as graças 

por nunca terdes desespera !o da salvação da França . 

A pintura, medonha como he, naõ i;os excita surpresa. 

Quando todas as authoridades estavam confundidas, todos 

os direitos infringidos, quando todas as veredas estavam 

tapadas á verdade, so do excesso das calamidades he que 

se podia esperar o remédio. 

Debaixo de um Monarcha jus to e pacifico, esta pintura 
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naõ nos causa apprehansaõ. Animados pelo generoso 
affècto de V- M., assegurados pelas instituiçoens, frucío 
da vossa sabedoria profunda, alentados pela vossa impar
cial ternura para todos os vossos filhos, os Francezes haõ 
de distinguir-se por uma nobre emulação nos sacrifícios 
agora destinados para o bem publico. Em França, Se
nhor, naõ ha males irreparáveis, quando o Monarcha, os 
grandes corpos do Estado, e todas as classes da socie
dade aspiram com um consenso commum, e reciproca 
confidencia, unicamente á consolidação do Throno, e ao 
restabelecimento do paiz. 

Daqui em diante os vossos vassallos livres e protegi
dos, hao de achar no exercício de sua industria, os meios 
de suprir o Estado com recursos. 

He sem duvida para a agricultura, a primeira das 
artes, que as suas deligencias, e os seus capitães haõ de 
voltar-se primeiramente. Porem em ordem a que este 
excelleute solo, regado com o seu suor, possa recobrar 
melhor a sua fertilidade, e satisfaser as suas necessidades, 
esperam que a bondade de V. M. haja de facilitar aquelle 
auxilio, que as rnanufacturas, e o commercio offerecem a 
uma grande naçaõ. Pela restauração da paz e abun
dância das nossas colônias, repostas debaixo do vosso 
sceptro, havemos de receber dellas, um augmento de 
bens, que o novo gênio da França ha de empregar no 
melhoramento do interior. 

As potências, Senhor, esperam ver o espirito da naçaõ 
virado para estes importantes objectos; haõ de ver-se per
feitamente livres de susto quando virem as armas de um 
povo guerreiro serem empregadas em artes de paz, que 
ligam naçaõ a naçaõ. Ellas sabem que V. M. e a França 
naõ tem outras vistas nestas vantagens communs a todas 
as naçoens, senaõ aquella parte que a Providencia tem 
reservado para a nossa posição geographica. 

Assim, por todos os ramos da economia publica se ha 
s 2 
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de espalhar nova vida por meio do trabalho, e ha de ex
ercitar em todas as condiçoens emulação e amor do bem. 
Este beneficio, Senhor, ha de ser o effeito das medita-
çoens de V. M. e da concurrencia de todos os Francezes 
em ajudarem as vossas paternaes intençoens. A Camera 
dos Deputados também naõ ha de enganar a expecta* 
çaõ do Throno e as esperanças da naçaõ : mas ha de unii 
os seus esforços aos do Rey para apagar, se he possível, 
a lembrança dos nossos infortúnios. 

(AssignadosJ LAINE, Presidente, 
DESAUX, 

CHERRIER, 

GOULARD, 

O CAVALHEIRO DE FOUGERAIS, 

Membro e Secretario da Camera. 
O Rey tornou esta resposta:— 
Recebo com prazer a Oraçaõ da Camera dos Deputa

dos, os sentimentos, que a dictaram, saõ os mesmos que 
animam o meu coração. 

E u expuz com candura o estado do reyno, porque he o 
único meio de communicaçaõ entre um amante pay e seus 
filhos. Observo com particular satisfacçaÕ, a harmonia 
que subsiste entre a Camera dos Deputados, a naçaõ, e 
mim. Assim curaremos nos as feridas do Estado, e fa
zendo reviver a agricultura, o commercio, e as artes, 
aquelles grandes mananciaes da prosperidade publica, ha
vemos de restaurar á França aquella felicidade que he 
o objecto dos meus maiores desejos. 

INGLATERRA. 

Parlamento Unido da Gram Bretanha c Irlanda. Caza 
dos Lords. 

Pela volta das duas horas chegou S. A. R. o Principe 
Regente, em estado, e entrou na caza em procissão, 
assistido pelo Marquez de Hertford, Camarista Mor; 
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pelo Marquez de Winchester, Guarda Roupa Mor; pelo 
Conde de CholmondeJey, Mordomo Mor; e por todos os 
mais Officiaes do costume. O Duque de Wellington le
vava a Espada de Estado. 

Tendo-se S. A. R. sentado no throno, e m seu uniforme 
rico, chapéu na cabeça, e com todos os seus Officiaes 
em ordem de cada lado, estando os Pares presentes nos 
seus logares, vestidos com os seus uniformes; Sir Thomas 
Tyrwhitt, Escudeiro da Vara Negra foi mandado pelo 
Principe Regente á Caza dos Communs a dizer que 
mandava S. A. R. que aquella caza fosse comparecer 
na Caza dos Lords. Logo depois o Orador da Caza dos 
Communs, revestido com os seus paramentos ricos, chegou 
á Barreira, acompanhado por uma quantidade de Mem
bros. 

O Orador, tendo na maõ o Voto do Bilhete de Cre
dito, fallou ao Principe Regente da maneira seguinte: 

" Possa ser do agrado de Vossa Alteza Real." 

"Nos, os mais attentos e fieis vassallos de S. M., os Com
muns da Gram Bretanha e Irlanda, vimos agora perante 
vossa A. R. com o nosso ultimo Bilhete de Subsidio para 
© serviço do presente anno. 

Ajunctados em um período em que a sorte da Europa 
ainda estava duvidosa, e contrabalançada por alternadas 
esperanças e desastres, temos estado expectadores anci-
osos, mas naõ quietos, daquellas grandes transacçoens 
que tem causado uma tam affbrtunada mudança no mun
do civilizado. 

Durante este protentoso intervallo, temos proseguido 
nos nossos trabalhos legislatorios segundo o nosso curso 
ordinário, applicando remédios practicos aos males prac-
ticos annexos a estatutos antigos, om nascidos de novas 
occurrencias; procedendo em alguns cazos a fazer a ex
periência com leys de uma duiaçaõ limitada; em outros, 
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reunidos aquelles materiaes de informação, que podem 
servir de fundamento para medidas futuras: e aquelles 
que vierem depois de nos, haõ de ver os traços daquelle 
progressivo melhoramento, que este paiz está no mode
rado habito de adoptar accautelada, mas naõ repugnante
mente, no systema da sua policia domestica, e jurispru
dência. 

E m respeito aos nossos arranjos financiaes, pelas pro-
videntes medidas de uma Sessaõ antiga, temos podido 
abster-nos de augmentar os carregos do povo; e fazer ao 
mesmo tempo corresponder os nossos esforços müitares á 
escala de acontecimentos passageiros. 

E m quanto assim temos estado empregados, os destinos 
da Europa tem-se desenvolvido gradualmente diante dos 
nossos olhos; e as poderosas naçoens do Norte, acarre
tando todas as suas forças para tentarem a ultima sorte 
da guerra, em quanto a Gram Bretanha, e seus Alliados 
estavam avançando do Sul com igual vigor, tem os seus 
esforços reunidos acabado de derribar o maior despotis
mo militar, que nos tempos modernos tem afligido e asso
lado a terra. 

Nesta árdua contenda, podemos olhar com justa vaidade 
para o desempenho dos nossos altos deveres. O exercito 
Inglez, modelado por um sábio systema, firme e impar
cialmente administrado na paz, e conduzido por uma con
sumada habilidade e valor no campo, tem completamente 
obtido a sua parte na gloriosa conclusão desta longa e 
duvidosa guerra; e os fieis Communs de S. M. tem gosto
samente dado a sua ajuda para se manterem as dignida-
des daquelles illustres Commandantes, que a sabedoria do 
Soberano tem chamado para a roda do seu Throno. 

Na paz, que depois se seguio, os esforços deste paiz naõ 
tem sido menos gloriosos. A sabia e liberal politica do 
nosso Governo, que annunciou que a justiça e igualdade 
de direitos seriam a base do nosso systema diplomático 
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tem sido felizmente sustentada no exterior. O nome In
glez esta agora tam alto em politica como em armas: e um 
povo illuminado tem applaudido justamente a firmeza e 
caracter que conciliou e consolidou os interesses dos 
Alliados, animou o duvidoso, fortaleceo o zelozo, e unio os 
libertadores e os libertados em uma paz honrosa e vanta-
joza para todas as Potências contractantes. Os aconte
cimentos de nossos tempos tem saido fora da mar
cha ordinária da historia. Tem-se restaurado a paz; 
restabelecido thronos, revivido o commercio; e temos a 
esperança igualmente bem fundada, de que os mesmos 
Conselhos, e a mesma maõ-de-Mestre, instrumento tam 
principal na obra j á acabada, haõ de no próximo Con
gresso extender e fixar a obra da paz por toda a Europa; 
e uma esperança mais, de que os sinceros e universaes 
peditorios deste grande paiz haõ de influir eficazmente 
nas naçoens da Europa, para que restabelecendo a sua 
própria felicidade, hajam de concurrer também em porem 
nm effectivo termo ás injustiças e desolação da África. 

Com tudo, ainda que o nosso presente estado offereça 
um feliz prospecto; a instabilidade de todos os negócios 
humanos, naõ permitte que confiemos muito na sua pros
pera continuação. Muito resta ainda a fazer na Europa ; 
e nos temos ainda uma contenda a manter ema-uerra-
guerra que naõ podemos consentir em terminar, senaõ 
pelo estabelecimento das nossas pretençoens, conforme as 
máximas do Direito Publica e Direito Marítimo deste 
império. 

O nosso ultimo cuidado tem sido prover a estes ramos 
cio serviço publico; e o Biil que tenho para apresentar, a 
V. A. R. tem por titulo, " Um Acto para habilitar S. M. 
para levantar a somma de trez milhoens para o serviço 
da Gram Bretanha, e para applicar a somma de 200.000 
libras, moeda Ingleza, para o serviço da Irlanda " para 
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cujo bill, os vossos fieis Communs, com toda a humildade 
pedem o Real Assenso de S. 31." 

Entaõ o Orador apresentou o Voto do Bill do Credito, 
ao qual o Real Assenso foi dado na forma do costume 
assim como também ao Bill do Soldo e Fardamento das 
Milícias, e ao Bill de Divorcio de Dundas. 

O Principe Regente fez entaõ a seg-uinte falia:— 
Mv LORDS E SENHORES !—Eu naõ posso fechar esta 

Sessaõ do Parlamento sem repetir a expressão do meu 
profundo pezar pela continuação da lamentada indispo
sição de S. 31. 

Quando, em conseqüência daquella calamidade, me fo
ram confiados os poderes do Governo, achei este paiz 
empenhado em guerra com a maior parte da Europa. 

Determinei adherir áquclla linha de politica que S.3I. 
tinha adoptado; e em que tinha preservado debaixo de 
tantas e tam grandes difficuldades. 

O zelo e incansável apoio que de vos tenho recebido, e 
de todas as classes de vassallos de S. 31.; o consumado 
tino, e habilidade desenvolvidos pelo grande comman
dante, cujos serviços vos tendes tam justamente reconhe
cido, e o valor e intrepidez das forças de S. 3T.. de mar e 
de terra, tem-me, com as bençaõs da Divina Providencia, 
posto em estado de vencer todas as difficuldades com que 
tenho tido a contender. 

Tenho a satisfacçaÕ de contemplar o inteiro comple
mento de todos aquelles objectos por que a guerra fora 
emprehendida e continuada; e os esforços sem exemplo 
deste paiz combinados com os dos Alliados de S. 3?. tem 
acertado em libertarem a Europa da mais cruel e oppres-
siva tyrannia que a terra jamais sofíreo. 

A restauração de tantos dos antigos e legítimos gover
nos do continente offerece o melhor prospecto da per
manência da paz que eu tenho concluído, em conjuncçaõ 
com os Alliados de S. 31.; e podeis contar com que os meus 
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esforços, no próximo Congresso, se dirigirão a completar 
os arranjos da Europa, que tam felizmente se tem j á co
meçado ; e promover, sob princípios de justiça e im
parcialidade, todas áquellas medidas, que parecerem mais 
bem calculadas para assegurarem a tranquillidade, e feli
cidade de todas as naçoens empenhadas na guerra pas
sada. 

Eu sinto a continuação das hostilidades com os Esta
dos Unidos da America. NaÕ obstante a improvocada 
aggressaÕ do Governo daquelle paiz, e as circunstancias 
em que teve logar, estou sinceramente desejoso da res
tauração da paz entre as duas naçoens, sob condiçoens 
honrosas para ambas. Porem, até que este objecto seja 
obtido, estou persuadido de que haveis de ver a necessi
dade de eu me valer dos meios, que agora estaõ á minha 
disposição, para proseguir na guerra com augmentado 
vigor. 

SENHORES DA CAZA DOS COMMUNS !—Dou-vos as graças 
pelo liberal provimento, que tendes feito para os serviços 
do presente anno. 

As circumstancias, em que a guerra na Europa tem sido 
concluída, e a necessidade de manter por algum tempo 
sobre o continente, um corpo de tropas ao soldo da In
glaterra, tem feito inevitável a continuação da nossa des
peza externa. Podeis com tudo confiar na minha de
terminação, em que estou de reduzir as despezas do paiz, 
com a brevidade que a natureza da nossa situação o per
mittir. 

M Y LORDS E SENHORES !—Dá-me uma satisfacçaÕ par
ticular poder assegurar-vos, de que por toda a Europa se 
faz plena justiça aquella grande perseverança, que, no 
meio das convulsoens do Continente, tem defendido este 
paiz contra todos os desígnios de seus inimigos, tem aug
mentado os recursos, e extendido os dominios do Império 
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Inglez; e tem-se mostrado em seus resultados, tam bené
fica para outras naçoens, como para a nossa própria. 

Os vassallos de S. M. naõ podem deixar de sentir viva
mente as distinctas vantagens que tem alcançado; e estou 
persuadido de que elles, abaixo da Providencia, as haõ de 
attribuir aquella Constituição, que pelo espaço de um sé
culo a minha familia tem tido por objecto manter illesa, e 
debaixo da qual, o povo deste reyno tem gozado mais 
liberdade real no seu paiz, e verdadeira gloria fora, do 
que j á mais coube em sorte a naçaõ alguma. 

O Lord Chanceller Mor disse, por ordem do Principe 
Regente:— 

M Y LORD E SENHORES !—S. A. R. o Principe Regente, 
obrando em nome de S. M. ordena, que este Parlamento 
seja prorogado até Sábado, 27 de Agosto próximo, para 
entaõ se tornar a abrir; e he portanto este Parlamento 
prorogado até Sábado, 27 de Agosto próximo." 

S. A. R. abaixou a cabeça, e o Orador e os Commu-
neiros tendo feito a sua reverencia, retiráram-se da Bar
reira. 

O Principe Regente retirou-se em procissão, da mesma 

forma que tinha vindo, &c. &c. 

NORWEGA. 

Falia dos Representantes do Povo de Norwega ao Prin
cipe Regente da Norwega a respeito da transferencia 
da Coroa. 
Nos, abaixo assignados, os representantes do Reyno 

da Norwega por esta fazemos publico. 
Que conforme os desejos do povo, e apreciando os sa

crifícios feitos por S.A. R. (da Coroa de Dinamarca 
Ducados de Holstein, &c.) usando o poder que se nos tem 
confiado, temos convindo em formar urna ley fundamental 
para o Reyno da Norwega, de maneira que, segundo o 
nosso melhor entender, seja a mais própria e conveniente 
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para o Reyno. Temos, para este fim, trabalhado por 
separar o poder Supremo de tal maneira, que a autho
ridade Legislativa esteja collocada nas maõs do povo, o 
a Executiva nas do Rey. Depois de assim termos estabele
cido a ley fundamental, he nosso dever sagrado escolher 
um Rey, que pelo seu sábio, e poderoso Governo, haja 
de proteger a monarchia, e manter a sua honra, e feli
cidade. 

Naõ poderia ser matéria de duvida para o povo 
Norweguez, quem elle havia de escolher para este pro
eminente posto; confiança, amor, e gratidão, fixam os 
nossos olhos, e as nossas esperanças sobre V. A. R. Vos 
correstes apressado a nos, em uma occaziaõ de afflicçaõ 
e perigo: vos pensaveis, e obraveis unicamente para o 
bem do vosso paiz. Vos ligastes a vossa sorte com a 
nossa, e no vosso alto officio de Regente do Reyno, tendes 
mostrado tanta attençaõ para os direitos do povo, como 
para a gloria desta valoroza naçaõ. Estamos certos de 
que satisfazemos os desejos dos Norweguezez quando 
hoje vos nomeamos nosso Soberano; e apresentando-vos 
a ley fundamental que temos instituído, esperamos que 
haja de merecer a vossa approvaçaõ, e que haveis de 
receber a coroa que vos offerece um povo livre. 

Em plena assemblea, &c. 
Assignada pelo Presidente, e Secretario. 

Eideswold, 7 de Maio, de 1814. 

O seguinte saõ os artigos principaes da 
Constituição do Reyno da Norwega. 

Art. 1. O Governo he hereditário na linha masculina, 
as Fêmeas saÕ excluídas. 

2. A religião he a Lutherana. Frades e Jesuítas naõ 
saõ tolerados, e saõ prohibidos de entrar no reyno. 

3. O Rey poseue o supremo poder. O seu titulo he, 
T 2 
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por Graça de Deus, e na conformidade da Constituição 
Rey de Norwega. 

4. A pessoa do Rey he sagrada; nem pode ser acusado 
nem censurado. Toda a responsabilidade está no seu 
Conselho. 

10. O Rey chega a maior idade aos vinte annos; e na 
occaziaõ de tomar o Governo, ha de dar o seguinte jura
mento : " Prometto e juro que hei de governar o Reyno 
da Norwega na conformidade da Constituição e das Leys ; 
assim Deus me ajude, e a sua sancta Palavra." 

13. O Rey deverá residir sempre dentro de território 
Norweguez. 

14. O Rey naõ pode acceitar outra Coroa ou Governo 
sem o assenso do Grande Conselho. 

17. O Rey pode publicar, e annullar Decretos sobre 
Costumes e Policia. 

20. O Rey pode perdoar aos criminosos. 
24. Os Membros do Conselho, e todos os Officiaes Civis 

e Militares podem ser demittidos pelo Rey, depois de ter 
ouvido a opinião do Conselho. 

25. O Rey tem o commando do Exercito, e da Ma
rinha. Tropas estrangeiras naõ podem estabelecer-se no 
território, excepto para fins particulares. 

26. O Rey he quem declara guerra, e faz a paz. 
28. O Conselho será escolhido de entre os Cidadãos 

Norweguezes, naõ tendo menos de trinta annos de idade. 
O Conselho deverá constar de cinco Membros. Pay 
e filho, ou dous irmaons, naÕ podem ser do Conselho ao 
mesmo tempo. 

32. Todo o Membro do Conselho está obrigado por 
dever a dar a sua opinião ao Rey. Se um 31embro con
sidera a resolução do Rey opposta á Constituição, deve 
registrar a sua opinião nas minutas do Conselho. 

36. O Herdeiro presumptivo, se for o filho do Rey, 
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deverá ter o titulo de Principe Hereditário da Norwega. 
Os outros filhos saõ unicamente Príncipes, e Princezas. 

87. O Herdeiro presumptivo deverá tomar o seu assento 
no Conselho, de idade de dezoito annos. 

88. Nenhum Principe de sangue poderá sair do reyno, 
cazar, ou servir algum Soberano estrangeiro, sem licença 
do Rey. 

40. Quando o Herdeiro presumptivo aconteça estar 
ausente na occaziaõ da morte do Rey, deve voltar para a 
Norwega dentro de seis mezes ou perderá o seu direito a 
successaõ. 

41. Se o Herdeiro presumptivo naõ tiver idade, 
o Raynha Viuva, (havendo-a) junctamente com o 
Conselho, administrarão os negócios. 

49. O mesmo povo pode fazer leys no Grande Tribunal 
da Assemblea, que he dividido em duas partes; uma 
judicial, e outra econômica. 

50. Os Membros devem ser cidadãos Norweguezes, e 
de vinte e cinco annos de idade. 

53. O direito de ser Membro perde-se, tendo o indi
víduo sido sentenciado á Caza de Correcçaõ, ou a algum 
outro castigo infame. Também se tiver ido para serviço 
estrangeiro sem consentimento do Governo; ou tendo-se 
naturalizado em algum paiz estranho. 

Nas terras principaes escolber-se-ia um Eleitor em 
todas as classes de cincoenta habitantes. Estes Eleitores 
podem escolher do seu próprio corpo, ou de algumas 
outras ordens, que tenham direito a ser Membros, uma 
quarta parte dos seus próprios Membros, para serem 
Membros do Grande Tribunal da Juncta. 

62. Os Membros e Officiaes do Conselho de Estado, 
e os Officiaes, o Pensionistas da Corte naõ podem ser 
eleitos Representantes no Grande Tribunal da Juncta. 

65. A todo o Representante seraõ pagas as despezas 
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de sua jornada para a Juncta, e de lá para caza, e as de 
sua mantença em quanto lá estiver. 

66. Durante este tempo saõ exemptos de serem presos 
nem poderão ser responsáveis pelas opinioens que houverem 
dado na Juncta. 

68. O Tribunal da Grande Juncta abrir-Se-há no mez 
de Fevereiro, de três em três annos, na Capital do reyno. 

69. Em cazos extraordinários pode o Rey convocai o 
Tribunal da Grande Juncta. 

73. Naõ se pode fazer juncta sem que estejam pre
sentes dous terços dos Membros. 

75. O Tribunal da Grande Juncta he instituído, 
Io. Para fazer e annullar leys; para impor tributos, taxas, 
e outros impostos, que naõ deverão existir por mais tempo 
doque de uma assemblea á outra. 2. Para levantar emprés
timos sobre o credito do Estado. 3. Para superintender o 
Thesouro. 4. Para providenciar modos e meios, de receita 
e despeza. 5. Para estipular as rendas do Rey,e da Fa mil lia 
Real, que naõ devam provir de propriedade de terras. 6. Para 
inspeccionar as Minutas dos Conselhos. 7. Para exami
nar os Tractados com outras Potências. 8. Para fazer vir a 
sua presença toda e qualquer pessoa, excepto da Familia 
Rea l : naõ saõ coratudo exceptuados os Príncipes que 
exercerem algum Officio. 9. Para reverem as listas das 
Pensoens, &c. 10. Para nomearem Contadores Pú
blicos, e para imprimirem os resultados das suas lndaga-
çõeus. 11. Para naturalizarem Estrangeiros. 

77. Quando se houver dado alguma decisão, dever-se-
há mandar por uma Deputaçaõ buscar o Assensso 

Rea!. 
78. Se o Rey a assignar, fica sendo ley; se naõ, volta 

a deputaçaõ com a resposta, de que o Rey naõ pode pre

sentemente concordar nella. 

80. O Tribunal da Grande Juncta naõ poderá estar 

juncto mais de três mezes sem licença do Rey. 
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A Grande Juncta ha de fazer-se a portas abertas, e os 
seus Actos deverão ser publicados, quaudo a maioridade 
naõ decida o contrario. 

Qualquer pessoa aceusada pode rejeitar uma terça 
parte das pessoas por quem ha de ser julgada na Grande 
Juncta. 

91. Da sentença da Grande Juncta naõ ha appellaçaõ. 
92. Ninguém pode ser Membro da Grande Juncta antes 

de ter trinta annos de idade. 
93. So os Norweguezes, e pessoas da religião Lutherana 

poderão servir em Officios de Estado. 
94. Publicar-se-há o mais cedo que poder ser um 

novo código de leys, e no meio tempo continuarão em 
força, as leys que ategora existiam, naõ se oppondo á Con
stituição do Estado. 

96. Ninguém pode ser sentenciado senaõ conforme a 
ley; nem ser punido sem ser julgado culpado. Torturas 
saõ inteiramente abolidas. 

100. A imprensa he livre. Ninguém pode ser punido 
por qualquer escripto que for, uma vez que iutencionada-
mente, por si ou poroulrem, naõ commelta claramente al
gum acto contra as leys, religiosas e moraes, ou faça al
guma accusaçaõ falça e tleshonrosa. Permitte-se uma 
perfeita liberdade de fallar e de escrever sobre as medidas 
do Governo. 

108. Estados patrimoniaes naõ podem ser alienados. 
A ley da primogenilura he preservada. 

110. Quando as Cortes Geraes do paiz tiverem appro-
vado esta Constituição, ficará sendo a ley fundamental do 
reyno. Se a experiência mostrar a precisão de alguma 
mudança, a proposição deve ser feita no Grande Tribunal 
da Juncta, e por elle determinada : porem em nenhum 
caso a ley fundamental poderá ser alterada, mas somente 
modificada. 

Assignada por mais de 100 pessoas principaes, denomi
nadas representantes da Norwega, 
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SUÉCIA. 

Proclamaçaõ do Principe Hereditário de Suécia aos 
Norwegas. 

NOUWEGDEZEZI—Destinados pela natureza paraserdes 
unidos com a naçaõ Sueca, a vossa sorte foi decidida 
quando o Rey de Dinamarca, pela paz de Kiel, cedeo á 
Suécia os seus direitos sobre a Norwega. As vantagens 
que o vosso antigo Soberano tirou daquella paz saõ-vos 
notórias. Immediatamente depois da sua assignatura ob
teve a evacuação dos Ducados de Schlesvig, e Holstein, a 
restauração das fortalezas de Glukstadt, e Fredericsort, 
era reconhecimento dos direitos do Sunda, o abandono de 
mais de 2 milhoens de contribuiçoens impostas sobre os 
Dinamarquezes, a renuncia de uma igual somma de toma-
dias feitas durante a paz; uma considerável somma em 
dinheiro, parte da qual está paga; e finalmente a promessa 
da cessaõ da Pomerania, ao tempo do rendimento e occu
paçaõ das fortalezas de Konigswinger, Frederickstadt, Fre-
dcrickshall, e Aggerhuns. 

Estes grandes sacrifícios foram feitos á Dinamarca, tam 
somente por que ella prometteo, que vos havieis de reco
nhecer a authoridade do Rey de Suécia, pacificamente, e 
sem opposiçaõ; c vos haveis de apreciallos quando lerdes 
os tractados que unem a Suécia, a Rússia, a Inglaterra, a 
Prussia, e a Áustria contra o inimigo commum. Norwe-
guezes! Se nesta idade, aquelles tractados podessein ser 
illudidos por naçoens civilizadas, boa fé naõ existiria mais 
sobre a terra. 

Em o período em que o vosso Governo forneceo á 
França alguns milhares de marinheiros para esquipar na
vios de o-uerra, a Suécia percebeo a indispensável necessi
dade de se fazer independente do Continente; ella recusou 
curvar-se diante do ídolo daquelle tempo, e confiando in
teiramente sobre si, e sobre as suas leys constitucionae», 
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ousou invocallas em favor de seus filhos, e rejeitou o pe-
ditorio de um igual numero de marinheiros; féz ainda 
mais; em um período o mais critico que se conta nos nos
sos annaes, nnio-se com um monarcha, cuja destruição Na
poleaõ tinha jurado. 

E tem vaulade em ter anticipado a resolução de tantas 
outras naçoens. 

Norweguezes! estados pequenos sempre saÕ movidos 
pelos mais poderosos : vos naÕ podeis formar um Governo 
isolado ; e o plano do homem, que vos desèncaminha, he 
unir nm dia a Coroa da Norwega á da Dinamarca j po* 
rem a natureza, de concerto com a saa política, quer que 
os Norweguezes, e os Suecos sejam amigos e irmãos. He 
também como irmãos que os Suecos desejam viver com 
vosco. A Suécia e a Norwega unidas, e ministrando 
uma à outra mutuo auxilio, haõ de apresentar de toda a 
parte uma frente inconquistavel. Isoladas e desunidas^ 
haõ de ter que recear-se tanto de si mesmas, como dos ou* 
tros. Olhai para a Inglaterra! aquella ilha tam famosa 
achou a sua prosperidade em uma uniaõ similhanle. A 
da Norwega á Suécia he affiançada pelas primeiras po* 
tencias do mundo. 

A experiência de muitos séculos tem provado, que as 
divisoens do Norte sempre tendem á sua ruína. Esta 
idea tinha lembrado ao Grande Gustavo, e depois de ter 
lançado os fundamentos da paz da Europa, e consolidado 
a fé Protestante, o seu plano era effeituar a vossa uniaõ 
com a Suécia; a morte pôz termo a este desígnio. As 
suas conseqüências tem-vos sido perniciosas. 

Norweguezes ! depois da memorável batalha de Leip-
íig, os vossos interesses devem-vos ter mostrado, que so a 
vossa uniaõ com a Suécia pode constituir a vossa felicí* 
dade, e establecer a vossa segurança. As Potências gran
des desejam esta uniaõ. Todos tem reconhecido que era 
tempo de se por termo ás disseussoens que devem resultar 
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da separação das duas naçoens. Qiiercis vos oppor-vos 
sos á vontade geral ? Haveis vos de combater sos os Sue
cos, c os Soberanos, que tem affiançado a vossa uniaõ com 
nosco? A sua gloria, os seus interesses, a sanctidade do 
tract sadofiualmeiite, pedem o seu cumprimento. 

Eu vou para o meio de vos, com a esperança de que 
haveis de tracfiir como irmaõs aquelleexercito valoroso, que 
se recolhe de uma campanha tam gloriosa como pasmosa. 
Nem ebte exercito, nem aquelle que ha um anno que está 
acantonado sobre as vossas fronteiras, desejam louros, que 
devem sor tingidos com o vosso sangue. Os Suecos saÕ 
como vos, Membros da familia Scandinavia; e batalhas 
entre as duas naçoens saÕ igualmente repugnantes contra a 
natureza, razaõ, e sã i politica. 

Norweguezes!. Naõ vos deixeis esquentar pelas insti-
gaçoens de indivíduos que so tem em vista o seu interesse 
pessoal. Naõ sacrifiqueis o bem da vossa pátria ás enga
nosas illusoens que vos apresentam. Abri os vossos olhos 
aos perigos em que uma ambição criminosa vos está preci
pitando. 

A Suécia naõ ha de depor as armas ate que tenha effei-
tuado uma união necessária á sua segurança e repouso. 
Vos podeis prevenir as calamidades de uma guerra que so 
pode ser vantajosa aos vossos seduetores. Olhai para o 
futuro que vos espera, e para a gloria e prosperidade que 
deve seguir-se de uma uniaõ das duas naçoens.* 

Norweguezes! rejeitai pois uma influencia, e erros 
igualmente indignos de vos; deixar fallar a vontade na
cional, e fixar as suas leys debaixo da égide de um illumi-
nado e benéfico Monarcha ! Elle offerece-vos, com a re
moção de toda a apparcncia de guerra, independência, li
berdade, e a segurança de todos os vossos privilégios. A 
vossa fidelidade será o penhor; as suas virtudes seraõ a 
vossa segurança. 
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COMMERCIO E ARTES. 
DINAMARCA. 

OGOVERNODinainarquez,porordenaçoensexpedidas 
em Mayo e Junho de 1812, prohibio a importação de todo 
o gênero de mercadorias estrangeiras alegando, que esgo
tando o paiz de sommas consideráveis, occasionávam uma 
perda, que nada podia compensar. Ao momento em que 
a paz com a Inglaterra reanimou a navegação, publicou 
o Governo uma ordenação, datada de 2 de Abril, 1814, 
que annulou todas as precedentes, e poz o commercio Di-
namarquez no mesmo pé em que estava antes da guerra, e 
restabeleceo a tarifa dos direitos d'alfandega fixada em 
1797. Esta ordenação permitte a importação de todo o 
gênero de mercadorias ; excepto as seguintes:— 

1. Panos de todas as sortes, de lanificios, que se vendem 
a covado e vara. 

2. Musselinas e algodoens, pintadas ou tingidas, que se 
vendem ás varas. 

3. Fustoens de todos os gêneros, e meias d'algodaõ. 
4. Assucar em bruto estrangeiro, ou refinado na Eu

ropa. 
5. Porcelaina, e cartas de jogar. 
Com tudo, até nova ordem, se poderão admittir as fa

zendas de laã e algodão, especificadas nos primeiros três 
artigos, a fim de que se vendam no paiz; mas somente na 
alfândega de Copenhagen; e com a condição de que seraõ 
declaradas na alfândega d'El Rey, como as outras fazen
das importadas, e depositadas nos armazéns da alfândega. 

Ellas seraõ vendidas publicamente em leilaõ, e naõ 
FPraò entregues aos compradores até que sejam marcadas 
com a marca da alfândega, depois da venda, e depois de 
haverem pago os direitos a El Rey. 

Estes direitos seraõ 30 por cento, do producto total das 
vendas; os proprietários receberão setenta por cento, sem 
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outra deducçaõ. Nas outras alfândegas do Reyno, aonde 
chegarem similhantes fazendas, seraõ unicamente marca
das, de umas ás outras, até chegarem a Copenhagen. 

Os entrepostos de transito, e credito ficam estabelecidos 
como eram pela ordenação de 1 de Fevereiro de 1797, 
O entreposto de credito, porém, se restringe ao periodo de 
seis quartéis; e os direitos das mercadorias depositadas 
nestes entrepostos devem ser pagos antes da expiração do 
sexto quartel. 

Os direitos da alfândega das fazendas naõ prohibidas 
devem ser pagos em espécie, segundo a tarifa do Io. de 
Fevereiro, de 1797, segundo o valor do rixdollar Dinamar-
quez antigo, que he em moeda Franceza, 4 fr. 50 c , e que 
difiere quasi metade do novo rixdollar em prata; e que 
vale exactamente metade do rixdollar do banco ou espécie 
de Hamburgo. 

Os direitos de importação naõ tem sido alterados senaõ 
nos seguintes artigos:— 

Rixdollars. 
Banco Dinamarquez. Shillíngs. 

Caffê torrado, e todas as raízes, que 
servem ao mesmo uzo ; 

Carvaõ 
Louça de uma só côr 
Do. pintada de varias cores 
SabaÕ branco 
Sabaõ fino 
Cebo 
Velas de cebo 
Tabaco, em rama 
Do. para fumar, em geral 
Do. em rolo 
Tabaco em pó 
Do. rape fino, Hespanhol &c. 

por lib. 
por ton. 

por 100 lib. 
por 160 lib. 
por 100 lib. 

por lib. 
por 100 lib. 
por 100 lib. 
por 100 lib. 
por 100 lib. 
por 100 lib. 
por 100 lib. 
por 100 lib. 

— 
— 

2 
— 

4 
— 

2 
6 

— 

5 
5 
8 

18 

5 
16 
04 

8 
— 

25 
48 
— 

68 
— 
— 
— 

— 
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Proclamaçaõ do Presidente do Estados Unidos da 
America. 

Como seja manifesto que o bloqueio, que foi proclamado 
pelo inimigo, de toda a costa Atlântica dosEstadosUoidos» 
quasi duas mil milhas de extençaõ, abundante em portos*' 
ancoradouros, e ribeiros navegáveis, naõ pode ser posto em 
effeito por alguma força adequada, actualmente empregada 
para aquelle fim, e como se tenha feito notório e certo, 
pelas continuas e diárias chegadas, e saidas de navios 
particulares armados dos Estados Unidos, e de outros 
navios, que tal força adequada naõ tem sido empregada: 
e como um bloqueio regular e legal, como'está definido e 
reconhecido pela estabelecida ley das naçoens, sejam quaes 
forem os fins para que se destine, naõ forma prohibiçaõ le
gal ou obstáculo para aquelles vasos neutraes e amigos, que 
quizerem visitar e traficar com os Estados Unidos; e 
como concorde com os interesses e amigáveis vistas dos 
Estados Unidos favorecer e promover, o mais que puder 
ser, a livre e mutuamente benéfica communicaçaõ com-
mercial de todas as naçoens dispostas a entrar nella, e 
com esta vista, fornecer aos seus navios destinados para 
os Estados Unidos, uma segurança mais positiva e satis-
factoria contra toda e qualquer interrupção, molestaçaõ, 
ou vexaçaõ feita pelos corsários dos Estados Unidos; 
faço saber, que eu James Madison, Presidente dos Esta
dos Unidos da America, por esta minha Proclamaçaõ 
ordeno e avizo a todos os vasos públicos armados dos Es
tados Unidos, e a todos os vasos particulares armados 
arvorados em corsários, ou licenciados para este fim, naõ 
interrompam, detenham, ou por algum outro modo mo
lestem ou vexem, quaesquer navios que, pertencendo a 
potências neutraes, ou a vassallos ou cidadãos seus, forem 
achados actualmente destinados e proseguindo em direi-
tura para algum porto ou logar dentro da jurisdicçaõ dos 
Estados Unidos; mas pelo contrario, forneçam a todos 
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aquelles navios iodo o succorro e bons officios que preci-
zarem ou requererem. 

Dada debaixo do meu signal e sello dos listados Uni
dos, na cidade de Washington, aos 29 de Junho, de 1814, 
e aos 38 da Independência dos Estados Unidos. 

JAMES MADISON, 

Pelo Presidente. 

JAMES MONROE, Secretario da Marinha. 
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Preços Correntes dos principaes productos do Brazil em 
Londres, 25 de Agosto, 1814. 

Gêneros. 

Assucar 

Algodão 

D°. America 
Annil 
Arroz 
Cacao 
Caffé 
Cebo 
Chifres 
Couros de boy 

D", de Cavallo 
Ipecacuanha 
Quina 

Pao Brazil 
Salsa Parrilha 
Tabaco 

Qualidade. 

branco 
trigueiro 
mascavado 
Rio 
Bahia 
Maranhão 
Pernambuco 
Minas novas 
melhor 
Brazil 
D". 
Pará 
Rio 
Bom 
grandes 
Kio grande 
Rio da Prata 
D2. 
Boa 
Paüda 
Ordinária 
Mediana 
Pina 
Vermelha 
Vniarella 
Chata 
Torcida i 

lolo ! 

Qantidadc 

112 lib. 
D°. 
D". 
Libra 
D°. 
D°. 
D°. 
D" 
D». 
D». 
112 lib. 
112lib. 
libra 
112 lib. 
123 
libra 
D°. 
Couro 
libra 
libra 

.ouel 

ibra 

Preço de 

96s. 
7 lis. 
60s. 

nenhum 
2s. 5p. 
2s. 5p. 
2s. 8p. 

nenhum 
3s. 3p. 

28s. 
90s. 
SOs. 
76s. 
35s. 
7p. 

lOèp. 
6s. 
13s. 

-2s. ò'p. 
üo. 
3s. 

7s. 6p. 
Õ8. 

3s. 0~p. 
,D". 
3s. 9p. 
1101. 

<èP* 1 

a 

lOOs. 
81s. 
65s. 

nenhum 
2s. 6p . 
2s. (íp. 

2s. <%. 

nenhum 
3s. 6p. 
35s. 
97s. 
í'6s. 
SOs. 
45s. 
lOp. 
l l p . 
13s. 
I4s. 

Ss. 6p. 

5s. 
9s. 6p. 
i l s . 

4s. 8p. 

5s. Cp. 
li'01. 

9p. { 

Diretos. 

31. I4s. 7 id . 

16s. 1*. p. 100 liI». 

16. 11. pr .100 lib. 
4£d. por libra 
11. Os. i£d. 
3s. 4p. por lib. 
2s. 4p. por libra. 
2s. 8p. por l 12 Itb. 
5s. 6p. por 108. 
9lp. por libra. 

3s. 6p. libra. 
3s. Bp. libra. 

ls. 8p. por libra», 
li. a tonelada. 

'•s. <>p. libra excise 
*I.3s.9p.alf".IO0lb. 

Brazil 
Prêmios de sesuros. 

hida 6 guineos por cento. R. 60s. 
vinda 8 a 10 G' R. 4 a 5. 

Lisboa e Porto hida 5 G \ 11. òOs. em comboy. 
vinda o mesmo. 

Madeira hida 5 G5.—Açores 7 Gs. a 8 R. 2\. 
vinda o mesmo 

Rio da Prata hida 10 guineos; com a tornaviagem R. COs. 
vinda o mesmo 12 a 15 Gs. 
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LITERATURA E SCIENCIAS. 

Noticia das mais importantesPublicaçoens na Inglaterra. 

JyllCHAELFs Commentaries, 4 vols. 8vo. preço 
21. 8s. Commentarios sobre a Ley de Moisés, por Sir 
Joaõ David Michaelis, Professor de Philosophia na Uni
versidade de Gottingen. Traduzido de Alemaõ pelo Rev. 
Alexandre Smith, &c. 

Plantais Picture of Paris, 18mo. preço 6s. 6d. Nova 
Pintura de Paris, ou Guia do Estrangeiro, na Metrópole 
Franceza, descrevendo exactamente os estàbelicimentos 
públicos, edifícios notáveis, lugares de divertimento, e 
todos os mais objectos dignos de serem conhecidos ; e tam
bém a descripçaÕ dos orredores de Paris : por Eduardo 
Planta, Esc. 

Zunigrfs Hislory of the Philippine Islands, 2 vols. 
8vo. preço 11. ls. Vista histórica das Ilhas Philipinas, 
mostrando a sua descuberta, população, linguagem, go
verno, maneiras, custumes, producçoens e commercio, 
traduzido do Hespanhol, de Martinez de Zuniga; com 
um exacto mappa das Ilhas. Traduzido por Joaõ Ma-
ver, Esc. 

Wootfs Conchology, N°. 4, 8vo. preço 5s. O N°. IV. 
do periódico que contem a DescripçaÕ geral das con
chas, arranjadas segundo o systema de Linneo; por Gui
lherme Wood. 

Cada N°. contem 16 paginas de impressão, e cinco 
estampas, desenhadas exactamente, e illuminadas ao na
tural, com vários objectos em cada estampa; muitos delles 
espécies raras e naÕ descriptas. 
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Remarks on StaeVs Germany, 8vo. preço 6s. Obser
vaçoens á obra de Madame de Stael sobre a Alemanha; em 
quatro cartas, dirigidas a Sir Jaimes Mackintosh, Mem
bro do Parlamento. 

Higgins on the Atomic Theory, 8vo. preço 6s. Ex
periências e observaçoens sobre a theoria dos átomos, e 
phenomenos electricos; por Guilherme Higgins, Esq. 
Professor de Chimica, na Sociedade de Dublin. 

ClassicalLetter-writer, 12mo. preço 4s.6d. O escrip
tor de cartas Inglezas Clássicas; ou selecçoens epistolares ; 
destinadas ao melhoramento das pessoas moças, nos prin
cípios da virtude e da piedade. Com regras de introduc-
çaÕ, e observaçoens sobre a composição epistolar, e noti
cias biographicas dos escriptores de cujas obras se extra-
hiram as cartas. 

Dr. Clarke^s Traveis, vol. 3o . 4to. preço M. 14s. 6à. 
Illustrado com numerosas estampas. Viagens a varias partes 
da Europa, Ásia, e África ; por Eduardo Damel Clarke, 
Professor de Mineralogia na Universidade de Cambridge 

Este volume forma a segunda secçaõ das viagens do 
Author na Grécia, Egjpto, e Terra Sancta, contém a sua 
viagem pelo Nilo acima até Gram Cairo; suas observa
çoens sobre as pyramides de Dijiza e Saccara; uma des
cripçaÕ das ruínas da cidade de Sais, no Delta ; noticia 
das Antigüidades de Alexandria, particularmente do pular 
de Pompeo, e da Cryptos de Necropolis ; e a sua sub
sequente viagem á Grécia, Macedonia, Thracia, &c. &c. 

Duncan!s Essay on Genius, 8vo. preço 7s. 6d. En
saio sobre o gênio ; ou a Philosophia da literatura ; por 
Joaõ Duncan. 

VOL. XI I I . No. 75. x 
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Davie's Key to Bonnycastlé's Trigonometry, 8vo. 
preço Ôs. Chave para a Trignometria de Bonnycastlé ; 
contendo soluçdens de todos os problemas; e referencias 
como se acham na segunda ediçaõ daquella obra; por 
Griffith Davies, Mestre de Mathematicas, e Membro da 
Sociedade Mathematica de Londres. 

FlindeSs Voyage, 2 vols. 4to. e Atlas foi. preço 8/. 8s. 
Viagem á Terra Austral, emprehen*didà para o fim de 
completar a descuberta daquelle vasto paiz, e proseguida 
em 1801, 1802, e 1803 ; rto navio âe Sua Magesladle In-
vcstigator ; e ao depois no navio armado Porpoífce, e escü-
na Cumberland. Com a narrativa do nafragio do Por-
poise, chegada do Cumberland ás Máuricias, è prisaõ do 
Commandante pelo espaço de seis annos e meio naqufcüa 
ilhas Por Matheus Fllndets, Commandante do Investi
gador. 

Cooper's Placitus,N". 1, 8vo. preço ls. 6d.; contínaar-
se-ha cada semana. Primum mobile, com theses sobre a 
theoria e regras practicas, aonde se demonstra, por prin
cípios astronômicos, e philosophicos, a natureza e exten
çaõ no influxo celeste nas affeiçoens mentaes e corporeas 
do homem ; contendo os modos de direcçaõ mais raciona-
veis^ e mais approvados, tanto no zodíaco como no mun
d o ; exemplificado em mais de 30 natividades notáveis das 
pessoas mais eminentes da Europa, segundo os princípios 
dò Author, estabelecidos na soa Philosophia Celeste; es
cripto originalmente em Latim por Didacüs Placidus de 
Titus. 

Esta obra, que he uma das principiaes de Astrologia, 
naõ pode deixar, nos nossos tempos, de manifestar com 
evidencia a futilidade desta pretensa sciencia. 

Bingley''s AnimatedNalure, 12mo.6s. Com estampas. 
A Natureza Animada ; ou Elementos de Historia Natural 
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dos animaes, illustrada com breves historias e anecdotas £ 
destinada a dar uma vista popular ou comrauro do systema 
de arranjamento de Linneo; para o uso das escholas ; pelo 
Rev. W. Bingley. 

WakefieWs Traveller in África, J2m». preço 5s. fld. 
O Viajante pfi África ; contendo uma relacaõ das anligwi-
dades, curiçsy.ades naturaes, e habitantes daquejjas parte* 
do Continente, e suas ilhas, que tem sido examinadas por 
Europeos. A derrota he traçada no mappa, para o diver
timento e instrucçaõ das pessoas moças; jíor PrisciUa 
Wakefield. 

Taylor^s Apparilions, \2ta,o. preço 5s. com um elegante 
frontispicio.—Explicação dos Phantasmas, ou mysteljo 
das appariçoens de almas, trasgos, casas freqüentadas por 
espíritos maglignos. Contém uma collecçaõ de historias 
divertidas, fundadas em fecto, e escolhidas para o fim de 
extirpar estes ridículos temores, que os ignorantes, os fra
cos, e os superstictos, inculcam demasiadamente, por 
falta de examinar as causas de taÕ absurdos enganos. Por 
Jozé Taylor. 

Hoare's Tour in Elba, 4to. preço 21. 2s. Com estampas. 
Viagem na ilha de Eiba ; por Sir Ricardo Colt Hoare, 
Baronete. 

Chad's Revolution in Holland, 8vo. preço 9s. 6d. Nar
rativa da ultima revolução na Hollanda; por G. W 
Chad. 

Colquhoun on the British Empire, 4to. preço Ul. Qs. 
Tractado sobre a riqueza, poder, e recursos do Império 
Britannico, em todas as partes do Mundo ; mostrando a 
população e valor das terras, e outra propriedade no 

x2 
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Reyno Unido, nas colônias e dependências da coroa.—A. 
nova propriedade creada annualmente das terras, c do 
trabalho empregado na agricultura, minas, rnanufacturas, 
negocio, commercio exterior, navegação, e pescarias.— 
Conta histórica das rendas publicas desde Guilherme I. 
até George II. Vista geral das rendas e despezas da naçaõ; 
durante 53 annos do reynado de George III.—Origem, 
progresso, e estado presente do systema dos fundos, e divi
da nacional.—Conta histórica das colônias e dependências 
da coroa, incluindo os territórios que administra a com
panhia das índias. Com observaçoens sobre os recursos 
nacionaes, para o útil emprego de uma população de
masiada ; e para remunerar os officiaes navaes e militares, 
marinheiros e soldados, pelos seus serviços á pátria, du
rante a ultima guerra. Illustrado com extensas taboadas 
estatísticas, construidas sobre novo plano, e apresentando 
uma vista suecinta das differentes matérias, que se discu
tem na obra. Por P. Colquhoun, Dr. em Leys. 

Routtfs Reliquice Sacra, 2 vols. 8vo. preço 11. IOS. 
Relíquia? Sacra?: Auctorum fere jam perdilorum secundi 
tertiique saeculi fragmenta, quar- supersunt. Accedunt 
epistolae Synodicae et Canonicae Nicaena concilio antiqui. 
ores. Ad códices MSS. recensuit, notisque illustravit, 
Martinus Josephus Roufh. S. T. P. Collcgii S, Magda-
lenaePraeses. 

PORTUGAL. 

Programma da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 
annunciado na Sessaõ Publica de 24 de Junho, de 1814. 

" JNisi utile est quod facimus, stulta est gloria." 
Para o anno de 1816. 

Nas Sciencias Naturaes. 

Em Fyúca.—A Analyse Chimica das Agoas dos Cha
farizes de Lisboa, que provêm das Agoas Livres. 



Literatura e Sciencias. 161 

Em Economia Rural.—Que diversidade ha de Laãs em 
Portugal ? Em que differem as nossas das melhores de 
Hespanha ? De que provêm áquellas differenças ? Quaes 
os meios de melhorar as nossas Laãs ? 

Em Medicina.—Quaes saõ os signaes característicos 
que distinguem as diversas affecções de Gota Anômala das 
outras enfermidades, com as quaes se parecem, e muitas 
vezes se confundem ; e qual o methodo em geral mais 
próprio de tractar cada uma daquellas anomalias gotosas? 

Assumptos fixos para todos os annos. 
1. A DescripçaÕ Fysica de alguma Comarca ou Ter

ritório considerável do Reyno, ou Dominios Ultramarinos, 
que comprehenda a Historia da Natureza do Paiz des-
cripto. 

2. A DescripçaÕ Econômica de alguma Comarca ou 
Território considerável do Reyno, feita conforme o plano 
adoptado pela Academia para a visita da Comarca de 
Setúbal ; e que se publicou no tom. iii. das suas Memórias 
Econômicas. 

3. A Topografia Medica de uma grande Povoaçaõ (Ci
dade ou Villa notável) de Portugal: segundo o Plano in
dicado na Histoire et Memoires de Ia Societé Royale de 
Medicine. Prefác. p . 14, tom. 1. 

Nas Sciencias Exactas. 
Em Analyse.* Exposição da idea que deve formar-se 

das quantidades negativas. 
Em Atronomia. Dar um Critério dos Cálculos de 

Longitude feitos a bordo. 

* Ao Programma de Analyse proposto em o anno passado, para 
o anno de 1815, se deve accrescentar o seguinte: " Dando porém 
uma explicação diversa da que vem na lntroducçaõ* á Philosophia 
das Mathematicas de Mr. Hoené Wronski, em que entra a distinc<*aõ 
de Zero absoluto, e de Zero relativo." 
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Em Literatura Portuguesa. 
Em Lingoa Portugueza. Avaliar com exactidaõ os 

fundamentos, por que alguns dos nossos Escritores terá 
reputado a Lingua Portugueza derivada da Latina, e ou
tros da dos Povos do Norte. 

Uma Chrestomathia dos mais acreditados Auctores 
Portuguezes, ou Collecçaõ dos passos mais elegantes, 
e próprios para servirem de modelos do Esfylo; arranjados 
sobre o Plano da Obra de Heinecio De st-ylo cultiori, c 
contendo as que servem de exemplo do mesmo Estylo 
Epistolar, Dialogistico, Histórico, &c. Tudo accommo-
dado á instrucçaõ da Mocidade, que do estudo da Gram
matica passe ao de Rhetorica. 

Em Historia Portugueza. A Historia das Confirmjçoens 
geraes determinadas por alguns dos nossos Soberanos, com 
uma noçaõ histórica das Confirmações chamadas pot 
Successaõ, e de Rey a Rey. 

A Historia das enfermidados pestilenciaes que tem havido 
em Portugal ; indicando-se da forma possível as causas de 
suas origens, e progressos, e os meios que se empregaram 
para obstar á propagação dellas, e para as debollar. 

P;ira o anno de 1817.—Huma Historia dos Monumentos 
Sepulchraes de Lisboa, isto he, uma Collecçaõ de quantos 
se achaÕ nesta Capital, com a exposição dos factos de que 
podem servir de prova ou de illustraçaõ. 

Em Poesia, e Theatro Nacional. Huma Tragédia Por

tugueza. 
11 uma Comedia de Caracter em verso ou em prosa. 

Assumplo de Prêmio dobrado, sem limitação de 

tempo. 
Huma Grammatica Filosófica da Lingoa Portugueza. 
Os Prêmios ordinários consistem em uma medalha d-* 
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ouro do peso de 50.000 reis, ou este valor i e todas as 
Pessoas podem concorrer a elles á excepçaõ dos Sócios 
Honararlos, e Effectivos da Academia. 

As condições geraes para todos os Assumptos propostos 
saÕ: que as Memórias, que vierem a concurso, sejaÕ 
escritas em Portuguez, sendo os seus Auctores naturaes 
destes Rey nos; e em Latim, ou em qualquer das Línguas 
da Europa mais geralmente conhecidas, sendo os Auctores 
Estrangeiros : Que sejaõ entregues na Secretaria da Aca
demia por todo o Mez de Maio do anno, em que houverem 
de ser julgadas: E que os nomes dos Auctores venhaõ em 
carta fechada, a qual traga a mesma divisa que a Memória, 
para se abrir somente no caso em que a Memória seja pre
miada : E finalmente que as Memórias premiadas naõ 
possaÕ ser impressas senaõ por ordem, ou com licença 
expressa da Academia : condição que igualmente se ex-
tende a todas as Memórias, que naõ obtendo Prêmio mere
cerem com tudo a honra do Accessit. Porém nem esta 
distineçaõ, nem a adjudicação do Prêmio, nem mesmo a 
publicação determinada, ou permittida pela Academia 
deverá jamais reputar-se como argumento decisivo, de que 
esta Sociedade approva absolutamente tudo, quanto se 
contiver nás Memórias, a que conceder qualquer destes 
signaes de approvaçaõ ; porém somente como uma prova, 
de que no seu conceito desempenharam; senaõ inteiramente, 
ao menos em relação ao estado presente dos conheci
mentos da Naçaõ, a parte mais importante dos Assumptos 
propostos. 

Tendo-se destribuido alguns dos Prêmios, que para 
este anno se tinhaÕ offereeido aos Lavradores, que em 
alguns Districtos tivessem maior producçaõ de Batatas; 
restaõ ainda os seguintes, que a Academia ha de conferir, 
logo que se apresentem os Concorrentes. 
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Território além do Lima Prêmios 2 
2 

Commarca da Bragança *** 
Miranda - - * 
Moncorvo * 
Castello branco - 3 
Portalegre . . . 2 
Elvas - 2 
Viseu - 1 
Linhares 1 
Lamego - 1 
Mira - 1 
Coimbra - 1 
Arganil - 1 
Leiria, eAlcobaça - 3 
Thomar, e Ourem 3 
Chaõ do Couce 1 
Santarém - 2 
liibatéjo - - 1 
Alemquer 1 
Villa da Chamusca I 

Villa da Chamusca - I 
Território alem do Guadiana 2 
Comarca de Lagos 1 

Faro - 1 
Tavira - 1 

Lisboana Secretaria da Academia Real das Sciencias 
aos 24 de Junho de 1814. 

Sebastião Francisco de Mendo Trigozo, 
Vice-Secretario da Academia. 
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O D E . 
Ao Autor da Ode inserta no Investigador Portu

guez, No. 34. 

Mas antes sempre Cedro do que Vinne. 
Da mesma Ode. 

Alto rochedo sobranceiro as vagas, 
Repele as fúrias de procéla insana : 
Altêa airoso, destemido a frente 

Zomba dos Euros. 
Se Almo Favonio as viraçoens impele, 
Se sobre as agoas as Nereidas brincaõ, 
Tanto se ufana, quanto sobre os mares 

Tufoens bramiaõ. 
Assim também o Chimborazo eleva, 
Zombando, a frente sobre as densas nuvens, 
Que loucas buscaõ ocultar as Selvas, 

Que toca os Astros. 
Zombaõ na terra, sobre os mares zombaõ 
As altas moles, como Syrio ardente 
Quanto mais Phebe, torna o veo sombrio 

Mais resplandece. 
Assim os Sábios, como as altas moles, 
Riem tranqüilos na estação dos gêlos; 
Riem tranqüilos, quando sobre os campos 

Passeia Flora. 
Depois de frio rigoroso Inverno, 
Cobrem os montes delicadas plantas, 
Apenas sobe a Estação das liores. 

Logo verdejaõ, 
Traiçõens baldadas, louca chusma trama ; 
Arion alegre sobre a veloz poupa, 
Fere na Lyra, que amançava os mares, 

Doces áceentos 
Vou X I I I . No. 75. v 
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Sobre as espaduas de Delfim doirado, 
Qual sobre o Pinho, sobre as agoas canta : 
Em quanto a chusma barbara reparte 

Rico thesoiro. 
Porem cm breve seo delírio pagaõ : 
Sábio Monarca o naufragante acolhe ; 
Vive seo nome sobre a terra ; vive 

Entre as Estrelas. 
A mais se estende a gratidão dos homens ; 
O Delfim brando, que o salvou nos mares 
Julgou-se dino de respeito eterno ; 

Poz-se entre os Astros. 
Quando o Inverno rígido affrontavas. 
Tranqüilo, alegre, decantas-te Cloris,* 
Hoje, que esbelta, a Primavera assoma, 

Canta seo Nome. 

XOVAS UESCUBERTAS, NAS ARTES E SCIENICA8. 

Ácido Muriatico. 
A variedade de objectos em que se pode empregar van

tajosamente o acido-muriatico, (vulgarmente chamado 
espirito de sal) faz que seja matéria de importância nas 
rnanufacturas o prcparallo por modo econômico e fácil. 
Até aqui tem sido mui dispendiosos e complexos os m e 
thodos de prepar este ácido; porque requerem grande 
numero de vidros, tubos de segurança, e outras cousas, 
que um chimico noviço tem difficuldade em ajustar, c 
usar. A isto aceresce que, por mais bem que se conduza o 
processo, sempre o ácido muriatico fica adulterado com 
algum ácido sulphurico, que o torna destruetivo dos 
panos. Para remediar este inconveniente o Professor 

* Refere-se ao Poema Ljrico, a Origem das Ilhas doi Açore* 
de composição do mesmo Author, inserto no Investigador Portu-
çuez, X 
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Brugnatelli, do Instituto Italiano, inventou um apparato 
mui simples para a preparação do ácido muriatico, e que 
se tem experimentado em Londres, e achado que cor
responde aos seus fins mui eficazmente. Como todo o 
ácido muriatico he extrahido do sal commum no estado 
de gaz, e a água absorve este gaz mui rapidamente, vem 
a ser necessário somente contruir um apparato para pu
rificar este gaz do ácido snlphurico, e matéria colorante, 
e condensallo na água. Com estas vistas o Signor Bru
gnatelli tomou uma retorta, com tubo ou sem elle, segundo 
for mais conveniente, inserio nella um tubo do vidro da 
figura de um S.; pouco acima da curvatura do centro se 
dilatou em globo, e a outra extremidade foi adaptada a 
um recipiente commum de vidro. Isto he o todo do seu 
apparato : se a retorta naÕ tiver tubo, se insere um pe
queno tubo capilar de vidro, junetamente com o tubo 
retorcido, pela rolha que fecha a boca. O tubo no reci
piente se insere também por uma rolha, e se aperta de 
forma que naõ deixe pássaro ar, por meio de cera branda. 
O seguinte he o processo. Tomem-se 8 onças de sal 
culinário limpo, seco até ficar em um pó grosseiro; 
ponha-se na retorta, deitem-se 5 onças de ácido sulphurico 
sobre o sa l ; dahi metta-se no tubo curvado tanta quan. 
tidade de uma solução de rauriato de barytes, quanto baste 
para encher a sua primeira curvatura ; demaneira que o 
gaz deve passar por ella ; a sua inserção na retorta faz com 
que lhe naÕ entre o a r ; quando o gaz muriatico tem 
passado pela solução do muriato de barytes, e chegado ao 
outro extremo do tubo, se insere este immediatamente no 
recipiente, faz-se que elle fique impenetrável ao ar ; e 
continua-se o processo. No decurso da operação o gaz c 
fumo branco da retorta impelle a solução de barytes 
para a parte globular do tubo curvado ; e daqui provem 
a utilidade, e mesmo a necessidade desta forma, para 
prevenir que a barytes passe para o recipiente. Afim de 

Y 2 
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accelerar o processo, e extrahir todo o ácido, se pode 
por a retorta sobre o banho de área, em uma pequena 
fornalha commum, como as que se usara nas cuzinhas de 
Lisboa. O recipiente deve ser um tanto estreito e alto, 
e deve conter água destilada, igual em pezo á do sal que 
se empTega, tendo cuidado de que a água naÕoccnpe mais 
de metade de sua capacidade. A água distilada na tem
peratura media, e mediana pressão da atraosphera, absorve 
cousa de 450 vezes o seu volume de gaz muriatico, e por 
isso augmenta quasi um terço do seu volume original. O 
recipiente neste apparato muitas vezes se aquece; para 
remediar este inconveniente, se deverá pôr em um res-
friador, ou vaso amplo era que haja água fria ou neve. 
Quasi no fira do processo começa o ácido muriatico a 
subir pela extremidade do tubo curvado no recipiente; 
deve entaõ tirar-se a rolha da retorta, ou o tubo capilar, 
qne está inserido nella; e fazer esfriar o apparato. Depois 
disto se tira do recipiente o tubo curvado; e se tapa o 
recipiente com rolha de vidro. Acha-se que o ácido mu
riatico, preparado desta forma, he mui forte, fumega, he 
transparente, de côr a marella mui desmaiada, e perfeita
mente livre do ácido sulphurico; sendo em certo modo 
lavado, quando passa pela solução do muriato de barytes. 
A facilidade deste processo hetal, eo apparato taÕ simples, 
que quasi todo o boticário pode desta forma preparar o 
ácido muriatico cm pequenas quantidades. 

Sulphur. 
Mr. Vogel pensa que descubrio o enxofre na bilis, e no 

sangue. Proust diz, que o hydrosulphurito de ammonia 
existe no sangue, e Mr. Vogel conclue, que se a bilis 
contem albumen, deve também conter sulphur, que hc 
um corpo combustível, que geralmente acompanha esta 
substancia. Para determinar o facto por experiência, elle 
metteo felde boy fresco em uma grande retorta, pôz sobre 
ella algumas tiras de papel branco, saturado com uma 
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solução de acetato de chumbo, e ferveo o fel. O papel em 
poucos minutos se fez negro, e se cubrio com uma codea 
metálica similhante a Em um recipiente adap

tado á retorta, e contendo uma porçaõ de solução de acetato 
de chumbo se formou a principio algum carbonato de 
chumbo. Este chimico também averiguou pelos mesmos 
meios, que o sangue e urina contém enxofre, nesta ultima 
talvez existe no estado de hydrogenio sulphurito. He 
provável, suppôem elle, que o sulphur exista em toda a 
matéria animal, ainda que elle naõ pôde descubrillo no 
leite das vacas. Precisam-se ainda mais experiências, e 
menos equívocas, nesta interessante indagação. A for
mação do enxofre merece a attenta indagação dos 
philosophos naturalistas. Se nos podessemos averi
guar, e verificar, que o euxofre se forma actualmente 
nos animaes, e que elle he realmente um constituente 
essencial dascreaturas viventes, teríamos entaõ fundamento 
para alguma cousa sobre a formação do carvão nas entra
nhas da terra ; pois quasi todo o carvão mineral, apresenta 
traços de entes animados, assim como de vegetaes. 

MISCELLANEA. 

Proclamaçaõ do Imperaor da China.* 

JLLÍU Imperador, indigno suecessor de Meu Pay, tenho 
governado por espaço de 18 annos com toda a diligencia, 
e sem attender ao Meu próprio commodo. 

Quando subi ao Trono de Meu Pay já havia Pelin-

* Kia Kim he o seu nome desde que subio ao Trono : Cada Im
perador toina outro nome como enlre nós os Papas, com a diferença, 
que nunca um Imperador toma nome, que jà tivesse outro Imperador: 
de mais o nome tomado pelo Imperador, naõ pode j á mais ser uzado 
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kiáus* estes excitavaõ sedições em 4 Provincias do Impe-
rio, eo povo padecia por esta causa calamidades tamanhas, 
que a minha dor nem me permitte dizelas : para os destruir 
mandei Generaes, e depois de Sannos de guerra começaram 
os rebeldes a submetter-se. Eu esperava, que depois viveria 
sempre alegre com o meu muito amado povo, e teria 
um Império feliz: mas outra vez se levantaram de re
pente aos 6 da Lua 9 \ (29 Septembro, 1813) os sediciosos 
Tienlikiausi* na Cidade de Hoasien na Provincia de 
Honan, depois desde a Cidade dcXam-yuam naProvincia 
de Petcbeli até a Cidade Tsaosien na Provincia de Chan-
tong4 

por outrem em tempo algum. Geralmente na China naõ se toma 
para uma pessoa nome que seja ou fosse d 'outra: demais dis to; he 
costume dos Chinas receberem 3 nomes differentes. O 1«. recebem do 
pay, só os pays, avós, ou tios, e também amos podem chamar com este 
nome. O 5*°, recebem do mestre, quando j à vaõ a escola ; e por este 
nome saõ chamados pelas pessoas superiores: e com este se assignaõ 
escrevendo a Superiores. O 3o . que he imposto por pay, mestre, 
ou ainda por outrem aos 15 ou 16 annos serve para com ignaes ; por 
este se assignaõ em escripturas &c. e escrevendo a ignaes, mesmo a 
inferiores, quando naõ sejaõ seus criados; comtudo em alguns lu
gares sò usaõ por escripto do 2*. nome. Todos estes nomes se 
compõem de novo para cada pessoa; formaõ-se de letras (cada letra he 
uma svlaba, uma palavra) e sempre tem bellas significações. O nome 
de família, que eqüivale ao nosso sobre nome ou antes prenome pois 
que sempre o dizem primeiro, sempre he um só, e de uma só letra 
Também naõ pôde o filho tratar seu pay pelo próprio nome nem 
no sobre scripto de uma carta ; em tal caso ou o designa por titulode 
honra se o pay o tem, ou pelas particulares circumstancias de sua 
habitação. 

* Seita Religiosa, c talvez politica. Tem grande cuidado em oc-
cultar seus dogmas • c se tem fins políticos naõ se sabe quaes sejam. 
Os Sectários se ocnltaõ de sorte que nem os pajs sabem, que seus 
filhos sejam Pelmkiau. Daqui vem o ter-sedito, que saõ os Framações 
da China. * 

+ Seguidores da razaõ celestial, ou Divina. Saõ o» mesmos Pclin-
kiaus com o nome mudado. 

*. Nenhuã das Cidailes aqui nomeadas se vê no mapa : todas saõ 
cerca de Taiining, e Tsao, e na concurrencia das 3 Provincias de qur 
aqui se falia. 
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Para dissipar esta segunda sediçaõ mandei ao Governador 
Ven-txuei, que marchasse com suas tropas sem perda de 
tempo, julgando, que os sediciosos estavaó mil lis (72 
legoas Portuguezas) distantes de Mim : porem de repente 
aos 15 da mesma Lua (8 de Outubro) o tumulto ap-
pareceo ao Meu lado, dentro do Meu mesmo Paço. 

Mais de 70 rebeldes Tienlikiaus acomctteram uma 
das portas* do Paço, entraram, feriram, mataram algum 
soldados, e criados : 14 destes salteadores penetraram em 
uma das salas mais particulares: porém foram immediata
mente prezos, 3 com bandeiras nas maõs subiram acima 
do muro querendo entrar no Tien Yam-xin+ porem Meu 
Filho 2o tomou uma espingarda, e suecessivamente matou 
2, eo Regulo*}: Mien-xô ferio o outro : os mais á vista 

* No orignal vem porta vedada, havendo outro muro mais exterior 
onde se pode entrar, e até há ruas de habitação. Se chamaõ portas 
-vedadas as 4 do muro por onde só entram Mandarins, e solados de 
guarda. Ainda que se diga Paço desde o exterior m u r o ; só desde 
o interior mais verdadeiramente o hé. 

+ Tien yam-xin hé uma grande sala no meio do Paço, onde o 
Imperador noseu trono recebe as embaixadas, e em determinados dias 
dá audiência aos Mandarins *. mas os que saõ inferiores á 3 a . ordem 
j á ali naS entram a naõ serem por motivo especial chamados, ou por 
algum dos Grandes ali introduzidos. Yara-xin (que quer dizer lugar 
dedescançoou desafogo) hé o nome próprio daquella principal sala do 
Paço. Tien convém a todas taes salas, o que também há nos Palácios 
dos Regidos, e nos grandes Pagodes, que constando de varias como 
capellas, só a principal no meio se diz Tifin. 

"{". Regulos se chamaõ os Filhos, netos, e ternetos do Imperador 
constituindo 4 gráos. Estes precedem em honra a todos por grandes 
Mandarins, e primeiros Ministros que sejam. Fora daquelles 
gráos jã naõ saõ Regulos em regra. Por privilegio concede o actual 
Imperador serem Regulos até 17a. gerarão os descendentes por pri-
mogenitura do Regulo, que o defendeo há annos de ser assassinado. 
Estes Regulos estaõ todos em Pekim, e quasi naõ saõ empregados. 
3 saõ presidentes dos 3 tribunais scientificos, ou antes Academias, 
Matemática, Medicina, e Universidade. Mas pode-se notar, quanto 
a medicina ; que os médicos na China naõ saõ examinados, nem tem 
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dis to c o m e ç a r a m a r e t i r a r - se , e a s s im se res t i tu io a t r a n 

q ü i l i d a d e d o P a ç o : o q u e c e r t a m e n t e se d e v e a o v a l o r 

d e M e u 2°. f i lho. C o m t u d o fo ra d a P o r t a L u m - t s u m mui tos 

Re-T-ulos. e G r a n d e s M a m d a r i n s m a n d a v a m e e x c i t a v a m 

os s o l d a d o s fuzileiros a t r a b a l h a r c o m t o d a s as forças e m 

d e s t r u i r , b u s c a r , e p r e n d e r os r e s t a n t e s ; e is to se e x e c u t o u 

alguma espécie de doutoramento e o Imperador só pela maior faina 
de habilidade escolhe alguns em Pekim, que passaõ de 70, estes tem 
estipendio Imperial ; e gráos como de Mandarins de 6a., 7*., ou 
menor ordem ; entre elles um da 5*. hé o principal, e isto he o que 
chamaõ Tribunal da Medicina, sob Presidência de um Regulo, 
que de Medicina nada sabe : quanto a Universidade, naõ ha lentes-
nem estudantes: mas uns 200 Doutorados, que melhor se 
distinguiram nos seus exames ; e ficam em Pekim servindo, ou prom-
tos a servir em matérias de letras ao Imperador, de quem recebem 
estipendio • saõ a Universidade ; estes saõ os que examinam os que 
recebem os gráos Doutoraes, que só se fazem de 3 em 3 annos, e entaõ 
também elles saõ examinados, cujo argumento ou ponto he dado 
pelo Imperador ; e as disertaçoens examinadas por grandes Manda
rins nomeados pelo Imperador; e dentre elles dos que excedem se 
elegem 10, e destes o Imperador escolhe um era primeiro lugar, e mais 
2 gradualmente que ficaõ mui distinetos em honra ; e singularmente 
aquelle primeiro : este vai visitar um Mandarim de 1". ordem v. g. 
um Vice Rey ou Presidente de algum tribunal (Vice Rey he da Ia. 
ordem ou classe mas imperfeita: sendo os 1°*. Ministros e ainda 
outros grandes Mandarins da Corte da 1'. ordem perfeita) he recebido 
com honras iguaes ás do Vice Rei, que lhe sahe ao encontro, e faz 
disparar 2 tiros de artilharia. Coro tudo este mesmo naõ he izento 
dos exames trienais; e se suecede, que seja por outro Doutor exce
dido bem notavelmente ; sem perder seu gráo perde seu estipendio. 
Equem taõ insignemente excedeo obtém Mandarinato da 4*. ou 3'. 
ou mesmo 2a. ordem, ou classe. Os outros também saõ todos mui 
honrados, e tractados pelos Mandarins á proporção como iguais; 
mas em ficando Mandarins, suas honras se limitaõ á ordem Manda-
rinica, que recebeo; tratando como superiores, e sendo tratados 
como inferiores pelos Mandarins, que os excedem em ordem. Seus 
estipendios sao pequenos, mas alem de serem mui considerados saõ 
preferidos para os Mandarinatos na Corte, onde ha muitos lugares, 
singularmente nos Tribunais, que saõ muitos, e compostos de muitoí 
Mandarins. Ao Doutoramento sobe-se por 3 gráos obtido» em 3 
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taÕ perfeitamente em dous dias, e uma noite, que nem 
um só escapou.* 

O Meu Trono tendo sido estabelecido em Pekin há mais 
de 170 annos os Meus Grandes Ascendentes dotados de 
srrandes, e sólidas virtudes, amaram o seu Povo como filhos, 
de modo que nem Eu posso por miúdo expor suas ex
celentes qualidades ; mas se no meu governo me hé impossi
vel continuar o amor de meus pays para com o povo: com-
tudo nunca fui taõ cruel, que o maltratasse. Agora de 

bons exames. Estes exames consistem em discursos eloqüentes por 
escrito sobre pontos moraes; ou «obre leys; e bem governar os po
vos. Nas capitães das Provincias, e ainda em outras grandes cida
des se podem obter até o 2°. graoj 3°. Superior só em Pekin se con
fere. Aquelles Doutores cstipendiados pelo Imperador saõ os que 
vaõ receber os exames ás Provincias; onde também se naõ fazem 
senaõ trienalmente. Quem obtém o ínfimo gráo sò fica hábil regu
larmente para occupar alguma insígnia Mandarinica honorária. Os 
que obtiveraõ o 2o. dahi a 5 annos podem obter Mandarinatos de 7 
ordem. Os doutores de 3 gráos podem logo obter Mandarinatos da 
dieta T. ordem, mas naõ sendo dos da Universidade sò saõ despacha
dos para as provincias. As ordens Mandarianicas saõ 9 : mas Manda
rinatos da 8'., e 9a. ordem ás vezes saõ obtidos até por naõ formados 
nem no ínfimo gráo. 

Tornando aos Regulos também alguns saõ chefes militares em 
Pekim; onde a tropa, que passa de 160.000, he repartida em 24 
porçoens independentes entre si, e seus chefes immediatos ao Impe
rador ; e de duas 12 destas porçoens saõ Chefes Regulos *. fora disto 
ainda que saõ muitos pois só os irmaõs do Imperador foraõ 14; e 
cazando todos, regra geral na China, bem se vé o que teraõ de filhos, 
e netos, &C. frequentaõ o Paço, accompanhaõ o Imperador, e nada 
mais fazem. Há outros Regulos, que saõ uns pequenos dynustas na 
Tartaria - saÕ 48 ; estes tem seus Estados feudais de que o Imperador 
pode até depolos; mas cre-se, que hoje naõ ousaria tal. Há demais 
4Reynos, que reconhecem alguma dependência, quais saõ Cora, SiaÕ, 
Liquoco (Ilhas a L. S. da China) e Tun Kim : com tudo esta j â naõ 
manda embaixada, n u reconhece superioridade á China. 

* Parece demasiada exageraçaõ : e se apanharam todos quando 
muitoseriaõ esses 70, que entraram ; mas naõ os muitos, que deviaõ 
estar movendo motim exterior, e para cujo pertendido suecesso 
deviaõ ter as 3 bandeiras levadas acima do muro. 
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repente succede este motim, e eu naÕ conheço outra cauza 
senaõ a minha falta de virtude, e meus defeitos, que cada 
vez augmentaô; convém por tanto, que eu me reprehenda 
a Mim mesmo. 

Ainda que esta calamidade se declarou de repente; com-
tudo já há muito tempo se fermentava, e a cauza única 
desta grande desgraça hé a demasiada condescendência, e 
preguiça dos Governadores assim na Corte como fora. 
Quanto a mim : Eu sem cessar avizava, e mandava até se 
cansar Minha lingua, e se me seccarem os lábios : que ha
via eu fazer, quando os empregados naõ ouviaõ minhas 
vozes, e desprezavaõ seus deveres ? Assim succedeo um 
attentado, que desde as dynastias de Han, Tam, Tsam, e 
Mim* atê agora nunca se vío. 

Hé verdade que reynando a Dynastia de Mim se derao 
algumas pancadas dentro do Paço : mas que comparação 
tem aquelle antigo com o prezente attentado ? Fallo ver
dadeiramente constrangido: Eu somente me examino a 
mira mesmo para procurar emendar-me, para rectificar o 
meu coração, para em cima corresponder a misericórdia 
do Ceo, e embaixo acommodar as queixas do Povo. 

Se os empregados querem ser bons, e fieis ao meu ser
viço ; hé necessário que procurem ter um coração fervorozo 
para com o Governo; hé precizo que empreguem todas as 
suas forças, e boa vontade para me admoestar dos meus 
erros, e mudar os costumes do povo : se porém antes que
rem o estado de vileza, e desprezo, peço-lhes instante
mente ; que dimittaõ os seus cargos, e acabem a sua vida 
civil : t para que naõ suceda receberem o seu ordenado 

* 4 Dynasticas Chinas antecedentes á prezente TarUra, que se cha
ma Xim Txáo. Houve outra Tartara dita Yuens, que precedeo a 
de Mim ; e aqui se naõ nomea, talvez por ter sido de pouca duração, 
foi só de 90 annos. As Dynasticas do Império Chinez tem sido 23, 
e reynado atè agora por 4.170 annos segundo sua historia. 

+ Vaõ esconder sua vergonhosa baixeza nas paredes de suas cazas: 
naõ appareçaõ em publico. 
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conservarem o estado de nobreza, e ao mesmo tempo como 
cadáveres nada fazerem ; e augmentaõ ainda mais mais as 
minhas culpas. 

As lagrimas correm pelo pincel abaixo, avizando a todo 

o povo, para que todos saibaõ. 

.Observação. 
A precedente proclamaçaõ veio na gazeta ; único peri

ódico da China: he ministerial, sahe diaramente em 
Pekin, e nada diz senaõ do interior do Império. Nella 
vem os Decretos Imperiaes ; as partes ou reprezentaçoes 
dos mandarins; as representaçoens ou moniçoens dos Cen
sores ; que podem cada um em seu nome, ou também em 
nome de seus Collegas, e pessoalmente sem que nem o 
mais poderoso os possa embaraçar, chegar ate ao Impera
dor com suas censuras sobre o que he ou parece ser mal di
rigido no Império; e os erros ou prevaricaçoens naõ só 
dos Vice Reis, e outros mandarins das Provincias; mas 
até dos maiores mandarins da Corte, e 1°\ ministros. O 
tal tribunal ou antes corpo censorio consta de mais de 70 
censores dous dos quaes, que saõ grandíssimos mandarins, 
saÕ os principais, e immediatos ao Imperador, que neste 
corpo se reputa como prezidente. Hé este corpo mui 
temido, e quando algum mandarim, por algum Censor 
denunciado, tentasse vingança, a todos, e todo corpo teria 
contra si. O mesmo Imperador os respeita de modo total
mente singular; eja no actual governo succedeo, que ten
do um censor representado contra o Io.Ministro, attribuin-
do-lhe 3 culpas, que depois se acharam calumniosas; 
neste Império onde os castigos saõ taõ fáceis, e sem res
peitos, no dicto cazo comtudo o Imperador só mandou 
publicar, que a censura se achara calumniosa, e que sendo 
delicto o calumniar ainda o mais intimo indivíduo, muito 
mais o era a um Io . ministro: porem que para tirar todo 

z 2 
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pretexto de escuza aos Censores em cumprir seu oficio, se 
naõ procedia a castigo. 

Traz também a gazeta todos os mandarins de novo fei
tos, e quando algum destes he elevado a maior gráo, ou 
privado de um ou mais grãos, que já tivesse, o que suc-
cede freqüentemente ; ou ainda maior castigo; tudo se pu
blica na gazeta com expressão dos méritos, ou deméritos, 
que foraõ motivo. Também na gazeta se publicaõ todos 
os processos criminais ; porque ainda o mais intimo, tenha 
sido condemnado á morte, ou desterro ; tudo em detalhe ; 
perguntas do Juiz, respostas do reo, &c. em fim sentença e 
pena. 

Demais disto contem noticias de longevidades : e se o 
Imperador concedeo pensaõou inscrição honorífica no portal 
de longevidade notável como as vezes suecede: Igualmente 
seuma mulher teve de nm parto 3 crianças ; éter o Impera
dor mandado, corno hé costume, dar-lhe um saco de arros 
cada mez sufüciente ao sustento de 3 pessoas por 3 annos, 
ainda que nesse meio tempo moresse alguma criança sem 
diminuição se continua. 

Naõ obstante hé summa avenalidade dos magistrados, e 
a escravidão do povo. Tem, ao menos na pratica, dous 
princípios injustos, e próprios de gente escrava, mas que 
pela sua mesma malignidade evitaõ muitos crimes. Um 
hé do mesmo Imperador á respeito dos empregados, que 
sempre que houve mao suecesso, ou estes sejaõ nelle cul
pados, ou naõ; sempre saõ castigados; fora algum cazo 
de palpável evidencia: mas disto mesmo vêm outro naÕ 
pequeno mal; que hé recurso a artificio para iIludir o 
Imperador; e capeando-se uns a outros lhe vendem por 
bom, o mào suecesso: e nas contas que tem a dar, pela 
maior parte tudo está bem, tudo vai bom: Outro hé dos 
Ministros sobre o povo ; sempre que há crime, ou pretexto 
para perseguir alguém, fora do Cárcere, e depois no Cár
cere, se chega a cahir nesse na China inferno; o expreraem 
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até a ultima gota, singularmente se hé rico; de sorte que 
os que temem os crimes, e cair nas garras destes gavioens, 
saõ os ricos ; ao contrario do que succede noutras partes. 
Nos cárceres se daõ tormentos : que ordinariamente; hé 
a arbítrio do Carcereiro agravar, ou aliviar ; e na maior 
parte quanto assim seexpreme o infeliz, naõ he crivei que 
pare só nos carcereiros. 

FBANÇA. 

Na Sessaõ da Camera dos Deputados, de 30 de Julho, 
Mr. Poyfré pedio licença para explicar, na quinta-feira 
seguinte, o projecto de uma ley, para ordenar, 1°. A livre 
exportação das producçoens do território Francez; 2°. 
Que a tarifa que se ha de julgar indispensavelmente neces
sária establecer, seja, o mais que for possível, calculada 
conforme as bases de equilíbrio requerido pelos interesses 
da agricultura, commercio, e finanças. 

Mr. de Ia Galissoniere féz uma proposição de uma na-
terezasimilhante, tendente á livre exportação do producto 
do território Francez, especial mente de graõ, e gado. 

Em conseqüência da connexaõ entre esta proposição e 
a de Mr. Poyfré, convidou-os a Camera para concertarem 
ambos sobre o sujeito da solução que lhe poderão dar. 

Relatório feito â Camera dos Deputados em nome da 
CommisaÕ Central, sobre o Projecto de Ley relativa á 
Liberdade da Imprensa, pelo Cavalheiro Raynouard. 
Senhores, antes da liberdade da Imprensa ser procla

mada em França por leys solemnes, uma justa e sabia to
lerância favorecia a publicação de escriptos, que a severi-
ndade da censura teria rejeitado, ou cujos authores recusa
vam comparecer no seu tribunal. 

Aqui o Governo naÕ fazia mais do que ceder á força ir
resistível da opinião publica; e a condescendência dos 
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ministros do Rey éra uma homenagem prestada aos pro
gressos das luzes, e á authoridade da razaÕ. 

Em 1788, o Parlamento de Paris solicitou a liberdade da 
imprensa, salva a responsabilidade de escriptos rcprehen-
siveis, segundo a exigência dos cazos. 

Depois dos contratempos e tempestades de varias revo-
luçoens políticas, que tem ao menos deixado aos Francezes 
os conselhos da experiência, e a liçaõ da desgraça, Luiz-
o-Dezejado, tornado a chamar ao throno de seus pays, re-
conheceo o voto da naçaõ, que reclamava a liberdade da 
imprensa como uma das bazes sobre que devia sustentar-se 
daqui em diante o edifício social. O Rey, ajuizando do 
plano de constituição que lhe era proposto, pronunciou 
que uma das seguranças da constituição liberal que estava 
resolvido a adoptar, seria:— 

A Liberdade da Imprensa respeitada, salvas as precau-
çoens necessárias para a tranquillidade publica. 

O artigo 8 da Carta Constitucional declarou em conse
qüência que: — 

Os Francezes tem o direito de publicar, e de fazer im
primir as suas opinioens, conformando-se ás leys que de
vem reprimir os abusos desta liberdade. 

O Ministro de S. M. tem-vos apresentado um projecto 
de ley relativo á liberdade da imprensa. 

O preâmbulo offerece estas palavras notáveis:— 
Querendo assegurar aos nossos vassallos os beneficios da 

Carta Constitucional, que lhes affiança o direito de publi
car, e fazer imprimir as suas opinioens, conformando-se ás 
leys que devem reprimir os abusos desta liberdade ; 
leys que a Constituição naõ separa da liberdade mesma, e 
sem as quaes o direito concedido pela Carta Constitucional 
seria de nenhum eífcilo. 

O ministro, em seu discurso, chama este projecto de ley 

o complemento necessário do artigo da nossa Carla Con

stitucional. 



Miscellanea. 179 

Um exame profundo deste projecto de ley tem-vos oc-
cupado, Senhores, nas vossas sessoens. 

Antes de expor as opinioens produzidas na commissaõ, 
e os motivos que de -jrrainaram as conclusoens da relação, 
permittir.me-heis algumas reflexoens geraes sobre o sujeito 
da' ley proposta, que servirão talvez de aclarar a dis
cussão. 

A faculdade de pensar he o attributo mais nobre de que 
o homem foi dotado pelo creador. 

Mas esta preciosa faculdade ficaria imperfeita se o ho
mem naõ tivesse o poder e o direito de annunciar o seu 
pensamento, de o extender e aperfeiçoar comraunican-
do-o. 

Elle communica-o: ou pelos sons fugitivos, que consti
tuem a palavra, ou pelos signaes permanentes, que consti
tuem a escripta. 

Assim, fallar e escrever naõ saÕ senaõ o exercício e o 
desenvolvimento de uma mesma faculdade, o uso de nra 
dom natural. 

Uma carta pode reconhecer e respeitar o direito que 
tem todos os cidadãos de comraunicar pela escripta as 
suas opinioens, e os seus sentimentos, da mesma forma qne 
os communicam pela palavra: porem uma carta naõ con
fere este direito; vem de mais alto, e de mais louge, como 
o direito de pensar, de fallar, e de obrar. 

A ley naÕ condemna as palavras e as acçoens dos cida
dãos, senaõ quando ellas offerecem ao magistrado um de
licio a reprimir, e a punir ; da mesma forma no exercício 
da faculdade de escrever, a ley naõ deve buscar e con-
dcmnar senaõ os abusos desta faculdade. 

Aonde se mostra um delicto, abi he que começa a au

thoridade do magistrado. 
Antes da invenção da arte de imprimir, nunca houve 

ley que prohibisse nem constrangesse a multiplicação, e a 
circulação dos escriptos: no entanto a profissão de copista 
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era tam commum, que se fazia fácil reproduzir, em gran
díssimo numero, os exemplares de uma diatribe ou de uma 

satyra. 
Governos severos teriam podido exercer para com os 

copistas uma inspecçaõ directa; mas a injuria produzida 
por um escripto era punida sem que se ousasse tomar pre-
cauçoens para impedir o escrever-se; como a injuria pro
duzida pela palavra, era punida sem que se tomassem pre-
cauçoens para tolher que se fallasse. 

Depois da invenção da imprensa, o meio feliz de multi
plicar os escriptos, exigindo um grande apparato mecâ
nico, e o emprego de um considerável numero de traba
lhadores, as operaçoens desta arte ficam debaixo do olho e 
da maõ da policia; e porque entaõ se tornou fácil impedir 
a communicaçaõ do pensamento, creram os governos que 
podiam arrogar-se o direito de o fazer. 

Os livreiros, temendo que a concurrencia na impressão e 
venda das mesmas obras naõ lhes roubasse o prêmio de 
suas despezas adiantadas e de seus trabalhos, solicitaram e 
obtiveram dos governos um titulo, que lhe conferisse um 
privilegio exclusivo. A maior parte das ediçoens antigas 
de obras importantes saó munidas de permissoens dos Pa
pas, dos Imperadores da Áustria, e de differentes Reys; 
porem este privilegio naõ era uma approvaçaõ do escripto; 
somente assegurava ao livreiro a propriedade da obra, e a 
venda exclusiva nos estados do principe que concedia este 
titulo. 

Os privilégios mais antigos concedidos pelos Reys de 
França, naõ datam senaõ do principio do século 16. 

Durante um intervalo de tempo bastantemente grande, 
todo o gênero de impressos circulou em França, sem que 
o governo se lembrasse jamais de os submetter a um prévio 

exame. 
He certo que os nossos avós gozaram da liberdade da 

imprensa. 
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Debaixo do reynado de Francisco Io. começando as 
contestaçoens de religião a perturbar a França, declarou o 
parlamento de Paris, que a faculdade de theologia da uni
versidade tinha o direito de julgar os livros novos, em re
lação á ortbodoxia; porem o mais das vezes este exame 
naÕ se applicava ás obras senaõ depois da sua publicação. 

Em 1544', publicou esta faculdade de theologia o cata
logo dos livros que tinha prohibido, e de que o governo 
devia impedir a circulação, sendo estes livros impressos. 

Quasi todos os livros de theologia, impressos depois do 

meio do século 16, contem a approvaçaõ de dous dou

tores. 
Quanto ás outras obras, raramente eram sujeitas a pré

vio exame: a ordenação de Luiz X1I1. de Janeiro de 
1629, encarregou o chanceller e o guarda-dos-sellos de 
fazer examinar as obras antes de conceder o privilegio; 
porem accrescentou esta cláusula:— 

Deixando com tudo á descrição e prudência dos nossos 
dictos chanceller e guarda-dos-sellos o dispensar desta ob
servação aquelles que elles julgarem devello fazer, seja 
pelo merecimento e dignidade dos authores, ou por outra 
consideração. 

Para determinar a época em que todo o gênero de livros 
devia apparecer com a attestaçaõ da censura, podem ci
tar-se dous faclos pouco conhecidos na historia da litera
tura. 

Em 1699, os primeiros livros do Telemaco, tinham sido 
impressos em caza da viuva Barbin com privilegio do 
Rey, e pode crer-se que a obra naõ tinha sido examinada 
por censores. 

Em 1723, a censura naÕ permittia em França a impres. 
saõ do poema da Henriada; esta obra, nobre monumento 
de gloria nacional, naÕ appareceo senaõ pelo suecorrodas 
imprensas estrangeiras. 

Poderia talvez fixar-se entre a publicação destas duas 
VOL. XI I I . No. 75 2 A 
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obras celebres, a época do establecimento desta censura 
previa, que munia as differentes obras do sello da sua ap
provaçaõ. 

Quanto ao resto, sempre será verdade dizer-se que, du
rante um tempo considerável, a liberdade da imprensa 
existio em França; sobre tudo para âs obras que naõ di
ziam respeito á theologia. 

Hoje em dia, mesmo quando naõ fosse proclamada pela 
nossa carta ; seria tam justo como indispensável o conce-
della. 

Sim, Senhores, em todo o paiz, em que a liberdade poli
tica, e a liberdade civil estaõ establecidas sobre leys fun
damentaes, sobre um direito publico, os cidadãos devem 
necessariamente gozar da liberdade da imprensa, que he a 
sua primeira e mais segura fiança. 

Concebe-se existir a liberdade da imprensa em um paiz 
que naõ tem constituição escripta ; esta liberdade suppre-
a ; mas por ventura concebe-se a existência e a duração 
de uma constituição, a manutenção de uma carta, a invio
labilidade dos direitos públicos, sem a liberdade da im
prensa ? 

NaÕ, Senhores, os agentes da authoridade fazem-se 
sempre uma sorte de dever de augmentar e extender o po
der do amo; esperam fortificar por este modo a sua pró
pria authoridade. Este excesso de zelo ameaça continua
mente os direitos de uma naçaõ. 

Qual será o meio de o conter nos limites que a ley po-
sera? Naõ ha senaõ um. Elle he prompto, he cflicaz; 
he a liberdade da imprensa, que, sem perigo nem abalo, 
adverte de repente o monarca, ea naçaõ; que esta ao tri
bunal da opinião publica o erro de um ministro, a preva
ricação de um agente, e reprime assim o mal nascente, 
chamando a attençaõ para o mal maior que se lhe seguiria. 

Dizem-nos que o assíduo zelo dos grandes corpos do es
tado impedirá a violação dos direitos públicos; mas estes 
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corpos naõ es/taS sempre congregados para exercerem esta 
útil vigilância. Que remédio durante o intervalo de 
sessoens ? Como se ha de atalhar uma grande injustiça 
antes que seja conanmmada; uma medida funesta ou cul-
pavel antes que esteja executada ; Naõ he dando a justas 
e sabias reclamaçoens aquella publicidade repentina que 
denuncia o perigo ao monarca e á naçaõ ? 

Quando estes grandes corpos, estes guardas dos direitos 
públicos estaõ junetos, naÕ he principalmente pela liber
dade da imprensa que se lhes po iem subministrar opini-
eens úteis, e muitas vezes mesmo fazer-lhes conhecer a 
verdade? 

E se estes mesmos corpos caíssem na injustiça ou no 
eno, que outra esperança haveria de ainda serem recondu
zidos aos princípios senaõ o uso da liberdade da imprensa? 

Sim, sem duvida, nos devemos invocalla em nosso 
favor, porem também devemos invocalla contra nos. NaÕ 
temamos a sua útil vigilância. A ella pertence ajudar-
nos nos esforços que fazemos para fundar-mos o nosso di
reito publico, e* para mantermos a inviolabilidade da nossa 
Carta Constitucional. 

Esta Carta sujeita os ministros á responsabilidade ; po
rem se naõ se pode citallos perante a ley senaõ por atten-
tados grandes; se, diante delia, elles naõ saõ responsáveis 
nem pelos seus erros, nem mesmo por suas injustiças, naõ 
he pois de necessidade rigorosa que se possam ao menos 
indicar publicamente estas injustiças e esses erros á sabe
doria do monarcha, á solicitude dos grandes corpos do 
Estado, e ao juízo da opinião 2 E como poderiam os cida
dãos exercer com suecesso o direito de petição, que foi 
reconhecido, e consagrado pela Carta, se fossem privados 
da liberdade da imprensa ? Por ventura naÕ saó as peti-
çoens, em muitas circunstancias, o grito dos cidadãos que 
se queixam de alguma injustiça, ou de algum abuso da 
authoridade ? 

2 A 2 
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Que meios lhes restariam de se fazerem ouvir, de interes
sarem a seu favor a opinião publica, e de illustrar os 
membros dos grandes corpos, que devem pronunciar sobre 
as suas queixas, se elles naõ podessem espalhallas por 
meio da imprensa ? 

O direito de petição he como o da liberdade da im
prensa ; perlence a um povo, que está na ordem das na-
çoens: mas para se fazer uso delle utilmente, he precizo 
que a liberdade da imprensa seja tanto mais inteira, quanto 
seria possível que as petiçocns fossem dirigidas contra os 
mesmos agentes da authoridade, á qual os censores obede
ceriam. 

Quando os supplicantes se dirigirem ás duas cameras, 
bastará sempre que as suas reclamaçoens sejam legitimas; 
NaÕ se poderão dar circunstancias, em que a publicidade 
de suas petiçoens chamando as vistas da naçaõ inteira, 
forçará os grandes corpos a naõ sepultarem estas queixas 
legaes no sile ncio, e no esquecimento ? 

Estas observaçoens geraes deveram talvez preceder a 
discussão do projecto de ley que vos foi apresentado. 

Este projecto divide-se em duas partes. 
A primeira, que diz respeito á impressão e á publica

ção das obras, interessa especialmente os authores. 
A segunda, que diz respeito à policia da imprensa, in

teressa especialmente os impressores e os livreiros; esta a 
penas daria logar a algumas observaçoens; quasi todos os 
artigos teriam sido adoptados pela commissaõ. 

He a primeira parte, que foi o objecto das discussoens, 
que tem oecupado as vossas sessoens e a commissaõ cen
tral, e que logo se renovarão na camera. 

Le-se no projecto de ley :— 
O director geral da libraria fará examinar por um ou 

mais censores, escolhidos entre aquelles que o Hey tiver 
nomeado, os escriptos de que elle tiver requerido a com-
municaçaõ. 
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Se ao menos dous censores julgarem que o escripto he 
um libello famoso, ou que pode perturbar a tranquillidade 
publica, ou que he contrario ao artigo I I . da Carta Con
stitucional, ou que offende os bons costumes, o director 
geral poderá ordenar que seja suspenso na imprensa. 

No principio de cada sessaõ das duas cameras, formar-
sc-há uma commissaõ composta de três pares, três depu
tados dos departamentos, escolhidos pelas respectivas ca
meras, e três commissarios do Rey. 

O director geral da livraria dará a esta commissaõ conta 
das suspensoens que tiver ordenado, desde a abertura da 
sessaõ precedente, ate á abertura da sessaõ actual, e lhes 
porá diante os pareceres dos censores. 

Se a commissaõ julgar que os motivos de alguma sus
pensão saÕ insuíBcientes, ou que já naÕ existem, será le
vantada pelo director da libraria." 

O establecimento desta previa censura tem inspirado 
sustos. 

Tem-se sustentado que a censura anterior dos escriptos 
he incompatível com a liberdade ua imprensa, e que o di
reito que a Carta assegura, seria destruído pela maneira 
por que o projecto de ley interpreta a cláusula:—confor
mando-se ás leys que devem reprimir o abuso desta liber
dade. 

E entaõ que censura! 
Os meios de reparar a sua injustiça ou o seu erro saÕ 

evidentemente illusorios. 
Seria precizo algumas vezes esperar todo o intervallo 

de uma sessaõ á outra, sem usar mesmo do direito de se 
queixar; porque a publicação da queixa contra a censura 
seria sujeita à mesma censura. 

Tereis notado que as suspensoens ordenadas durante a 
abertura de uma das vossas sessoens naõ seriam julgadas 
senaõ depois da abertura da sessaõ seguinte. 
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Perguntareis vos, e que reparação se concede ao author 
de uma obra injustamente suspendida ? 

Nenhuma, Senhores, nenhuma; c entretanto seria mui
tas vezes da maior importância, para a honra ou para a 
fortuna de um cidadão, que a sua obra apparecesse em um 
momento determinado, como poderia ser de grande inte
resse para o Estado que uma censura falsa fosse conhecida 
antes da sua execução. 

Perguntareis vos, que pena se impõem á injustiça dos 
censores ? 

Nenhuma, Senhores, nenhuma. 
Dizem-nos que o temor do vituperio conteria os censo

res, e preveniria as injustiças. 
He isto uma fiança sufficiente aos olhos da ley? Quando 

mesmo as operaçoens dos censores fossem condemnadas, 
teria publicidade este juízo? Porem ainda que as suas in
justiças fossem proclamadas e affixadas, o espirito de 
corpo ou de partido consolallo-hia facilmente da desap-
provaçaÕ publica. 

E ainda mais, seria a cazo difficil citar administraçoens 
em que o excesso de zelo, mesmo quando elle he desap-
provado publicamente pelos superiores, naõ deixe de ser 
desculpado em segredo, e até recompensado ? 

Assim, tudo vos parecerá igualmente injusto no estabele
cimento da censura previa, no fundo e na forma. 

O projecto de ley propõem excepçoen6. 
O artigo Io. permitte que se publique livremente, isto 

he, sem censura ou exame prévio, todo o escripto de mais 
de 30 folhas, que fazem 480 paginas em 8o ou 72 em 12°. 

O artigo 2°. concede uma igual liberdade aos escriplos 
em lingoas morlas, e em línguas estrangeiras, aos manda
tos, ás memórias feitas sobre processos por advogados ou 
avoués, e ás memórias das sociedades das sciencias e le
tras. 
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Tereis sem duvida feito a observação singular, de que 
os estrangeiros poderiam imprimir em França, publicar os 
seus livros, e libelos, e aqui achariam a liberdade da im
prensa, que lhes naÕ fora permittida; em quanto os Fran
cezes a quem uma Carta solemne lhes assegura o direito, 
naõ obteriam o mesmo favor. 

A obra que se imprimir em lingoa Alemaa, sem a 
censura previa, soja em Strasbourgo, ou nos departamentos 
onde esta lingua he popular, circulará por lá, e naõ po
derá com tudo ser impressa em lingoa Franceza senaõ de
pois de ter passado pela censura. 

Ja que se propõem algumas excepçocns justas e honro-
zns, porque se naÕ tem mantido o privilegio antigo que ti
nham em França todas as academias, naõ somente de pu
blicar as suas memórias, porem ellas mesmas authorisarem 
pela sua approvaçaõ, as obras de seus membros, de seus 
correspondentes, e dos authores que appareccssem nos 
concursos ? 

Ja que o ministro, no seu discurso da apresentação da 
ley nos diz que, " se tivera em vista exemplar todos os es
criptos cujos authores offerecessem em seu caracter, e em 
seu estado, segurança suíficiente ;" como naõ julgou con
veniente extender a muitas outras pessoas, a excepçaõ que 
faz em favor dos ecclesiasticos e dos advogados ? 

Que! no systema dos redactores da ley, um membro da 
camera dos pares, ou da dos deputados, os conselheiros de 
estado, os funecionarios públicos, os cidadãos que exer
cem empregos importantes civis ou militares, os magistra
dos das relaçoens e tribunaes, os principaes membros da 
Universidade, os membros das cameras de commercio, os 
administradores dos hospicios, e tantos outros que tem 
direito de serem introduzidos nesta lista, naõ seriam dignos 
da exempçaõ promettidi aos escriptores que offerecem em 
seu caracter e em seu.estado uma segurança suíficiente ! 
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O artigo 9 diz que os jornaes e escriptos periódicos 
naõ poderão apparecer senaõ com a authorizaçaõ do Rey. 

Este artigo tam curto, tam incompleto, he o mais as
sustador para a liberdade da imprensa. 

Ter-se-hia devido explicar se tractar somente de obter 
para os jornaes futuros uma permissão do governo, antes 
de se establecerem, ou se cada manhaã o jornalista será 
obrigado a merecer uma authorisaçao; dever-se-nos-hia 
ensinar como esta authorisaçao poderá ser obtida, por 
que motivos poderá ella ser recusada; se nomearão cen
sores, ou associados, e ate que ponto, ofiendendo os di
reitos públicos e particulares, aquelles que tiverem a di
recçaõ dos jornaes poderão distribuir exclusivamente o 
elogio e o virtuperio, julgar os homens e as couzas, a fim 
de desviar ou comprimir a opinião. 

Le-se no artigo 10. 
Os authores e iinpressores poderão requerer, antes da 

publicação de um escripto, que elle seja examinado na 
forma prescripta pelo artigo 4; se elle for approvado, o 
author e o impressor ficam desencarregados de toda a 
responsabilidade, excepto para com os particulares offen-
didos. 

Pensais vos, Senhores, no poder horroroso que seria 
concedido a estes dous censores? Por este modo, o livro 
mais falto de moral, a obra que mais oíFenderia todos os 
direitos públicos, que oíFenderia todas as instituiçoens, 
que ultrajaria mesmo a pessoa sagrada do Rey, estaria 
livre de toda a indagação! O author seria desencarre-
gado de toda a responsabilidade, porque dous censores 
lhe tinham concedido a sua culpavel approvaçaõ! E em 
que tempo^e em que paiz se recusou jamais áos magis
trados, apezar das approvaçoens dos doctores e das cen
suras, o poderem exercer os direitos que reclama o cui
dado do desagravo do publico? 

Mas diz-se-nos por ventura, por que meio se poderá 
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obter a segurança de naõ ser inquietado, se a approvoçaõ 
de dous censores naõ basta ? 

Por que meio ? Sede justos, imparciaes; respeitai-vos, 
respeitai os outros, quando publicardes as vossas opini
oens; depois, se restam perigos, e se naõ ousais expor-vos 
a elles, naõ publiqueis jamais as vossas opinioens: vos 
naÕ tendes a vocação de illustrar os vossos concidadãos 
ou de defender os seus direitos ; vos naõ sois chamados 
para ajudar os nobres projectos, e as vistas bemfazejas do 
monarcha. Em fim, o artigo 22, declarando que a ley 
será revista em três annos, dá bem a entender que nao 
he uma ley transitória, mas uma ley definitiva; e demais 
disto tem parecido a muitas pessoas, que a época mesma 
da decisão era demasiadamente distante. 

Estes differentes motivos, que mais ou menos tem 
influído sobre a opinião dos membros da commissaõ deter
minaram-os a declarar unanimemente, por uma primeira 
deliberação, que o projecto de ley, tal qual elle he pro
posto, naõ poderia ser adoptado sem modificaçoens. 

Entaõ, Senhores, pôz-se a questão, se este projecto 
era susceptível de emendas fáceis, e taes que podesse 
ser corrigido, adoptando-se a sua base principal. 

Esta base he a censura previa. 
A commissaõ decidio pela simples maioridade de vo

tos, que a censura previa naõ podia servir de base á ley. 
Ides ouvir os motivos das duas opinioens. Os parti-

distas da censura fizeram valer os motivos seguintes: 
A liberdade de imprensa foi concedida pela Carta; 

Porem i naÕ foi ella sujeita a condiçoens? Seria inútil e 
irrisório reservar estas condiçoens, se os cidadãos hou
vessem de gozar uma liberdade illimitada. 

A mesma censura proposta he submettida a um juizo 
severo e racional, e naõ he incompatível com a liberdade 
permittida. 

Independentemente do direito que o Governo tem, pela 
VOL. XI I I . No. 75. 2 B 
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Carta, de estabelecer restricçoens á liberdade illimitada, 
independentemente do seu dever de previnir os abusos, 
as circunstancias saõ tam graves, que exigem sabias pre-
cauçoens para affastar os perigos eminentes de que nos 
ammeaça o uso illimitado da liberdade da imprensa. 

Quantos descontentes e agitadores ha a vigiar e a con
ter? Deixar aos jornaes e aos libelos a facilidade de ex
citar a fermentação, fazendo circular as mentiras e as ca-
lumnias contra o governo, corporaçoens e particulares, he 
tornarmos-nos a lançarvo luntariameute nas perturbaçoens 
e nas desgraças, em que tanto tempo temos gemido ; he 
ariscar a sorte da pátria, e privar o monarcha dos meios 
de fazer todo o bem que o seu coração dezeja, e para o 
qual cada um de nos o deve ajudar. 

Que propõem o ministro? Uma ley, que seria revista 
em três annos, e mesmo mais se fosse preciso. O gover
no naõ pede senaõ a suspensão de um direito, que hoje naõ 
poderia ser exercitado sem perigo. 

Os jornaes e os libelos foram a principal causa dos 
nossos primeiros infortúnios, e das nossas perburhaçoens 
civis: a mesma causa produziria ainda o mesmo effeito. 
Porque naõ faríamos nos ao bem publico, e á tranquilli
dade do Reyno, o sacrifício passageiro do exercício de um 
direito, que naÕ deve jamais ser exercido com prejuízo da 
sociedade inteira. 

Quando o bem geral exige o sacrifício de algum di
reito particular, naõ pode a sociedade modificar, ou sus
pender o exercício deste direito ? 

Porque seria a liberdade de imprensa exempta desta 
obrigação social? 

Os Inglezes, quando as circunstancias o (em exigido, 
naõ tem suspendido o acto de Habeas Corpus ? e durante 
muito tempo, o uso da liberdade da imprensa'.*' 

Porem, dizem inais, a nossa Carta decide a questão ; ella 
concede a liberdade com a condição de que se conformem 
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as leys, que devem reprimir o seu abuso. Estas leys naõ 
seraõ injustas, quando estabelecerem os meios de se pre
venir os abusos. Se naõ se devesse fazer mais que pu-
nillos, teria sido inútil inserir uma tal cláusula; pois que 
os partidistas da liberdade da imprensa tem sempre reco
nhecido, que todo o author era, eu devia ser-responsável 
pelos delictos públicos ou particulares, de que se fizesse 
culpavel pela publicação da sua obra. 

Assim a Carta, obrigando os authores a conformar-se 
a leys,que devam reprimir os abusos, naõ devia annunciar 
outras leys se naõ as que procurassem assim a vantagem 
de prevenir os delictos, como a de os reprimir. 

Nao se conforma ás leys, que punem, he-se forçado a 
soffrellas ; mas conformam-se ás leys que previnem os de
lictos, porque se submetlem de antemão ás medidas de 
prevenção, que estas leys estabelecem. 

A maioridade da commissaõ foi de parecer, que estes 
motivos naõ eram capazes de contrabalançar aquelles 
porque deviam rejeitar o principio da censura previa, pro
posto no projecto de ley, e sobre o qual vos tendes a pro
nunciar. 

Querereis vos, Senhores, trazer de novo á lembrança 
algumas observaçoens que vos foram ja apresentadas. 

Nos temos uma Carta Constitucional. 
A liberdade da imprensa deve ser o seu principal 

escudo. 

Os ministros naõ seraõ talvez sujeitos a responsabili
dade senaõ por cazos extraordinários. 

A liberdade da imprensa deve ser o supplemento da 
ley, para os erros e injustiças que ella naõ puniria. 

Os cidadãos gozam do direito de petição. 
A liberdade da imprensa he indispensavelmente neces

sária ao exercício deste direito. 
Os corpos representantes naõ se ajunctara senaõ em 

épocas distantes. 

2 B 2 
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Só a liberdade da imprensa pode compensar o inconve» 
niente e o perigo da sua ausência. 

A liberdade civil he consagrada pela Carta. 
O uso da imprensa he o meio mais seguro, e mais 

prompto, de protestar contra os ultrajes feitos á liberdade 
civil. 

Vantagens tam grandes, tam essenciaes, naõ devem ser 
-sacrificadas senaõ em circunstancias taes, que a salvação 
do throno e da pátria o exijam imperiosamente; e ainda 
seria precizo que este meio fosse o único, que nos livrasse 
do perigo reconhecido eminente. 

Mas longe do establecimento da censura ser necessário 
ou útil, ella mesma ameaçaria a liberdade civil e a liber
dade politica. 

Se a censura fosse confiada a pessoas oppostas ao go
verno? Prejudicaria aos escriptos que deviam illumi-
nar e dirigir a opinião, augmentar, e propagar o amor e 
o respeito dos Francezes para com o monarcha. 

Se fosse abandonadaádiscrição de um ministro? Po
deria um dia vir a ser nociva ás instituiçoens, que elle 
tivesse a temer, aos magistrados cujo dever seria acuzallo 
e julgallo, em razaõ da sua responsabilidade ; a todos os 
cidadãos que verdadeiramente unidos ao Rey e á pátria, 
quizessem incessantemente assegurar a Carta contra os 
ataques que lhe fossem feitos, e repetir e conter os agen
tes da authoridade nos justos limites que a lei lhes as-
signa. 

Ainda há mais. Seria perigoza para os mesmos minis
tros. Sim, Senhores, aquelle dentre elles, que tivesse ás 
suas ordens a censura e os censores, os libelos, e os jor
naes, exerceria talvez um despotismo funesto aos outros 
ministros, que, continuamente atacados, e naõ podendo 
empregar armas iguaes, succumbiiiauí finalmente victi-
mas da calumnia e da injustiça. 

E que viria a ser da publicidade das vossas sessoens, a 
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mais nobre e a mais útil das vossas prerogativas; se pela 
influencia exclusiva, obtida sobre os jornaes e sobre os 
escriptos, se pudesse jamais desfigurar as vossas opinioens, 
©u condemnallas ao esquecimento! 

Julgai pois que poder incomprehensivel a censura mette 
nas maõs de um so homem; e se este mesmo homem 
viesse a ser o objecto das vossas accuzaçoens, que terieis 
vos a oppor ás armas, que contra vos lhe forneceriam os 
libelos e os jornaes ? 

De qualquer lado que se olhe a censura, o perigo he 
evidentemente o mesmo. Ella he essencialmente incom
patível com a liberdade politica; ella naõ he nem pode 
ser senão um instrumento destructor; e certamente ella 
naÕ seria menos funesta nas nossas maõs, do que nas de 
um ministro. 

Estes princípios, e estas observaçoens saõ difficeis de 
refutar por isso, para evitarem a sua discussão, voltam-se 
para circunstancias particulares: pretendem que no perigo 
em que se acha a França e o governo, quando mesmo a 
censura fosse contraria aos princípios da Carta, seria pre
cizo vir em succorro do governo, e renunciar por algum 
tempo ás vantagens, e aos privilégios da liberdade da im
prensa. 

Mas vamos; os perigos imaginários, de que fingem ter 
medo, saõ por ventura comparáveis aos verdadeiros peri
gos, que traria com sigo a suspensão do uso deste direito'-' 

Suspender a liberdade da imprensa he suspender a 
Carta Constitucional; he quasi renunciar ás instituiçoens 
que ella consagra, he impedir a consolidação dos direitos 
que ella assegura. 

Acazo tem as circunstancias mudado depois do dia, 
em que o direito da liberdade da imprensa foi procla
mado, e consagrado pelo Rey ? 

Tein mudado sem duvida, mas tem sido para melhor. 
A sua authoridade tem-se consolidado; as vontades tem-se 
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alliado á roda do throno; as homenagens de todas as 
cidades tem-o cercado dos votos e das bençaõs dos 

Francezes. 
E naõ se tem ja ha vários mezes gozado da liberdade 

da imprensa, direi mesmo, naÕ se tem levado esta liber
dade até á licença, ao desaforo? 

Que grandes males tem resultado ? 
A audácia de alguns escriptores mal intencionados nao 

tem sido perigosa, e menos o será para o futuro. 

Que escriptos tem perturbado a tranquillidade pu

blica? 

E se em um tempo em que a policia da imprensa está 
quasi desorganizada, a licenciosidade naõ tem produzido 
effeito algum verdadeiramente funesto, que receais vos da 
liberdade que terá a respeitar e a temer as leis repres
sivas? 

E naÕ he também a liberdade da imprensa, de que se 
tem usado com a sabedoria e moderação conveniente, que 
devemos a reparação de alguns erros, que teriam agitado 
os espíritos, se a esperança do suecesso das reclamaçoens 
publicas naõ tivesse accalmado as justas apprehençoens? 

NaÕ he á liberdade da imprensa que devemos, sobre a 
questão prezente, a publicação de muitos escriptos, que 
influirão sem duvida na vossa decisão ? 

NaÕ he a liberdade da imprensa que nos tem procurado, 
sobre a maior parte das decisoens que temos a dar, algu
mas vistas sabias, alguns avizos preciozos, de que sabere
mos approveitar-nos ? 

Na verdade, houve tempo em que a circulação de libelos 
famosos, e de jornaes foi perigosa; porem a sua virulência 
era mais o effeito do que a causa das desordens civis: de 
mais disso, esta causa naõ foi nem a única, nem a princi
pal ; e seria digno de lastimar-se todo o Francez que nao 
julgasse pelo seu juizo, e pelo seu coração, quando o» 
tempos estaõ mudados. 
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Entaõ, tudo puxava ao movimento, como tudo hoje 
tende ao repouso: entaõ, assembleas tumultuosas, e reuni-
oens sediciosas, naÕ so estavam sempre promptas para re
ceber as impressoens pérfidas, e exageradas, mas naÕ as 
recebiam senaõ para as transmittir, e mais exageradas. 

A denunciaçaÕ era um meio de subir: pregava-se pu
blicamente a desordem e a anarchia. Tudo era licenci-
osidade e impunidade. 

A authoridade naõ era uma, fixa, e firme. As vontades 
particulares usurpavam os direitos da ley. 

Naõ havia leys nem meios de repressão. 
Bem de pressa um governo passageiro e variável 

achou-se sem poder moral, nem força fizica para se susten
tar. Naõ tinha nem a consideração nem o credito neces
sário para attrahir a si as vontades e opinioens geraes. 

E x ahi! nesses mesmos tempos, quando se pedia que 
o exercício da liberdade da imprensa fosse suspendido, 
era apoiando, e provando os abusos excessivos e intole
ráveis, os projectos evidentes, que ammeaçavam a ordem 
establecida. 

Temos nos ignaes excessos a temer ? A geração tur
bulenta dsappareceo; a que lhe succedeo pode por ven
tura formar os mesmos votos, ter as mesmas esperanças, os 
mesmos erros 1 

NaÕ ha tribunaes bastantemente fortes para reprimir os 
delictos ? Naõ tendez vos leys penaes ? Naõ podeis vos 
augmentar as que existem ? Ah ! temei que uma injusta 
desconfiança, que vaõs terrores, naõ offendam o monarcha, 
calumniando a naçaõ. 

Eia pois! estes transportes de alegria, que tem retum-
hado de todas as partes, estas felicitaçoens que chegam 
de todas as cidades, as homenagens de todas as authori
dades, este concurso unanime de votos e de esperanças 
nao seraõ o estandarte e os penhores da opinião geral, e 
da vocação de todos os Francezes! Temeis vos que 
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escrip s sediciosos sejam capazes de conduzir os cida-
daons á revolta contra um governo legitimo? Contra 
um monarcha, que recebe todos os dias tantas provas da 
affeiçaõ do seu povo? Qual he o insensato que ousaria 
assio-nar o seu nome em um libelo tam criminoso ? 

Qual he o impressor licenciado, que consentiria em for
necer as suas imprensas para se fazer complice do crime 1 
Naõ saberiam elles, que pelas nossas leys repressivas, se 
exporiam a ser punidos de pena capital ? e quando o igno
rassem, ou quando o esquecessem, que effeito produziria 
sobre os Francezes um tal libelo ? Ou para melhor dizer, 
como poderia elle circular, e sobre tudo vir a ser peri

goso '*-
H e por ventura suppondo acontecimentos tam inverosi-

milhantes, perigos tam imaginários, que se pode pedir o 
sacrifício dos direitos mais sagrados de uma naçaõ ? 

Porem diz-se, que naõ se tracta senaõ de uma ley provi
sória. Lede a ley; ella he proposta como definitiva, como 
o complemento da Carta. 

E quando naõ, que quer dizer provisório, quando se 
tracta dos direitos públicos ? Uma vez curvados debaixo 
do jugo da censura, em vaõ tentareis tomar-vos a indi-
reitar. 

Naõ se sabe que, ao menor perigo verdadeiro, estamos 

unanimameute decididos a revestir o governo de toda a 

força, que lhe he necessária ? 
Mas devemos nos sacrificar a terrores pânicos, a peque

nas consideraçoens os direitos essenciaes que constituem 
a naçaõ ? O nosso dever he de velar constantemente 
sobre a conservação dos direitos públicos, para manter o 
amor e respeito de todos os cidadãos para com o monar
cha que consagrou aquelles direitos; cada acto que nos 
fizermos para preencher esta augusta missaõ será para o 
povo Francez uma lembrança dos benefícios do seu Rey. 

Temeis os jornaes! 
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Ate o presente o governo naõ se queixa delles, bem 
que a maior parte tenha sacudido o jugo da censura; os 
que houverem de se estabelecer -j, em que poderão ser mais 
temíveis ? 

Se ja houve tempo em que causaram inquietação a um 
governo precário, destituído de força, de confiança e de 
authoridade, he porque entaõ, o primeiro emprehendedor, 
sem responsabilidade moral, sem fiança pessoal, nem pe
cuniária, arriscava um jornal anônimo, e que mesmo 
fazia imprimir clandestinamente. 

Mas hoje naõ se podem impor aos emprehendedores 
de jornaes as mesmas condiçoens que aos impressores ? 

Exija-se uma cauçaõ forte de quemquer que quizer 
emprehender uma folha periódica; exahi com que respon
der pelas condemnaçoens pecuniárias. 

Exija-se a assignatura do proprietário incartado (bre-
veté); exahi com que responder pelas condemnaçoens 
pessoaes. 

Faça-se uma ley, que regule os cazos, em que, seja pelos 
delictos públicos, ou pelos particulares, o -privilegio do 
jornal possa ser suspendido, ou mesmo supprimido depois 
de uma sentença de condemnaçaõ, que esta ley estableça 
penas severas e mesmo capitães, segundo a gravidade 
dos delictos; e certamente os jornalistas naõ se exporão 
a condemnaçoens justas. 

Hoje em dia, a empreza de um jornal he mui custosa ; 
antes mesmo de obter um suíficiente numero de asssig-
nantes, he preciso fazer desemboiços mui consideráveis ; 
e he sempre uma sociedade de accionistas, ou capitalistas 
que faz estas grandes especulaçoens literárias; estejamos 
certos do interesse que elles haõ de ter em naõ compro-
metter o seu jornal, que he o mesmo qne a sua fortuna. 

Pezai pois, Senhores, os inconvenientes imaginários 
da liberdade da imprensa, com o perigos reaes da cen
sura. 
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Debalde se invoca o principio, de que he precizo sacri
ficar o interesse particular ao interesse geral : o princi
pio he verdadeiro; mas he conveniente pedir a applica-
çaô ? Que ! será precizo, com a esperança de consolidar 
o edifício social, minar os seus alicerces, arrancar as suas 
bases ? Que aconteceria entaõ ? Viria a baixo o edifício 
inteiro. 

Bem se sabe que o governo Inglez tem-se achado em 
circunstancias bastantemente criticas, para suspender o 
acto de Habeas Corpus. 

Porem esta suspensão naõ prejudicava senaõ aos direi
tos de alguns indivíduos, e era para manter a segurança 
da sociedade inteira; se o governo tivesse abusado desta 
medida contra os cidadãos, ao menos a liberdade da im
prensa era o seu escudo contra os abusos da authoridade. 

He verdade que lambem o exercício do direito da liber
dade da imprensa foi em outro tempo enfieado em Ingla
terra. 

Mas por quem? e em que tempo ? 
A primeira vez, por uma ordenação da Camera estrel-

lada. (Star Chamber.J 
E que era esta Camera estrellada 1 
Um tribunal estabelecido pelos Reys de Inglaterra para 

manter os privilégios da coroa, e punir os vassallos que 
os atacavam. 

Os actos pelos quaes a Camera estrellada tinha limitado 
a liberdade da imprensa, principalmente um 1635, podiam 
parecer ataques aos direitos públicos da naçaõ Ingleza, e 
foram talvez uma das canzas que irritaram os desconten
tes contra o infeliz Carlos I. 

Se o Parlamento, depois de ter abolido a Camera estrel
lada em 1642, manteve, em seu favor, algumas restric-
çoens á liberdade da imprensa, naõ direi que as dispuras 
de religião que dividiam cruelmente os Inglezes, e que 
a guerra civil, que se preparava entre os vassallos e o mo-
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marcha, eraõ uma desculpa legitima; mas direi que o par
lamento, naquelles tempos de discórdias e de desgraças, 
se appoderou da arma terrível da censura, e se servio, 
contra os partidistas do Rey, deste meio de que elles 
mesmos se tinham servido contra a liberdade publica. 

A liberdade da imprensa nao existio no tempo de 
Cromwel. 

Talvez tivesse ella salvado a vida a Carlos I . E 
quando a sua famillia tornou a subir ao throno, quam 
affbrtunada seria se restabelecesse a liberdade da im
prensa? 

Avizos sábios e generosos advertiriam Carlos I I . para 
que reynasse para a felicidade dos Inglezes; e a sua 
indolência para os negócios, a sua indifferença para com 
o seu povo, naõ preparariam a catastrophe de Jaimes 
I I . 

Este mesmo príncipe escaparia á sua desgraça, se a 
opinião publica lhe tivesse podido fazer conhecer, que o 
6eu despotismo, tanto em matéria de religião, como em 
politica, arredara delle os corraçoens dos seus mais fieis 
vassallos; porem a liberdade da imprensa naõ existia, e 
elle naõ conheceu os perigos senaõ quando lhe foi impos
sível remediados. 

Em fim, quando os Inglezes em 1688, publicaram a de
claração dos direitos, desdenharam estipular a liberdade 
da imprensa, porque este direito pertence a todo o povo, 
que tem uma constituição, e corpos representantes para 
manter ou defender os direitos. 

Porem depois que a liberdade Ingleza tem estado 
verdadeiramente constituída, jamais a liberdade da im
prensa foi suspensa; e he pela liberdade da imprensa 
que a balança dos poderes tem sido constantemente 
mantida, a liberdade publica assegurada, e que tem ex
istido um espirito eminentemente nacional. 

A ultima objecçaõ que se fez contra o exercício actual 
2 c 2 
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da liberdade da imprensa he, dizem elles, que nos naõ 
temos uni espirito publico, um espirito nacional, que se 
suppôem dever necessariamente preceder ao uso desta 

liberdade. 
Seria talvez dificultoso determinar ate que ponto estas 

exprobraçõens saÕ fundadas ; porem quando o fossem, o 
meio mais útil e mais rápido para formar o espirito 
nacional, seria o uso da liberdade da imprensa. Da im
pressão regulada e do movimento contrapezado das opi
nioens, he qne pode nascer este equilíbrio moral, que vem 
a ser a medida e o caracter do espirito nacional. 

Sem nos affectarmos desta diferença de opinioens, que 
nos agita sem nos perturbar, que nos divide sem nos 
desunir, esperemos que nestas lutas, em que cada um 
defende, segundo as suas luzes, e segundo a sua con
sciência, o interesse do monarcha e os direitos da naçaõ, 
venhamos a formar em nos uma espécie de virilidade 
politica, á qual devêramos este espirito publico, que 
distingue outras naçoens. 

Se a liberdade da imprensa he indispensável para crear 
e manter este espirito publico, ousamos dizer, que esta 
liberdade, accompanhada de sabias medidas repressivas, 
que podem conciliar-se com ella, he mais útil ao governo 
do que a mesn<a censura. 

Se hoje se establecer a censura, será ella mais hábil ou 
mais feliz do que a que existia em outro tempo, quando 
apezar dos censores do Rey, e dos cuidados da policia, 
escriptos perigosos e calumniosos sabiam das imprensas 
clandestinas e estrangeiras. 

Se ha alguma esperança, ou possibilidade de evitar 
estes abusos, e seu funesto effeito, naÕ será pennittindo 
entre nos o exercício da liberdade da imprensa? 

Quando o cidadão tem o direito de publicar livremente 
a sua opinião, esta faculdade destroe quasi inteiramente 
o effeito dos libelos clandestinos. Todos diraõ ; quem, 
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debaixo da protecçaÕ da ley, podia publicar as suas opi
nioens, nomeando-se a si, ou o seu impressor, e produz 
uma obra na escuridade, naÕ he mais do que um covarde 
e um difíámador. A obra fica desacreditada so porque 
o author se sustrahia á ley; mas pelo contrario, se se pensa 
que a censura tem rejeitado verdades úteis, que teriam 
offendido um homem poderoso, da-se aos escriptos saídos 
das imprensas clandestinas uma confiança desgraçada, e 
os libelos vem a ser de alguma sorte, o funesto supplemento 
da liberdade da imprensa. 

Quando um povo inteiro souber que os livros e os 
jornaes passam pela censura, que confiança podem in
spirar? Entaõ duvida-se até dos factos mais certos, e 
a opinião publica está de má fé contra a mesma verdade. 

Tanto a censura he funesta a formação e ao progresso 
do espirito publico, quanto este espirito publico cresce, e 
se fortifica pela liberdade da imprensa, qne, dando a cada 
cidadão a faculdade, e direito de publicar a sua opinião, ou 
ou de escolher entre as que saõ publicadas, apega-o ver
dadeiramente, a sorte real da pátria, inspira-lhe para com 
o monarcha uma adhesaõ, e uma devoção bem en
tendida. 

Permitti-me trazer para aqui as expresroens de um 
author distineto, fallando dos vantagens que a liberdade 
da imprensa procura à Inglaterra:— 

* " Tal he em fim o feliz effeito da liberdade da 
imprensa, e das discussoens publicas, que em tudo o que 
diz respeito à prosperidade do reyno, acham-se os mi
nistros sempre forçados a empregar as medidas mais 
vantajosas ao Estado, por mediocres que sejam os seus 
talentos, ou errôneas que possam ser as suas opinioens: 
tanto o seu interesse como a sua gloria, obrigam-os a 
ajunctar á roda de si todas as luzes da naçaõ." 

Mas he a Inglaterra a única que tem reconhecido e 

* Tableau de Ia Cirande Bretagne, T. 11. 
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experimentado as vantagens preciosas da liberdade da 
imprensa *? Ignorais vos quanto outros paizes da Europa 
tem participado destas vantagaens reaes, sem encon
trarem os inconvenientes com que aílectam de ameaçar a 

França ? 
E se se admittissem consideraçõens secundarias nesta 

grande questão, naõ se poderia dizer que a censura tem, 
nos tempos passados, transportado para commercio 
estrangeiro, industria e benefícios, que deveriam pertencer 
às imprensas Francezas? Querereis também roubar ao 
nosso commercio estes recursos, e estas esperanças ? 

Assim, meus Senhores, a censura seria ao mesmo tempo 
injusta e perigosa; resta a provar que seria incon
stitucional. 

O direito que a Carta reserva de establecer as leys que 
devem reprimir os abusos da liberdade da imprensa, naõ 
he sem divida o direito de tolher o uso delia. 

Porem, diz-se, que significam entaõ estas palavras: 
" conformando-se ás leys que devem reprimir os abusos." 

Reprimir os abusos, naõ he prevenir os abusos, naõ 
he tolhei o uso. 

O abuso naõ nasce, nem pode nascer senaõ do uso. 
He um uso injusto, excessivo, intolerável. Mas como 

abusais vos se naõ vos deixam usar? Assim reprimir o 
abuso, lie impedir, punir o mao uso, mas o uso começado. 

Quando um agente da authoridade quizer reprimir 
um abuso, a ley e os magistrados meter-se-haõ de per 
meio, para decidir entre elle e o cidadão que tiver publi
cado a sua opinião. Mas quando este agente naõ quizer 
senaõ prevenir o abuso, isto he, impedir o uso, elle so 
decidirá, nem a ley, nem os magistrados terão a decidir. 

Perguntam, como o escriptor, que quizer usar da liber
dade da imprensa, se conformará as leys que reprimom 
os abusos, se estas leys naõ saõ leys de prevenção. 

A resposta he fácil: para se submetter o escriptor 
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a censura previa, que he uma ley de prevenção, seria 
precizo que, para reprimir os abusos, a censura fosse o 
único meio possível ao qual se podesse conformar. 

Porem se existem outros, sem ser a censura, e se con
ciliam com a liberdade da imprensa, consagrada pela 
Carta, naõ deverão estes ser olhados como os únicos, que 
saõ indicados pela restricçaÕ da caria ? 

As leys que facilitariam a repressão, e às quaes os au
thores poderiam conformar-se, seriam, por exemplo, as 
que exigissem:— 

Que nenhum escripto fosse impresso sem uma de
claração previa do impressor; 

Que a obra impressa contivesse o nome do author ou 
do impressor; e mesmo os nomes de um e de outro, em 
certos casos; 

Que nenhum author podesse entregar a sua obra a 
imprensas clandestinas, e que fosse ameaçado de uma 
pena, quando mesmo a sua obra naõ contivesse al«*uma 
cousa reprehensivel; 

Que naõ podesse ir ter com um impressor que naõ 
tivesse carta do Rey, e que naõ tivesse fornecido a exigida 
cauçaõ. 

Que o author e o impressor fossem obrigados a de
clarar o numero dos exemplares ; 

Que fossem obrigados a indicar o logar onde se iriam 
depositar, durante os primeiros dias da publicação. 

Ex aqui está, Senhores, que he possível appresentar 
leys que sujeitariam o escriptor a formalidades, ás quaes 
elle se conformaria para facilitar o meio de reprimir os 
abusos; isto he, de os fazer menos freqüentes, menos 
perigosos, mais fáceis de punir; e todas estas formali
dades se executariam sern serem nocivas ao exercício da 
mesma liberdade, sem que soffia uma censura previa, 
nem se conforme a leys de prevenção. 

Quanto ás leis repressivas, j á estão indicadas pelo 
código penal, bastaria combinallas com a maior parte das 



204 Miscellanea. 

disposiçoens contidas na segunda parte do projecto de 
ley proposto; inserindo-lhe, que o author e o impressor 
seriam inteiramente responsáveis, começar-se-hia a tocar o 
termo desejado, e poder-se-hia, sendo necessário, accres-
centar ainda artigos que a experiência indicasse, para se 
completar esta parte da nossa legislação. 

Mas estas explicaçõens naõ saõ necessárias na oceasiaõ. 
A carta pronunciou, tracta-se de a executar: quer se 
examine o espirito, ou a letra da Carta, ou o sentido 
legal, he impossivel admittir que reprimir signifique 
prevenir. 

Pode acazo suppor-se que a Carta, no mesmo artigo, 
tenha dado, por uma declaração expressa a faculdade de 
imprimir livremente, e tenha retirado, no mesmo instante, 
esta faculdade por uma restricçaõ tácita ? 

Que quer dizer publicar livremente as suas opinioens ? 
isto he, que vem a ser a liberdade da imprensa ? 

A liberdade da imprensa, responde Blackstone, con
siste em naõ por restricçaõ anterior ás publicaçõens, e 
naõ em izemptallas de perseguiçõens criminaes, depois 
da publicação." 

Que necessidade temos de invocar authoridades estran
geiras? o projecto da ley, o ministro mesmo*, nos mostram 
que naõ ha necessidade. 

O artigo Io. diz, que todo o escripto de mais de trinta 
folhas de impressão poderá ser publicado livremente e sem 
exame ou censura previa, 

O ministro, em seu discurso, diz a mesma cousa, e ac-
erescenta: que submeter todos os livros á censura, seria 
annihilar a liberdade. 

Assim nada de censura, impressão sem exame prévio, 
chama-se liberdade da imprensa. 

Estar sujeito á censura ou ao exame prévio, he naõ 
gozar da liberdade da imprensa. 

Portanto, a Carta, quando prometteo a liberdade, ne-
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cessariamente dispensou a censura previa; logo a ley que 
a propõem seria inconstitucional. 

Assim o espirito da Carta naõ permitte a censura 
previa, o que bastaria para decidir a questão. 

A carta repugna igualmente esta censura; reprimir 
nunca foi synonymo de prevenir. 

Prevenir, he impedir que o mal nasça. 
Reprimir* be impedir que elle faça progresso. 
A ley que previne naõ reprime: nada tem a reprimir, 

nem a punir, pois que naÕ deixa nascer o delicto. 
A ley que reprime o delicto, punindo-o, impede-o de 

frzer progressos, e de ter conseqüências funestas. H e 
verdade que a pena infligida he um exemplo, que previne 
accidentalmente outro delicto; porem será precizo concluir 
que o direito ou o dever de prevenir o delicto, he o de 
reprimir, e que o direito ou o dever de o reprimir, he o 
de prevenir ? Sabe-se muito bem que a policia he en
carregada de prevenir os delictos, e que os magistrados 
judiciaes saÕ encarregados de os reprimir. 

O ministro conheceo também a correcçaõ da expressão, 
que, no seu discurso, empregou-a no mesmo sentido. 

" As leys repressivas, diz elle, naÕ saÕ suflicientes 
contra os effeitos; porque naõ podem punir o author 
senaõ quando a mal j a he mui grande."— 

Nesta phrase, reprimir significa arrestar o mal, punir o 
mal, e naõ prevenillo. 

E com effeito, tal he o sentido legal. Esta palavra 
tem sido empregada nesta única accepçaõ, todas as vezes 
que he questão de legislação: jamais reprimir significou 
prevenir. Poder-se-hiam citar numerosos exemplos. 

Portanto, meus Senhores, nenhuma duvida pode haver 
de que a carta, naõ sujeitando a liberdade da imprensa 
senaõ a leys repressivas, naÕ annunciou, nem podia an-
nunciar a existência e a possibilidade da censura, e desde 
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entaõ, a proposição contida no projecto de ley seria con
traria ao nosso direito publico, seria inconstitucional. 

A commissaõ, inteiramente convencida de que se as 
circumstancias o exigissem imperiosamente, nenhum de 
vos haveria que naõ se empenhasse em succorrer o go
verno, e defendello por todos os sacrifícios necessários e 
convenientes, mesmo pela suspensão do exercício de um 
direito tam sagrado, e tam indispensável como o da li
berdade da imprensa, propoem-vos a rejeitaçaõ do pro
jecto de ley. 

Ella tem com tudo examinado a questão, se rejeitando-se 
quanto ao principal a ley proposta, porque he inconstitu-
tional, seria conveniente acceitalla por ora com justas 
niodificaçoens, para obviar os inconvenientes, que o go
verno receia do exercício actual da liberdade da imprensa. 

A Commissaõ decidio pela simples maioridade, que naõ 
tinha logar examinar-se esta questão, em quanto o mi
nistro do Rey naõ apresentasse a este respeito um pro-
projecto de ley com motivos que podessem illustrar-vos 
e determinar-vos; e que mesmo este projecto de ley naõ 
devera ser appresentado senaõ em seguiminto de um que 
organisasse o exercício da liberdade da imprensa, e que 
completasse as leys repressivas que devessem asseguralla 
sem perigo. 

He custoso, sem duvida, pensar e annunciar, que o 
primeiro projecto de ley, que se propõem á camera deve 
ser rejeitado; porem, ousamos dizer, este accidente, que 
naõ esteve em nossa maõ prevenir, dá occaziaÕ de mas-
trar-mos ao monarcha e á nacaõ, qual he a nossa adhesaõ, 
e o nosso respeito para com a Carta. O Rey verá na 
vossa decizaÕ o suecesso das instituiçoens liberaes, que 
saõ obra sua; e a nação, se julgar que temos defendido 
os seus direitos, e interpretado os seus desejos, elevará 
ao throno uma homenagem de reconhecimento; e ficará 
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ainda mais disposta a executar as outras leys, que nos crer
mos justo ou conveniente adoptar. 

Nos temos passado por tempos, durante os quaes dizer 
a verdade era uma virtude perigosa, hoje só he um sim-
plez dever, tam doce como fácil de perencher; o Rey 
quer e ama a verdade; tam digna he ella de se ouvir! 

Mas como se assegurará este triumpho á verdade, se 
naõ for pela liberdade da imprensa? Exista ella em 
França, seja combinada com sabias leys de repressão, 
que será sempre mais fácil fazellas executar, do que ag 
que estabelecessem uma censura, entaõ os verdadeiros ci
dadãos, os vassallos sinceramente unidos ao monarcha, 
os escriptores dignos do nome Francez, viraõ a ser os or-
gaons da opinião geral, os guias e os interpretes do espi
rito publico; aquelles usarão sabiamente desta liberdade, 
promptos a reprimir a licenciosidade dos malévolos, se a 
cazo apparecessem alguns sem que a ley podesse casti-
gallos. 

De par com nosco reclamaria a liberdade da imprensa, 
aquelle magistrado virtuoso, e eloqüente, que tinha longo 
tempo exercido o ministério da livraria, o sábio Males-
herbes, que soube ao mesmo tempo defender os direitos 
da sua pátria, e a pessoa do seu rey, e que poi* uma de
voção generosa mereceo ser associado ás suas augustas 
desgraças. Ah! se Matesherbes existisse ainda no meio 
de nos, elle nos exhortaria a defender direitos, que sos 
podem affiançar a Carta, e que devem assegurar a gloria 
e a prosperidade da França; sim, se elle existisse entre 
nos Mas que! naõ lhe sobreviveo o seu gênio? Esta 

obra, que devemos ao uso do direito que reclamamos, 
obra que este homem de bem, e de talento legou á sua 
pátria, e á posteridade, vos assistirá nas vossas meditaço-
ens; sim, as opinioens deste sábio tem dirigido as nossas, 
e ellas solicitam com nosco a rejeitaçaõ do prejecto da 
ley appresentada. 

2 D 2 
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Tendo Mr. Raynonard acabado, dividio-se a Camera, 
de que resultou haver quasi um igual numero de votos a 
favor e contra o Relatório da Commissaõ. O debate 
ficou para Sextafeira. 

Mr. Riviere foi entaõ convidado para subir á Tribuna, 
e desenvolver a sua proposta de 30 de Julho, para que se 
houvesse de pedir ao Rey que fizesse appresentar á Ca
mera um projecto de ley, " para determinar o que deve
ria constituir a lista civil, e a propriedade da Coroa, e es-
tablecer regras para a administração daquella proprie
dade." Depois de algumas observaçoens introductorias, 
Mr. Rivier submetteo as seguintes proposiçoens:— 

Que o thesouro real pagasse, para as despezas do Rey 
c da sua Casa, a somma de 25 milhoens, em, mezadas. 

Que o Louvre, e as Thuüleries fossem destinados para 
a habitação do Rey. 

Que os palácios, edifícios, terras, quintas, matas, e ta
padas, que formam os dominios de Versailles, Marly, St-
Cloud, Meudon, St. Germain em Laye, Rambouillet, Com-
peigne, Fontainbleau, e outros palácios e castellos especi
ficados na ley de 1 de Junho, de 1791, e no Sena-
tus Consultos de 30 de Janeiro, de 1810, de 1 de Mayo, 
de 1812, e de 14 de Abril, de 1814, constituam o patri
mônio da Coroa, e serão fornecidos, e concertados por 
ella. 

Que os diamantes, pe rola,pedras preciosas, pinturas, 
estatuas, relevos, livrarias, e outros monumentos das artes, 
ou estejam nos palácios do Rey, QU nos museus da Coroa, 
formem parte deste patrimônio. 

Que as reaes fabricas de Sevres, os Gobelins, La Sa-
vonerie, e Beauvais, continuem a pertencer á Coroa, e 
serão mantidas á custa da lista civil. 

Que. a propriedade que forma o patrimônio d;> Coroa 
he inalienável e naõ pode ser hypotecada. Esta proprie
dade será exempta de contribuiçoens publicas, e nunca 
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poderão carregar sobre ella as dividas de um monarcha 
defuncto, nem as pensoens que elle poder ter concedido. 

Que o Rey possa adquirir bens particulares, por doação, 
successaÕ, ou compra, os quaes estarão sujeitos a todas as 
taxas e contribuiçoens publicas na mesma proporção que 
a propriedade dos indivíduos. 

O Rey poderá dispor dos seus bens particulares, seja 
durante a sua vida, ou por testamento; porem se os con
servar nas suas maõs dez annos, ou morrer sem dispor 
delles, ficarão entaõ unidos áos dominios da Coroa. 

Que o thesouro publico pague annualmente a somma 
de 8 milhoens, para os Príncipes da Familia Real, os 
quaes o Rey devidirá por elles, porem de maneira tal, 
que a porçaõ assignada a um so Principe, nunca excederá 
três milhoens. 

A Camera concordou unanimemente em que as propo
siçoens de Mr. Riviere fossem tomadas em consideração, 
e impressas. 

Camera dos Deputados, 5 de Agosto. 
Esta sessaõ foi mui curta, porem ha de fazer-se notável 

pelas conseqüências que ha de ter para o futuro. 
A discussão sobre o relatório de Mr. Ray-nouard a res

peito da liberdade da imprensa, attrahio ura grande nu
mero de ouvintes, principalmente Senhoras, que occupa-
ram uma parte dos bancos reservados exclusivamente 
para os Deputados. Muito antes da hora da sessaõ j a os 
lugares estavam tomados. Os Deputados consultaram 
que partido haviam de tomar. 

Para foiçarem a sair os intrusos, os seus regulamentos 
naÕ lhes authorizavam esta medida. Annunciaram que 
naõ haveria sessaõ; porem nada podia diminuir o numero 
dos curiosos masculinos, e ainda menos o dos femeninos. 

Por fim, passadas duas horas, tomou o Presidente o 
seu assento. Mr. Dessaulx, um dos Secretários, leo o 
regulamento 90 da Camera, pelo qual he prohibido a 
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toda a pessoa o permanecer no interior da Saln, por ne
nhum pretexto, depois da abertura da sessão. 

Aqui houve um grande tumulto. Um dos Membros 
pedio licença para fallar, a pezar do Presidente e Ques-

tores. 
O Presidente declarou que, se os estranhos, que occu-

pavam uma grande parte da Sala, naõ se conformavam ao 
re-J-ulamento, ver-se-hia na necessidade de transferir a 
sessaõ para outro dia. 

Isto naõ produzio effeito. 
O Presidente esperou algum tempo. Quiz fazer exe

cutar o regulamento 5 porem preferio transferir a sessaõ 
para a manhaã. 

Haõ de tomar-se medidas uara prevenir a renovação 
de similhantes scenas, que consumem o tempo, e impedem 
os trabalhos dos Deputados. 

Camera dos Deputados, Sessaõ de 6 de Agosto. 

Hoje abrio-se a discussão sobre o projecto de ley rela
tiva á liberdade da imprensa. 

O Albade de Montesquieu, Ministro do Interior, esteve 
presente durante toda a Sessaõ. 

Mr. Fleury, (deputado do Isere) que foi um dos mem
bros da commissaõ central, foi um dos da minovidade que 
julgava, que a assemblea devia adoptar, com emendas, a 
ley que lhes fora posta. 

Os homens em sociedade conheceram, que em ordem a 
naõ perderem de todo a liberdade, deviam gozalla em 
rommum. Em conseqüência consentiram em sacrificar 
uma parte de sua independência, em ordem a poderem 
o-ozar o resto em segurança. 

Esta idea applicou elle á liberdade da imprensa; e pro

poz provar que a censura era conforme a toda a boa legis

lação, e naõ contraria á nossa. 
Que! exclamou o Membro, pode ter-se similhante idea 
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de retirar da vigilância da policia escriptores, que tem 
taes meios de perturbar a tranquillidade publica? 

Se he o nosso dever arrestar o punhal do assassino, a 
taça do invenenador, e a tocha do incendiario, naõ nos ha 
de ser permittido prevenir a publicação de um escripto, 
que pode levar a desolação a casa de um cidadão, man
char a honra de uma esposa ou de uma filha, destruir 
mesmo o respeito devido ao governo, e conduzir o povo 
todo a revolta? 

Posto que tinha determinado discutir o sujeito a san<nie 
frio, naõ podia conter a sua indignação. Foram os ho
mens feitos para os princípios, ou os princípios para os ho
mens? A caso vivemos ainda naquelles tempos, em que 
um Cannibalo podia vir, e pronunciar da Tribuna, " Aca
bem antes as nossas colônias, do que os princípios!" A h ! 
ellas perderam-se; aquelle mesmo monstro tinha morrido ; 
e talvez ainda o seu castigo fosse um exemplo infructuoso 
para a posteridade! 

Disse-se que o artigo 8 da Constituição decidia tudo; 
que elle so faliara de reprimir abusos, que he punir, e naõ 
prevenir de antemão a sua occurrencia. Porem na nossa 
lingua, a palavra ' reprimir' significa algumas vezes pre
venir, oecurrere malis, tanto como punillos. Citou varias 
passagens deste sentido de St. Evremond, e Montes
quieu; porem sentia-se envergonhado por esta guerra de 
palavras. 

Proseguio depois a examinar o argumento, de que a 
imprensa mesma fornecia o antídoto contra os seus pró
prios abusos. Deve entaõ um homem, disse elle, ir por-se 
em campo contra escriptores de profissão, que haõ de ter 
vantagem sobre elle? Deve um pacifico cidadão ser for
çado a ir esgrimir com estes mestres de esgrima? Para 
que ha de um governo novo ser exposto aos ataques de 
quem quer que o quizer atacar? Porem, querem dizer, a 
guerra da penna naõ he perigosa. Ah! Senhores, a li-
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berdade da imprensa foi sempre entre nos a liberdade do 
mais forte. Durante a Revolução, foi sempre a maça nas 
maons do gigante, para denibar o partido mais fraco. O 
publico nunca ouvio ambas as partes com imparciali
dade. Uma propensão invencível inclinava-o sempre a 
ouvir aquelles que atacavam o Governo. (Aqui os mur
múrios deram a conhecer ao orador, que os membros naõ 
eram da sua opinião.) O publico sempre ve despotismo 
aonde ve uni systema combinado. 

Se o author de um libelo fosse um Beaumarchais, e 
tivesse, como elle, uma cara de bronze, uma penna de 
ferro molhada em fél; se espalhasse profusamente a mais 
acerba ironia nos seus escriptos, seria talvez condemnado 
pelos tribunaes; porem o publico havia de aprender a 
desprezar aquillo que devia temer e respeitar. A opinião 
do desventurado Malesherbes tinha sido citada ein favor 
da liberdade da imprensa; porem Malesherbes tinha visto 
aodepois razoens para mudar de opinião ; e os accredita-
dos varoens que no século 18 sustentaram com tanta va
lentia a liberdade da imprensa, haviam de ser de differ
ente opinião, se vivessem, para ver que ella foi a principal 
causa da destruição do throno. A famosa carta do Ab
bade Raynal á Assemblea Constituinte oflerccia uma 
prova bem forte da justiça desta observação. 

Deveríamos examinar as calamidades que tinham Mtlo 
produzidas pela liberdade da imprensa. Os tempos, sem 
duvida estavam mudados; porem os homens naõ. 

Que naõ era meramente a malevolcncia que s<- devia 
temer, mas também a imprudência. A publicidade das 
Sessoens da Camera era um dos seus maiores privilégios ; 
e entretanto a Constituição tinha dado a quaesquer cinco 
membros o dictatorio poder de fazer as suas sessoens 
secretas ; e havia o primeiro biltre que quizesse, arrogar-
se uma publicidade, que era negada ás nossas madurns 
reflexoens ? 
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Quem poderia tirar vantagem da illimitada liberdade de 
se dizer tudo ? Seria o Rey ? Dizem-nos, que elle havia 
de achar verdades Úteis nos jornaes, e nos libelos: porem 
seria elle bem digno de ser lastimado, se se visse compel-
lido a lêllos; e a França também havia de estar em um 
miserável estado, se fosse nelles que ella houvesse de 
achar os elementos da politica. 

Concluio com mover, que passassem para a ordem do 
dia sobre o relatório da commissaõ ; e eme o plano de ley 
fosse adoptado com emendas. A Camera por uma maio-, 
ridade de votos, ordenou que esta falia fosse impressa. 

Seguio-se-lhe Mr. Gallois, o qual atacou fortemente o 
principio do projecto de ley. Sustentou que era contrario 
ao artigo 8 da Carta Constitucional, a qual diz:—" Os 
Francezes tem o direito de imprimir e publicar as suas 
opinioens, conformando-se com as leys destinadas para 
reprimir o abuso daquella liberdade." Tal he, disse elle, 
a solemne promulgação da liberdade da imprensa, que 
S. M. na sua declaração de 2 de Maio annunciou como 
uma das bases da Constituição, que estava determinado a 
adoptar, A leys, que melhor estabelecem a liberdade da 
imprensa, saõ as que punem os seus excessos com a maior 
severidade. Vos, portanto, naõ podieis deixar de espe
rar com justa impaciência aquella ley repressiva, que devia 
finalmente assegurar á França o pacifico, constante, e 
regular exercício daquelle direito. Nesta expectaçaõ, 
deveis certamente ter visto com espanto, e pezar, que 
o plano de ley que vos foi appresentado era contrario á 
Carta Constitucional. Establece methodos de jurisdicçaõ 
literária contrários as disposiçoens da Carta, e nao os 
methodos de processo judicial que ella annuncia. Ella. 
especifica o que naÕ permitte, mas naõ especifica o que 
ordena. 

Continuou depois dizendo, que as medidas propostas 
naõ eram uma restricçaõ sobre o abuso da liberdade, 
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porem sobre a liberdade mesma. Mostrou os perigos de 
uma censura debaixo de uni mao governo, o qual poderia 
servir-se dellapara conseguir o objecto proposto pelo famo
so decreto do Conselho de Estado, em 1764, que prohibia 
escrever-se e imprimir-se obras sobre matérias relativas a 
Administração. Estes perigos haviam de fazer-se mais vi
síveis, quando-se considerasse que, quatro quintos das 
obras, sobre a matéria da administração publica, naõ exce
diam 20 folhas, e haviam consequentemente, ficar debaixo 
do tribunal parcial que se propunha estabelecer, e qne 
nao havia de deixar de afabafar ideas úteis e verdadeiras, 
junetamente com as falsas, e perniciosas. Ein uma pa
lavra, Senhores, todo o systema da censura e restricçaõ, 
establecido pelo plano da ley, tanto a respeito de obras 
maiores, como dos jornaes, he absolutamente contrario ao 
principio de uma Constituição representante, Tende Í« 
privar a naçaõ da informação, que ella tem direito a rece
ber, sobre todos os objectos de interesse publico, para for
mar a sua opinião, assim a respeito daquelle interesse 
como das pessoas cujo dever he defendello. Tudo aquillo 
que priva uma naçaõ do conhecimento dos seus direitos o 
interesses, também priva o governo da sua verdadeira 
força ; porque em um paiz livre, a força do governo reside 
na opinião publica, e nella so; e a liberdade da imprensa 
he o ins rumento daquella opinião. 

A Camera ordenou que se imprimisse a falia de Mr. 

de Gallois. 
Mr. Tuault pretendeo, que uma censura mitigada era o 

único meio de nos defender dos libelos incendiarios, que 
inundaram a França em 1789, 90, e 91, e que outra vez 
tornaram a apparecer. 

Mr. Durbach apoiou todo o Relatório. A Carta coticedt-o 
a liberdade de pensar; aquella liberdade lie incompatível 
com a censura previa. Falia-se da necessidaeo de csfahlc-
cer a censura, ao menos por algum tempo ; porem aquelle 
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abuso, debaixo do pretexto de um inconveniente imagi
nário, havia de ser perpetuado* Depois de 5 de Junho, 
as circunstancias, longe de se terem tornado mais desfa* 
voraveis para a liberdade da imprensa, estavam de facto 
mais propicias: o espirito publico estava melhorando 
sensivelmente; 

Mr. Goulard apoiou os sentimentos da mínoridade da 
Coramissaõ. Transfiramos para outro tempo, disse elle, a 
liberdade da imprensa, que pode arriscar a felicidade d o 
nosso paiz. Propunha portanto que, no cazo da Camera 
votar a favor da censura previa, que decidisse também:— 

Io. Que esta censura incluísse tara somente escriptos de 
20 folhas de impressão. 2°. Que os juizes encarregados 
do exame destes escriptos fossem permanentes, em ordem 
a que, se se acharem nestes escriptos verdades úteis, pos
sam ser publicadas. 3o. Que a ley esteja em força unica
mente até á seguinte sessaõ da Camera, e que entaõ se 
traga outra vez a questão a discutir. 

Mr. Duinolard. Senhores, o principio da liberdade da 
imprensa naõ pode ser duvidoso para homens de boa fé. 
No estado em que modernamente nos achamos, no ponto 
de civilização a que temos chegado a liberdade da im
prensa he o escudo necessário da liberdade civil e poli
tica. Privar-nos de uma he destruir a outra. O desejo 
da naçaõ e a Carta Constitucional tem formado deste prin
cipio uma máxima fundamental, que debalde tentarão 
destruir por interpretaçoens contrarias á verdade» 

Longe etá do meu desejo proteger a licenciosidade de
baixo da capa da liberdade; a liberdade mesma he inter
essada na repressão dos seus próprios abusos. 

O systema do plano, geralmente fallando, ordena uma 
censura previa em toda a casta de publicaçoens. O Io. 
artigo parece exemptar delia, obras de mais de 30 folhas 
de impressão ; porem os artigos 14, e 15 destroem o effeito 
desta exempçaõ. Diz-se ali que nenhum escripto pode 
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ser publicado antes de ter sido declarado ou depositado, 
e que a obra ha de ser apprehendida se contra ella se der 
informação aos Tribunaes. Observai esta expressão; 
naõ he meramente um exame, uma decizaõ do tribunal; 
basta que informe contra ella o mais baixo agente da po
licia, para ser demorada a sua publicação por um espaço 
indefinido, que tam fácil he de prolongar. O mesmo fora 
declarar a ley—nadn será publicado, nada se dirá em 
França, senaõ por ordem. Em breve tempo naõ appa-
receria livro senaõ muito a vontade dos Ministros, (ri
sada.J Ouvimos fallar muito de uns juizes, que, deci
dindo em ultima instância, haÕ de remediar as injustiças 
da censura. Reflecti um pouco na massa de escriptos 
que annualmente ha de estar á espera das tizoiradas dos 
Censores : vede o Director-geral dos Livreiros enterrado 
na multidão de escriptos de que terá ordenado a demora 
da publicação : por fim ha de haver três Pares, e três 
Deputados para lerem miudamenfe todos os escriptos, e 
para decidirem sobre a opinião de cada Censor. E aonde 
está a responsabilidade do director'/ Ha de ser somente 
um fantasma gigantesco : os Ministros haÕ de felicitar-se 
impunemente pelo suecesso das suas medidas despoticas. 

O Ministro quando appreseníou o plano de ley disse, que 
o caracter da naçaõ Franceza naõ era próprio para mais 
liberdade : que nos tínhamos recebido da natureza uma 
mobilidade de imaginação, que deve absolutamente ser 
refreada! Naõ houve j a quem ousou também calumniar 
a nossa gloria militar em um libelo, que foi largamente 
destribuido por vos no mesmo dia em que o projecto vos 
foi apprezentado ? Ali se vos dizia que aquella gloria 
era fundada unicamente no interesse individual. Ah! a 
justificação dos nossos guerreiros ha de achar-se na nossa 
historia, e nos nossos coraçoens! 

Toda a França está igualmente cansada de escravidão 
e da Iicensiosidade. A honra Franceza permanece in-



Miscellanea. 217 

tacta; os Reys da Europa reconheceram isso ; venceram 
Buonaparte, porem naõ pertenderam triumfar dos Fran
cezes. 

Outra vez o repito, sem liberdade de imprensa naõ 
pode haver liberdade civil. Francezes ! permittireis vos 
que a estatua da liberdade seja amortalhada! O Rey 
que nos governa prometteo a liberdade da imprensa, 
como uma das bençaõs do seu reynado; he sobre ella 
que os aliceres da monarchia devem ser assentes. 

A impressão deste discurso foi pedida, posta a votos, e 
rejeitada por uma pequena maioria. 

Levantou-se entaõ a assemblea, e a discussão, ordenou-
se que continuasse Segunda-feira, Nota.—Os ouvintes 
foram mui numerosos, brilhantos, e attentos. E m uma das 
mais fortes passagens da Falia de Mr. Dumolard receou-
se que rempessem os applausos de todas as partes; 
porem o publico soube conter-se. 

Camera dos Deputados, 8 de Agosto. 
Mr. Bruneau-Beaumetz féz algumas observaçoens 

sobre a intrusão do publico, em um dos dias passados, nos 
assentos pertencentes aos Membros, e a interrupção dos 
negócios que causou. Disse mais, que era penoso obser
var, que, mesmo na Sessaõ de Sábado, se tinham manifes
tado alguns signaes de approvaçaõ, e desapprovaçaõ, os 
quaes, posto que naõ fortemente assignalados, infringiram 
comtudo os regulamentos da ordem; em conseqüência 
desejava que o Presidente desse ordem para que os regu
lamentos da Assemblea fossem feitos conhecer tam bem, 
que assegurassem a obediência da parte do povo. 

O Presidente disse que se tinham dado providencias; 
porem mandou ler a regulação 90. 

Tornou-se entaõ a commeçar a discussão sobre a liber
dade da imprensa. 

Mr. de Prunele, Deputado de Finisterre, supportou o 
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projecto de ley, mas subministrou algumas emendas. 
Sustentou que a Carta Constitucional naõ promettia á 
Imprensa Franceza uma liberdade similhante á de Ingla
terra. Advertio as circunstancias que faziam a arte de 
governar tam difficil e contendeu, que se throno naÕ fosse 
apoiado fortemente, a inteligência, a virtude e sabedoria 
assentadas nelle, naõ seriam sufticientes para conduzir o 
navio do Estado a porto de salvamento. Que elle cha
mava injusto um privilegio, que consistia em os meios de 
obscurecer a verdade, e desencaminhar a opinião publica. 
Contendeo que a liberdade dada de repente á imprensa, 
havia talvez um dia couduzilla a sua destruição ; e punha 
os Ministros na alternativa, ou de deixarem arder ura 
fogo que nem elles, nem a legislação podiam extinguir, 
ou acabarem a ley por força, em ordem a salvar a naçaõ. 
Assentava portanto, que seria conveniente deixar á sabe
doria do Governo uni poder, que, dando-lhe a possibili
dade de prevenir, houvesse de fazer mais rara a necessi
dade de punir. Publicar cada um por meio da imprensa 
os seus pensamentos, naõ entendia que fosse um direilo 
natural, nem na letra, nem no sentido da Carta Constitu
cional se achava publicar sem censura previa; o projecto 
portanto naõ era contrario á Constituição. Caluninias e 
defamaçoens impressas tinham cauzado em França, mais 
do que em alguma outra naçaõ, inales irreparáveis; e 
assim sustentava que uma ley similhante á de Inglaterra 
em respeito á imprensa, seria uma calamidade publica na 
presente occaziaõ. Por estas razoens sustentava o pro
jecto ; porem suggeria uma emenda de que havia de 
durar so três annos. 

Mr. J^ouvet, do Somme, argumentou fortemente em 
favor do Relatório da Commissaõ. Era de opinião que a 
fácil communicaçaõ de ideas por meio da imprensa devia 
ser collocada na primeira ordem das seguranças sociacs. 
Os antigos foram privados desta valiosa vantagem; e a 



Miscellanea. 219 

pezar das instituiçoens por meio das quaes pertenderam 
supprilla, o entendimento humano esteve detido nos seus 
esforços, sem desenvolver-se até a descoberta da arte 
typografica: descoberta que deo á humandade uma nova 
existência, establecendo entre as naçoens uma permutaçaõ 
benéfica, fornecendo aos Governos os meios de diminuir 
a influencia da threocracia, e ajudando-os a proscrever 
máximas e opinioens injuriosas. A interposiçaõ dos 
Tribunaes de justiça parecia-lhe suíficiente para impedir 
o progresso de quaesquer males que pudessem ser causa
dos pela imprensa. Na relação das operaçoens do enten
dimento com a administração social, he que particular
mente se podiam descobrir as vantagens da liberdade do 
entendimento.. Depois de alludir ás grandes vanta
gens que a Inglaterra tirava da liberdade da im
prensa, contendeo que o artigo da Carta Constitucional 
relativo á liberdade da imprensa, so podia ser claramente 
interpretado entendendo que a ley havia de reprimir o 
abuso do direito, e naõ prohibir o seu exercício. Admittia 
que a liberdade da imprensa podia ser origem de abusos, 
porem naõ cria que fossem nem tam numerosos, nem tam 
perigosos como se suppunha; e sobre tudo, naõ cria que o 
mal que resultasse delia podesse ser comparado com o 
bem que resultaria do seu exercicio. A verdadeira natu
reza da difficuldade da censura previa consistia, quanto a 
elle, era haver de ser confiada aos immediaros agentes da 
authoridade, e assim, pela natureza das cousas, havia de 
ser absolutamente destruidora de toda a liberdade, no 
exercicio do direito de publicar cada um seus pensamen
tos. Depois de combater a opinião de que os Francezes 
naõ estavam maduros para uma indefinida liberdade de 
imprensa, contendeo que todas as desgraças, e catastrophes 
da Revolução, bem longe de terem sido o resultado da 
illimitada liberdade da imprensa, eram pelo contrario o 
t-ffeito da annihilaçaõ daquella liberdade. 
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Vários Membros pediram a impressão desta fallas 

porem a Camera decidio que naõ. 
Mr. le Motheux, fallou a favor do projecto de ley. Tinha 

grande receio dos inumeráveis males a que a França 
havia de ficar exposta concedendo uma repentiraa liber
dade de imprensa, sem alguma daquellas salutiferas pre-
cauçoens com que era necessário accompanhalla. Enten
dia que os intoleráveis excessos, a que esta liberdade 
havia de dar occaziaõ, haviam de obrigar a recurrer-se 
a medidas de rigor, que, por ser j á mui tarde, haviam de 
ser inúteis. Aconselhava portanto o expediente de se 
tomarem precauçoens contra obras de pouco volume, 
as quaes, por serem fáceis de distribuir, podiam corrom
per as opinioens da multidão, incapaz de .julgar, e condu
zir a ataques injuriosos contra a tranquillidade publica. 
O mal havia de espalhar-se rapidamente, em quanto o 
remédio naõ podia deixar de ser vagaroso, e o mais das 
vezes sem effeito. Contendeo, que a Censura proposta 
era inteiramente differente da que se exercitava debaixo 
de um Governo despotico; havia de ser tam moderada 
que naõ poderia haver razaõ para temer actos arbitrários, 
ou excessos de authoridade. Concluio expressando a sua 
opinião, de que o projecto naõ so naõ era inconstitucional, 
mas que, no presente estado das cousas, era fundado em 
justiça, politica, e conveniência. Propunha, comtudo, duat, 
emendas; Ia. Que os Membros das Cameras dos Pares, e 
dos Deputados tivessem o privilegio de publicar sem 
serem sujeitos a censura previa. 2o. Que passados dous 
annos seria a ley sujeita a revisão. A impressão desta 
falia foi ordenada sem opposiçaõ. 

Mr. Fornier de St. Lacy fallou a favor da liberdade da 
imprensa sem restricçaõ alguma. A sua falia também se 
mandou imprimir. 

Mr. Avoyne Chateseyne, da Mancha, apoiou o projec
to, e arguio sobre o perigo de se permittirem a urna mi-



Miscellanea. 221 

noridade turbulenta os meros de sobrepujar com audácia 
uma maioridade assisada. Também propoz emendas, 
uma das quaes era, que a censura se applicasse somente a 
obras que naõ excedessem vinte paginas. 

Esta falia, também se mandou imprimir. 

Sessão de 10 de Agosto. 

Mr. Challan contendeo, que com uma illimitada liber
dade de imprensa, cada momento appresentaria alguma 
nova oftença ou indiscrição. Como se haõ de apagar as 
impressoens de um escripto licencioso, que pode dar nos 
olhos da innocente mocidade? Comose appaziguara a honra 
Franceza, tam melindrosa, achando-se atacada por imagens 
grotescas, ou illusoens escandalosas ? Como se ha de ar-
redar a tempestade, que jornaes indiscretos poderão exci
tar em paizes estrangeiros, com artigos inconsiderados, 
attribuindo projectos aos que governam, e excitando o 
ódio das naçoens^ ou a cólera de Príncipes, por meio de 
declaraçoens igualmente incompatíveis com a decência e 
a politica ? Quando a espada da ley caísse sobre o culpa
do, ja o mal, creado pela sua imprudência, naõ teria re
médio. 

Que era uma ley de justiça eterna, e de misericórdia, a 
que dictava que os indivíduos fossem prevenidos de se 
exporem ao castigo; e quam barbaras seriam as medidas, 
que sendo meramente repressivas, condemnaçoens, ou lon
gas prisoens, arruinariam a fortuna ou a saúde do cul
pado! 

Taes leys eram demasiadamente severas para os nossos 
costumes, e nunca se executariam. Daqui a necessidade 
de algum poder illimitado. 

Receava-se, com tudo, que se supprimissein livros por 
prejuízos ou interesse pessoal dos Censores. Este receio 
seria bem fundado se o caracter da offensa naõ estivesse 
exactamente definido na ley. O libelo ou ha de ser de-
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fainaíorio, sedicioso, ou iminoral; sobre estes cazos naõ 
pode haver engano. Alem disto, a obrigação que tem os 
censores, de apontarem os pretextos da sua prohibiçaõ, 
era sufhYiente segurança de que haviam de decidir sobre 
os fundamentos expressos na ley. E também, porque 
haÕ de ser os empregados no governo tain particularmente 
suspeitos de corrupção. 

Nnò se devera recear dos abusos, que uma caterva de 
indivíduos facciosos e desconhecidos poderiam commet-
ter, e deveríamos tremer das medidas de precaução exer
citadas por pessoas que tinham merecido honrosa confi
ança? 

Mr. Lefevre Gineau tomou o lado opposto. Pergun
tou quaes eram os perigos que agora os ameaçavam? 
Elle havia de asseverar, que o dia fatal de 10 de Agosto, 
de 1792, o famoso 31 de Mayo, de 1793, e todos os movi
mentos populares de que elle mesmo tinha sido victima, 
naò foram o fructo da liberdade da imprensa. NaÕ, tive
ram uma causa mui diversa. Existiam entaõ em Paris 49 
assembleas deliberantes, aonde os agitadores estayam 
continuamente excitando o povo, inspirando-lhe ódio ao 
rico, esperam-a de pilhagem, e repartição de bens. As 
sediçoens, observa Voltaire, excitam-se mais depressa Ad
iando á multidão juncta, do que por meio de escriptos. 
Era á multidão daquellas assembleas deliberantes, se tal 
nome merecem, que se deviam todas as nossas calami
dades. 

3Ir. Godailk apoiou a ley. Entre outras observaçoens 
notou, que o exemplo da Inglaterra, da Prussia, e dos 
Estados Unidos tinham sido citados. Os mesmos Ingle-
ZÍS, com tudo, tinham suspendido as suas leys sobre a li
berdade da imprensa, da mesma forma que tinham sus
pendido o seu acto de Habeas Corpus. Em quanto a 
Prússia, duvidava que o Grande Frederico podesse pro
clamar sinceramente similhaute liberdade. A injustifica-
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vel maneira por que elle se comportara para com Voltaire, 
provava que elle naõ sentia grande respeito para com a 
liberdade individual. E m quanto aos Estados Unidos da 
America, a differença da sua situação local, e maneiras 
eram taes, que naõ podiam servir para exemplo. 

Citou entaõ um artigo que appareceo em um jornal 
Francez, em 1804, cujo author, entre outras, assignou a 
seguinte razaõ porque a illimitada liberdade de imprensa 
podia occazionar pouco perigo na America: 

Os Americanos, " diz elle," como os mais delles saÕ In
glezes, naõ saõ mui delicados nos seus sentimentos, sobre 
o que em França se chama point de honeur. (Esta cita
ção foi recebida com algum murmúrio; nao so porque a 
asserçaõ era incorrecta, mas provavelmente porque se jul
gava indecorosa, por estarem nas galerias tantos estran
geiros.) 

Concluio com o seguinte pensamento de Mr. de Lian-
court:—Entre um povo cujos espíritos ainda estaõ agita
dos, cujas leys e costumes tem recebido golpes severos, o 
poder de se dizer quanto se queira he a próxima sancçaõ 
de se fazer quanto se quizer. 

Mr. Jalabert fallou contra a ley. Naõ via nella senaõ o 
desígnio de estabelecer uma real censura sobre o pensa
mento humano. Tinha muitas vezes feito a penosa obser
vação, de que os successivos governos em França, que 
tinham precedido o prezente, todos tinham sido dictatorios. 
Naõ seriamos nos jamais governados por Constituiçoens ? 
Durante os últimos 14 annos tivemos commissoens senato-
rias para a protecçaÕ da liberdade da imprensa, e da li
berdade individual: porem as masmorras naõ estavam 
menos attulhadas de victimas, nem se commetteram menos 
assassinios Iegaes. Tivéssemos nos gozado da liberdade 
da imprensa, debaixo do reynado de Buonaparte, naõ 
morreriam milhares de Francezes no meio das neves e de
sertos de Moscovia. 

2 F 2 
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Quando Mr. Jalabert acabou, uns poucos de Membros 
pediram que a discussão fosse terminada, o que foi pro
posto e adoptado por uma grande maioridade. 

O Abbade de Montesquieu, que appresentou a ley, e 
Mr. Raynouard, que trouxe o relatório da Commissaõ, 
haõ de ser agora ouvidos ambos. 

Sessaõ de 11 de Agosto. 

O Abbade de Montesquieu appareceo no logar desti
nado para os Ministros, e depois de se terem lido as minu
tas, subio á Tribuua. 

Começou por observar, que a questão tinha sido tam 
bem discutida, que poucos Deputados poderia haver, 
cujas opinioens naõ fossem bem formadas. Queria, com 
tudo, tocar em todos os argumentos que se tinham usado, 
com o fim de reconciliar todos os espiritos. 

Depois de lembrar á Camera que a França, com a 
Censura, tinha feito immensos progressos nas artes, nas 
sciencias e na literatura, proseguio a discutir as vanta
gens attribuidas á absoluta liberdade da imprensa. O 
exemplo da Inglaterra tinha-se citado. Porem que era o 
Governo Inglez? O mais forte do mundo. He o effeito 
de circumstancias encadeadas por maneira, que nenhuma 
combinação humana poderia tellas previsto ou produzido. 
Aqui o Ministro appresentou uma vista do governo Inglez, 
como exercitado por uma maioridade. A liberdade da 
imprensa era útil em Inglaterra. So o povo possuía o 
poder de discutir as medidas dos Ministros, e as transac-
çoens do Governo. A liberdade da imprensa era neces
sária á Inglaterra. Nesta parte da sua falia pagou o 
Ministro um justo tributo de elogio ao Principe Regente, 
que governa aquelle Reyno com tanta virtude, e com tanta 
sabedoria. A liberdade da imprensa he mantida em In
glaterra, simplesmente em razaõ do extremo rigor das leys; 
um rigor que seria impossivel, e que nos naõ devíamos 
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desejar, que se introduzi-se em França. O Ministro ex
pressou o seu espanto de ver que se mostrava tam grande 
interesse em favor dos libellos e dos jornaes. Seria mais 
vantajoso para os Ministros deixar os jornaes de todo 
livres. 

Porque os deveriam elles temer? Elles sabem muito 
bem que haviam de ter o apoio de todos os escriptores, se 
lhes dessem mais dinheiro do que elles recebessem por 
outras vias. 

Naõ obstante, o Rey tem concedido algumas emendas á 
ley:—A Ia. reduz as 30 folhas a 20, para obras exemptas 
da censura, 2a. exempta da Censura as opinioens dos 
Membros da Camera, 3a . ordena que no fim da Sessaõ do 
anno de 1816, as ordenaçoens da ley cessarão de ter effei
to, excepto se as circumstancias fizerem necessária a sua 
renovação ou modificação. 

Mr. Raynouard levantou-se para defender o Relatório 
da Commissaõ*. Tocou nos argumentos usados em favor 
do Projecto, e tendo-lhes repondido, manteve que a liber
dade da imprensa nunca tinha sido suspendida em Ingla
terra depois da Revolução ; excepto na época em que uma 
successaõ disputada tinha causado grande effervecenciano 
espirito do publico. 

Com tudo, em 1694, a illimitada liberdade da imprensa 
foi declarada, e continuada, ainda que ao tempo da acces
saõ da Casa de Bruswick havia 45 Príncipes mais chega
dos ao Throno por nascimento do que George I . 

Concluio movendo a rejeição do Projecto, 
Mr. de Montesquieu replicou. Contendeo, que a liber

dade da imprensa tinha produzido os Jacobinos. Tinha 
trabalhado três a.mros para a destruição da Monarchia. 
He verdade que e jatiuhasido punida pelos seus excessos, 
porem naõ sufti cientemente. Nos agora requeremos re
pouso, e naÕ agitação. Naõ precisamos aquelles escrip
tores, que estaõ a cada momento semeando ideas novas, 
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A este tempo, de todas as partes da Sala, se gritou, 

" questão, questão!" 
O Presidente disse, que no decurso do debate tinham-se 

proposto varias emendas. Algumas tinham sido adoptadas 
pelo Ministro, e approvadas pelo Rey. Estas saõ, como 
se fossem, incorporadas no Projecto de ley. Também ha 
outras emendas que naõ foram adoptadas. 

Depois de uma discussão, poz-se a questão, se as dif
ferentes emendas propostas no decurso do debate, e que 
naõ foram adoptadas, seriam decididas primeiro. Esta 
questão foi pela negativa. 

Entaõ o Presidente propoz que se votasse sobre a ley 
emendada ; e perguntou se a Camera queria votar sobre o 
todo, ou artigo por artigo. 

A assemblea mostrou dezejo de que se votasse sobre o 
todo da ley raendada. 

Procedeo entaõ a Camera a um escrutino secreto. 
Cada Membro respondeo quando foi chamado, e de

positou na urna uma de duas bailas; preta ou branca, que 
tinha recebido de um dos Secretários. 

Separando, depois as bailas pretas das brancas, con
taram-se, e achou-se que de 217 votos, a ley proposta tinha 
obtido 137 bailas brancas, contra 80 pretas. 

Conseguintemente levantou-se o Presidente e pronunciou 
a. seguinte decisão:— 

A Camera adopta a ley. 

HESPANHA. 

Madrid, I I de Junho. 
O horrível attentado que algum ou alguns malvados 

desejaram executar (tomando sacrilegamente para isso o 
respeitável nome d'EI Rei) na pessoa do General D. Fran
cisco Xavier Elio, Capitão General do Reyno de Valencia, 
fingindo urari Ordem Regia para que como traidor 
fosse prezo, c com uma prepotência taõ inaudita como 
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alheia da soberana justiça, e do augusfo caracter que en-
nobrece e brilha na pessoa de S. M. , se lhe tirasse igno-
miniosamente a vida; causou ao nobilissimo coração d'El 
Reio o horror e indignação, que por si mesmo inspira um 
taõ abominável facto. Razaõ porque, a bem da honra e 
bom nome de hum General que merece por seus serviços 
o apreço de S. M«, e que com suas acções e militares vir
tudes tem grangeado a publica estimação, e para que naS 
fique impune taõ atroz delicto, em cujo descubrimento e 
castigo interessaÕ todos os bons, por se acharem talvez 
expostos a attentados iguaes a este: tem S. M. resolvido 
se publiquem estes seus sentimentos para com aquelle 
apreciável General ; e que ao que descubrir o author ou 
complice de taÕ infame feito, e offerecer provas certas por 
onde venha a justificar se, se lhe dará o prêmio, verificado 
o caso, de 10 mil pezos, ficando para sempre oceulto 
o seu nome, ainda que o denunciante seja um dos com-
plices no facto, e ficando além disso perdoado de toda a 
pena que merecesse por complice e participante nelle.— 
(O mesmo caso do General Elio aconteceo com o Conde 
de Labishal em Sevilha, e com D. Joaõ Maria de Villa-
vicencio em Cadiz.)— (Gazeta de Madrid.) 

Sevilha, 15 de Julho. 
A 7 deste mez chegou a esla cidade o Excellentissimo 

Senhor Conde dei Abisbal, Capitão General da Provincia, 
e pouco depois da sua entrada, que se praticou sem ap
parato, appresentou-se lhe o Governador Militar da Praça 
cora uma ordem Regia, que parecia assignada pelo Mi
nistro da Guerra, na qual se lhe ordenava assegurar a 
pessoa do Conde, pondo-o em uma prizaõ cora a maior 
cautella, e que feito isto, abrisse outra carta, que acom
panhava a primeira. O Governador, com o parecer de 
vários Chefes, deo cumprimento á ordem de prizaõ; po
rém determinou consultar a S. M. sobre o seu ulterior 
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procedimento com o illustre prezo, despachando para a 
Corte um expresso que voltou hontem com a seguinte 
resolução. 

Ministério da Guerra. 
D. Lucas Maria de Yera, Al feres do Regimento da 

Cavallaria de Montesa, chegou a esta hontem pelas 6 horas 
da tarde, e tendo-o eu apresentado ao Rey, puz em suas 
Reaes maõs a carta de V S. em que participava a S. M. 
as suppostas e falsas ordens, que tinha recebido, contra a 
apreciável pessoa do Capitão General dos Reynos de 
Sevilha, Cordova, e Jaen, Conde dei Abishal; S. M., 
bem inteirado de tudo, naÕ pode deixar de se assombrar 
de similhante attentado, e me manda em consequencia 
disso dizer a V- S. como o faço por sua Real ordem, que 
lhe foraõ agradáveis as medidas que tomou por este 
motivo, para livrar a ura innocenfe e benemérito Official 
do terrível golpe, que a maldade lhe havia preparado; 
e como deste horrível e atroz attentado se deve descubrir 
o author ou authores, por todos os meios imagináveis, V. S 
me enviará por certidão, as ordens que tiver recebido 
sobre esteassumpto, cora os sobescriptos com que as tiver 
recebido deixando ao General Conde dei Abisbal em pleno 
uso das suas funeções, e assegurando-lhe quaÕ sensível foi 
a S. M. esta horrorosa perseguição, da qual o pôde cm 
parte libertar aprudencia com que V S. obrou juntamente 
com as pessoas que compozeram a Junta que celebrou para 
esse fim, e ás quaes; V. S. dará em nome d 'El Rey os mais 
expressivos agradecimentos, recebendo-os também para si. 
—Deus guarde a V. S. muitos annos.—Madrid, 11 de 
Julho, de 1814.—Eguia.—Senhor Governador Militar de 
Sevilha. 

O júbilo desta Capital foi taõ completo, que á hora c 
meia da tarde em que chegou a carta, já todas as rua» 
immediatas á reclusão do digno General, estavaõ cheias 
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de immenso povo que tinha sabido de suas casas para o 
abraçar a felicitar. Esteve Sua Excellencia á porta por 
largo tempo recebendo os abraços e vivas deste affectuo-
sissirao povo. A's, cinco horas já se achava armada e 
cheia de tropas a rua, desde a reclusão, até á Cathedral, 
aonde Sua Excellencia se dirigio a pé , entre numeroso 
concurso, e acclamaçÕes do povo, com musicas, e repique 
geral dos sinos da Sé c das outras Igrejas, continuas salvas 
de artilheria, acompanhando-o os Corpos da cidade, a 
mestra nça de Cavallaria, o Senhor Arcebispo Coadjutor, 
com todos os Generaes e Chefes Militares, que aqui se 
achavam. 

Ao entrar na Santa Igreja sahio a recebello uma De
putaçaõ do Illustrissirao Cabido, com a qual subio Sua 
Excellencia e toda a comitiva á Capei la-Mór, onde se 
cantou ura solemne Te Deum, cora musica c apparato 
primoroso, para dar graças ao Todo-Pode roso, ao qual a 
piedade de Sua Excellencia, reconhecia por seu escudo 
e libertador. Sahiram depois da Igreja, e montando a 
cavallo com os Generaes e Estado Maior, se dirigio o Capi
tão General a sua casa na rua nova da Lauguna, d'onde 
continuou por toda a rua da Procissão de Corpus, que se 
achava armada, para satisfazer aos desejos do Povo, que 
se naÕ fartara de o vêr. 

Proclamaçaõ do Governador de Cadis. 
Dom Joaõ Maria de Villaviencio, Capitaõ-general, e 

Governador Militar, e Político desta Cidade, e sua 
Provincia Muritima, i\c. 
Ha alguns dias que se tem propagado nesta cidade ru

mores, cujo objecto he perturbar a tranquillidade publica; 
taes como guerra cora Inglaterra, e suspeitas de guerra 
com França; a chegada do Rey Pay, e proclamaçoens que 
se diz ter elle feito de concerto com o Papa, pelas quaes 
está concordado, segundo dizem, que elle assignarà a 
Voi. X I I I . No. 75. 2 o 
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a Constituição ; pcditorios, ao mesmo tempo, da parte das 
Potências Alliadas, para que o nosso muito amado Sobe
rano a queira assignar, &c. &c.: e ainda que estas e outras 
similhantes relaçoens sejam de natureza tal, que facilmente 
dam a conhecer o espirito de seus authores, que pretendem 
agora ter grande affeiçaõ a Carlos IV.; ao Sumnio Ponti-
fece, eá Inglaterra, a quem dantes tinham calumniado tam 
infan emente ; e posto que naõ ha pessoa de mediana inteli
gência que naõ conheça mui bem a sua falsidade e malícia ; 
com tudo, como ellasinquietam os espíritos dos fieis e hon
rados cidadãos de Cadiz, e podem produzir algum effeito 
sobre os simplices, e imprudentes, que naõ estaõ acautelados 
contra a malignidude, e ardil com que saõ propagadas, 
nem seguros da impossibilidade de serem anthenticas, con
forme a ordem existente dos negócios políticos ; saÕ por
tanto daqui em diante declarados sediciosos todos os ru
mores desta natureza, e a sua propagação nos Caffés, e 
outros lugares públicos, he prohibida ; e quem quer que 
daqui em diante for achado cspallrando-os, será punido 
com todo o rigor das leys, que proscrevem toda a sorte de 
sediçaõ, c especialmente a que tende a injuriar a pessoa 
e direitos de nosso presente Soberano Fernando Vil . : e 
como eja um dever obrigativo a todos os bons vassallos 
do Rey, contribuírem da sua parte para se cortar este mal 
pelas raízes, daraÕ informação de toda c qualquer pessoa, 
que por escriptos ou palavras contravier o conteúdo desta 
proclamaçaõ ; pelo que daraõ provas, naÕ somente do seu 
amor para cora o Soberano, mas também para com os 
habitantes desta cidade, a quem uns poucos de mãos 
Hespanhoes tem em continua agitação, c pertendem por 
em perigo com suas manobras. 

E para que esta proclamaçaõ possa chegar ao conheci
mento de todos, a fim de que ninguém possa allegar igno
rância, ordeno, que seja publicada e affixada nos logares 
do costume. JOAÕ VILLAVICENCIO. ' 

Cadiz, 8 de Julho, 1814. 
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Madrid, 27 de Julho. 

O nosso Inquisidor Mor j á está nomeado: a escolha de 
S. M. caio sobre o Sr. Campillo, Bispo de Almeria. Este 
prelado foi sagrado pelo ultimo Inquisidor Mor, Monse
nhor Arce, Arcebispo de Saragossa, agora em Paris. 

O nosso Embaixador para a França ainda naõ saio. 
A saúde de M. Macanaz, Ministro da Graça e da Justiça, 
está perfeitamente restablecida. As nossas finanças, e a 
America saõ os objectos da nossa maior attençaõ. O zelo 
do Clero naõ pode supprir todas as nossas necessidades; 
e o appetrechamento da força necessária, para a restaura
ção da paz nas nossas colônias, naõ deixa de encontrar 
difficuldades. 

As missoens de parabéns continuam. Madrid está per
feitamente quieta. Tornam a apparecer varias equipa-
gens no Prado, e os nossos infortúnios naõ tem deminuido 
o nosso luxo. He pena que as modas Inglezas naÕ pos
sam ser adoptadas ao nosso trajo nacional, porque ainda 
haõ de passar-se tempos primeiro que as de Paris cessem 
de excitar o desgosto da população. Bem se sabe que a 
cor de um vestido he aqui um negocio mui serio. 

Presentemente naÕ ha novidades: os jornaes Inglezes 
já nos naõ viraõ assustar sobre a nossa situação, a qual 
elles pretendem saber melhor do que nos mesmos. Digam 
o que quizerem, nos estamos satisfeitos com o nosso esta
do; e a felicidade de termos o nosso Rey entre oós, nos 
recompensa as perdas que houvemos durante a sua au
sência. 

INGLATERRA. 

Consulado Geral de Portugal. 

Londres, 15 de Agosto, 1814. 
SENHOR!—Por Ordem do Senhor Embaixador, tenho a 

honra de remetter a V. Mce. aqui incluso, Copia da Carta 
Circular, que Sua Excellencia foi servido dirigir-me, (e 

2 G 2 
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que hojí recebi) com a informação da Negociação con
cluída em Paris, entre o Illm". e Ex"10. Snr. Conde de Pal-
mela da parte de S. A. R. o Principe Regente N. S. e o 
Principe de Benevento da parte de S. M. Christianissima, 
em data de 29 de Julho, p. p.; para sua intelligencia. 

D . G*. a V M". Ms. A \ 
De V. M. 

Muito obediente Venor &Cr. 
J . ANDRADE, C. G. 

Londres, 6 de Agosto, 1814. 
Faça V. M" . constar aos Negociantes e mais Subditos 

de S. A. R. O Principe Regente N. S., residentes no dis
tricto do seu Consulado o que Segue:— 

Havendo-se estipulado em um dos Artigos addicionaes 
ao Tractado de Paz Geral com a França—que os Tracta
dos anteriores entre Portugal e a França, e notavelmento 
os Tratados de Badajos e Madrid, assignados em 1801, e 
o de Lisboa assignado era 1804, fossem considerados, para 
o futuro, nullos e de nenhum valor, como o erao ja pelo 
simples Estado de Guerra. 

Ficou sendo indispensável a necessidade de regular 
provisoriamente, e em quanto se naõ recebem Ordens Di-
rectas de S. A. R. as Relaçoens Diplomáticas e Commer
ciaes entre as duas Naçoens; mas naõ podendo Eu de
morar-me em Paris o tempo que era precizo para concluir 
esta Negociação, ficou o Conde de Palmela authorizadoa 
continua-la e ultima-la. O que Elle effeituou felizrnento 
a 29 de Julho p. p., havendo nesse dia, e em contra De
claração dessa data, aceitado o Principe de Beneveíito 
em nome de Sua Magestade vJhristianissima e proineítido 
de fazer executar em França, a beneficio dus Subditos 
Portuguezes as proposiçoens do Conde de Paluiciu, que, 
fielmente traduzidas do Original Frsncez, saÕ as segu 
intes:— 



Miscellanea. 233 

Ia. Os dois Soberanos concederão cada um em seus 
Estados aos Embaixadores, e Agentes Diplomáticos do 
outro, que forem acreditados, iguaes immunidades e isen-
çoens de direitos, sobre o pé da mais perfeita reciproci
dade. 

2A. Em conseqüência dos laços de Amizade, que unem 
agora as duas Naçoens, as Relaçoens de Commercio saõ 
restabelecidas, sobre o pé da mais perfeita reciprocidade. 
E em quanto as condiçoens particulares naõ saõ reguladas 
por uma Convenção os direitos de Porto sobre os Navios 
Mercantes sera/> percebidos, em um e outro Payz, se
gundo o mesmo principio da mais perfeita reciprocidade. 

3a. Os Cônsules, e Visconsules de cada um dos dois 
Soberanos gozarão, nos Estados do outro, de todos os 
privilégios, prerogativas, e jurisdicçaõ de que estavaõ de 
posse no primeiro de Janeiro de 1792. Os Vassallos de 
cada um dos dois Estados, domiciliados no outro, gozarão, 
quanto as suas pessoas das mesmas ventagens e isen-
çoens, segundo o mesmo principio da mais perfeita reci
procidade. 

As Feitorias Estrangeiras, e Corporaçoens de Negoci
antes Estrangeiros, achando-se abolidas para todas as 
Naçoens em Portugal, naõ poderão os Francezes ali te-las 
como faziaõ antigamente. 

Declarou demais o Principe de Benevento " que por 
este acordo naÕ entendia S. M. Christianissima renunciar 
em nome dos Negociantes Francezes a faculdade que 
elles tinhaõ sempre tido antes da g*uerra e que ainda hoje 
tem os Negociantes de muitas Naçoens, de ter em Portu
gal Juizes Conservadores." Ao que o Conde de Palmela 
respondeu em data do Io. do corrente " que tendo sido 
anullados, pelo ultimo Tractadode Paz, todos os Tratados 
precedentes, naõ podia a concessão de similhante previle-
gio ser objecto, senaõ de uma nova Convenção, para a 
qual se requeria Authorizaçaõ especial de S. A. R., e no 
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emtantolhe parecia que basta vaõ as regras acima expos
tas, para restabelecer, e pór em actividade as relaçoens 
entre os dois Estados." 

Deos o guarde muitos annos, 
Conde de FUNCHAL. 

Snr. Joaquim Andrade, 
Cônsul Geral de Portugal, 

Londres. 

(Extraindo do Jornal Seientifico. J 
Documentos relativos ao tractado de paz entre Portu

gal e a França. 
Havendo-se os Redactores dirigido pessoalmente ao 

Snr. Embaixador para lhe pedir uma copia do tractado 
assignado em Paris, S. Exa . respondeo, que o naõ podia 
dar em quanto ignorava se o Soberano o ratificaria. Dis
se-nos porém que o Governo Francez fazia tençaõ de re-
imprimir o tractado geral, com os artigos addicionaes da 
Suécia, de Portugal, e da Hespanha, logo que esta ultima 
Potência o tivesse assignado, o que esperava que fizesse 
brevemente, e que entaõ podíamos nos copiar tudo do 
3Ioniteur. 

Perguntamos se ao menos podíamos publicar em este 
N* o protesto ou declaração, que se dizia ter precedido 
á assignatura do tractado. S. E x \ respondeo, que sim; 
e lhe parecia conveniente anticipar-se o conhecimento 
publico deste documento; porque elle serviria de justifi
cação, em todo o tempo, a qualquer resolução que S. A. R. 
tomasse de ratificar ou naõ o tractado geral, e de o rati
ficar absoluta ou condicionalmente; e que pela mesma 
razaÕ nos daria também o acto de accessaõ á convenção 
para suspender as hostilidades, ao qual se tinha posto n 
data de dous dias depois da chegada de S. Ex". a Paris, 
posto que fosse de facto assignado junetamente com o 
tractado de Paz. 

Seguem-se os dous documentos originae*-. 
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Declaração. 
Entregue pelo Plenipotenciario de Portugal aos Ple

nipotenciarios Alliados, e ao Plenipotenciario Francez, 
P . de Benevento, antes da assignatura do tractado de 
Paz, a 30 de Março, de 1814. 

O Plenipotenciario de S. A. R. o Principe Regente de 
Portugal, cedendo á consideração da impossibilidade em 
que se acha, tanto de consultar a sua Corte, como de re
tardar indefinidamente uma obra taõ saudável, como he a 
conclusão da paz geral com a França, declara com tudo:— 
Que pela inserção do art. 10, naõ entende desistir em 
nome da sua Corte do limite do Oyapocke (isto he do rio 
que desemboca no Oceano entre o 4o. e 5o. gráo de lati
tude Norte) entre as duas Guyanas Portugueza e Fran
ceza, limite que lhe he prescripto nas suas intrucçoens 
absolutamente sem interpretação ou modificação alguma, 
ja como direito reconhecido pelo tractado de Utrecht, j a 
como indemnizaçaõ pelas reclamaçoens de Portugal a 
cargo da França. 

Declara outro sim o Plenipotenciario de S. A. R. o 
Principe Regente de Portugal, que vendo estipular-se no 
art. 3". do presente tractado, que os limites entre a 
França e Hespanha da parte dos Pyrineos haõ de ser 
restabelecidos, como eram no 1°. de Janeiro de 1792, en
tende que o mesmo principio servirá de baze, para a fixa
ção dos limites na Europa entre Portugal e Hespanha; 
e que a difficuldade de inserir a restituição de Olivença, 
e dos districtos situados, na margem esquerda do Gua-
diana em um tractado entre Portugal e a França, he a 
causa única desta omissão, havendo o Plenipotenciario 
de Portugal sollicitado e obtido os bons officios das Po
tências Alliadas e Contractantes, para o fim de alcançar a 
sobre dieta restituição. 

E m fé do que, &c. &c. &c. 
Conde do FUNCHAL. 
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Acto de Accessaõ. 
S. Ex* o Conde de Funchal, e S. A. S. o Principe de 

Benevento, achando.se munidos de Plenos Poderes das 
suas Cortes respectivas para convir em unia suspensão de 
hostilidades entre Portugal e a França con vieram no que 
se segue:— 

S. A. R. o Principe Regente de Portugal e dos Algar-
ves, adhere plenamente e sem reserva á convenção con
cluída a 23 de Abril, próximo passado entre a França e as 
Potências Alliadas, para fazer cessar immediatamente de 
uma parte e outra as hostilidades tanto por mar como por 
terra; cera conseqüência todas as hostilidades cessarão 
entre as duas Coroas e seus vassallos respectivos, r.os ler
mos fixados pela dieta Convenção.—Em fé do que os 
Plenipotenciarios respectivos assignaram o presente acto 
de Adhcsaõ, c lhe puzeram o sello de suas urinas. 

( L . S . ) 
Conde do F U N C H A L . 

( L . S . ) 

Principe de BENEVENTO. 

Feito em Paris, a 8 de Mayo, 1814. 

SUÉCIA. 

Proclamaçaõ do Rey de Suécia aos Norweguezes. 

Ao momento em que o nosso muito amado Filho, o 
Principe Real de Suécia, esta para ir por-se á frente das 
nossas forças de mar e de terra, em ordem a tomar posse 
do reyno da Norwega, naõ podemos recuzar ao nosso pa-
ternal coração a satisfacçaÕ de ainda uma vez abrir o ca
minho da paz e da reconciliação aos nossos desencami-
nhados vassallos, antes que as calamidades inevitáveis da 
entrada de unia força armada confundam o innocer.tc com 
o culpado. 

Habitantes da Norwega ! a vossa existência politica tem 
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sido irrevocavelmente decidida pelos grandes resultados da 
guerra, e sanccionada pelos tractados mais solemnes. As 
poucas pessoas facciosas, qne queriam enganar a vossa ver
dade e boa fé, já naÕ tem em seu poder oppor obstáculos 
ao establecimento de uma nova ordem de cousas no Norte, 
que tem sido unanimemente affiançada por todas as Potên
cias preponderantes da Europa. 

Os incontestáveis direitos da Suécia á uniaô da Norwega 
tem sido comprados demasiadamente caros, pelo sangue e 
patrióticos esforços dos nossos vassallos, para que eu possa 
hesitar um so instante de os por em effeito, e de os a poiar 
por todos os meios que a Providencia tem posto á minha 
disposição. 

Por todos os sacrifícios, com que temos contribuído para 
a geral libertação da Europa, naõ temos desejado outra 
recompensa mais do que a futura paz e tranquillidade da 
Península Scandinavia. Para facilitarmos a feliz uniaõ da 
Norwega á Suécia, e consolidalla por todos os princípios 
da honra e boa fé, he que consentimos em restaurar ao 
Rey de Dinamarca a mais importante das suas posses
soens Continentaes, conquistadas, e entaõ occupadas pelas 
nossas victoriosas tropas, e pelas dos nossos alliados. Era 
consideração deste objecto tam desejado, he que nos apres
sámos a fazer parar o pagamento de todas as contribuiço
ens, que tinham ja sido impostas sobre as provincias Dina-
marquezas ; que solemnemente renunciamos todas as anti
gas pretençoens, que tínhamos direito a fazer á Corte de 
Compenhagen em favor dos nossos vassallos; e que accre-
scentamos a estas desinteressadas condiçoens de paz offertas 
ainda mais consideráveis, e sacrifícios mui penosos para o 
nosso coração, como uma ulterior indemnisaçaó pela paci
fica cessaõ da Norwega. 

Infelizmente ura único indivíduo tem até agora feito 
pouco appreço de todos os nossos esforços, e dos nossos 
augustos Alliados. Aquelle indivíduo he o ultimo Go-
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vernador de S. M. Dinamarqueza, o qual toma á sua conta 
abusar da vossa confidencia, em oídem a fazer-vos obrar 
criminosamente para com as Potências, que tem sanccio-
nado a uniaõ dos Estados Scandinavios, e que todos tem 
reconhecido a justiça da nossa causa, e a moderação do 
nosso comportamento. 

Em vaõ prentenderia o Principe Christiano firmar-se 
sobre a independência da vossa posição existente; uma 
independência igualmeute contraria aos vossos próprios 
interesses, v aos invariáveis princípios da saã politica; 
porque se o Rey de Dinamarca vos absolveo do juramento 
de fidelidade para com elle, impoz sobre vos ao mesmo 
tempo, o indispensável dever de contractar com nosco e 
com a Coroa de Suécia, as mesmas obrigaçoens que ante
cedentemente vos uniam á Monarchia Dinamarqueza; e 
foi so em conseqüência das seguranças que se nos deram, 
que da nossa parte fizemos concessoens tam importantes. 

Povo du Norwega ! á franqueza do vosso character he 
que outra vez dirigimos estas palavras de paz e confiança, 
antes de foiçar por armas a justiça da nossa causa. Em 
vaõ intimámos muitas vezes ao Principe Christiano, que 
obedecesse a vos da honra, e do dever. Em vaõ vos diri
gimos proclamaçoens que vos houvessem de patentear as 
nossas benéficas intençoens, e dispersar todas as illusoens, 
por meio das quaes algumas pessoas facciozas pretendiam 
occuttar-vos a vossa verdadeira posição, a respeito das 
outras Potências da Europa. 

Influído, comtudo, pelos sentimentos do nosso paternal 
coração, para naõ olhar para os Norweguezes senaõ como 
os antigos irmaõs dos nossos vassallos Suecos, por muito 
tempo nos lisongeánios com podermos evitar toda a me
dida rigorosa ; que tarde ou cedo a naçaõ havia de decla
rar se altamente contra a audácia de um principe estran
geiro., desauthonsado publicamente pelo seu próprio 
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Foi, por tanto, para tentar todas as medidas de bran-
dura para com os nossos novos vassallos, que temos demo
rado até gora o estabelecer os nossos legítimos direitos por 
força de armas. Neste intervalo, o Governador da Nor-
*wega tomou a seu cargo constituir ali uma representação 
do povo, conforme as suas vistas particulares ; porem em 
respeito nenhum consistente com os antigos usos da Nor
wega. Agentes estrangeiros, ligados com este Principe 
por mutuo interesse, tem tomado parte nas deliberaçoens 
desta assemblea* aonde uma força armada tinha mais 
influencia do que a voz do patriotismo e a liberdade de 
opinião: e os resultados desta assemblea tem correspondido 
mais ás intençoens do seu Chefe, do que aos verdadeiros 
interesses da naçaõ. 

Em similhante estado de cousas, nimia indulgência da 
nossa parte so poderia ter o effeito de animar o crime, e os 
negros desígnios daquelles inimigos do repouso publico, 
que nunca cessarão de trabalhar contra a felicidade e inde
pendência da Península Scandinavia. 

Um Príncipe igualmente estranho para a Suécia, e 
para a Nerwega, e unicamente afferrado ao interesse da 
Dinamarca, tem ja authorisado as mais violentas medidas 
em ordem a constituir-vos rebeldes contra o vosso legiti
mo Soberano, e para vos collocar em um estado de aberta 
hostilidade com a Inglaterra, Rússia, Prussia, e Áustria. 

Uma crise como esta naÕ devia durar, nem pode durar 
muito, sem se tornar essencialmente perigosa para todos 
os estados circumvizinhos, que estaõ unindo os seus esfor
ços para supprimir, na sua origem, o espirito de facçaõ e 
discórdia, que ja ameaça excluir o Norte da Europa dos 
benéficos effeitos da paz geral. 

Invocando, portanto, a assistência do Todo Poderoso 
em favor da justiça da nossa causa, temos ordenado ao 
nosso muito amado Filho, o Principe Real, que avance 
com todas as nossas forças, apoiadas pelas dos nossas alli-

2 ii 2 
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ados, sobre as fronteiras da Norwega, para tomar posse 
daquelle reyno, e para lá convocar em nosso nome, e de
baixo da nossa Real authoridade, uma assemblea das 
classes do povo da Norwega ; a qual, depois de ser livre
mente eleita, terá o direito de deliberar sobre uma nova 
Constituição, calculada para establecer a futura felicidade 
da naçaõ, e que deverá ao depois ser submettida a rainha 
Real approvaçaõ. 

Cora prazer o repetimos, nesta occaziaÕ, que longe de 
nunca desejar infringir algum dos direitos ou privilégios, 
que os nossos vassallos Norweguezes tem gozado ate a pre
sente hora, de novo os confirmamos, e da maneira mais 
solemne : persuadidos de que a felicidade, e futura tran
quillidade da península Scandinavia, naõ ha de requerer 
mais das duas naçoens do que a indissolúvel uniaõ dos 
seus reciprocos interesses. 

Nos por tanto, por estas presentes, declaramos a dieta 
convocada pelo Principe Christiano, criminosa, e tanto a 
despeito dos nossos direitos, como dos de todos os legíti
mos Soberanos, e mesmo dos da naçaÕNorwegueza. De
claramos mais nullos, e de nenhum valor ou obrigação, 
todos os actos das authoridades constituídas por aquella 
dieta ; e expressamente prohibimos a todos os nossos vas
salos Norweguezes que lhes obedeçam, ou se conformem a 
elles, por maneira alguma. Igualmente ordenamos, por 
estas presentes, a todos os estrangeiros que actualmente se 
acham na Norwega que immediatamente saiam para fora, 
ou que prestem juramento de submissão e fidelidade, pe
rante as nossas authoridades constituídas, sob pena de 
serem castigados como rebeldes ou espias. 

E para manifestar ainda mais os nossos paternaes senti
mentos para com os nossos novos subditos, prometteraos, 
da maneira mais solemne, favorecer, e perdoar a todos os 
nossos vassallos naturaes da Norwega, que poderem ser 
considerados atégora, como seduzidos por estrangeiros; 
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no cazo de se appressarem a voltar para os seus deveres 
como vassallos, e obedecerem com zelo e submissão a to
das as leys e ordenaçoens, que temos mandado publicar 
para aquelle effeito. CARLOS. 

Gottenburgo, 9 de Agosto. 
A guarda avançada do exercito Sueco attravessou o 

Glommen no dia 30 do corrente, e ha de continuar a sua 
marcha para Christiana, que está agora aberta. 

10 de Agosto. 
O General Gahn foi repellido em Ede Skenla, e foi 

obrigado a retirar-se com perda de 11 officiaes, e 200 ho
mens. Entre os mortos há o Governador da provincia de 
Carlstadt Eckstedt: isto he official. 

11 de Agosto. 
O Coronel Knonng tentou tomar uma passagem juncto 

a Moss, porem foi repellido com perda de 50 mortos. 

Bulletim. 
No dia 30 de Julho, o 2a. corpo de exercito, às ordens 

de S. E. o Conde Essen em pessoa, attravessou as fron
teiras, e occupou Borby e Pristbacka. O inimigo naõ fez 
resistência em parte alguma, excepto em Arbacka, aonde 
um pequeno destacamento disparou uns poucos de tiros, 
e recuou immediatamente. Este corpo, que he de perto 
de 20.000 homens, debaixo do próprio commando do 
Marechal de Campo, teve a contender, na sua marcha de 
Ornasbridge a Pristbaeka, com infinitas difficuldades e 
incômodos, que supportou de uma maneira que faz honra 
à energia do general, e ao ardor das tropas. 

No mesmo dia, o Principe Real, acompanhado pelo 
Duque de Sudermania, e pelo seu Estado Maior, fez ura 
reconhecimento desde o seu quartel-general em Stromstadt 
a Rirby e Pristbacka. A estrada, que he sobre montanhas 
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quasi perpendiculares, foi mui difficullosa para a infante
ria, e impracticavel para cavallaria. O cavallo do Prin
cipe Oscar caio com elle em um logar mui pedragoso, 
porem o Principe apeou-se com grande agilidade, fcllo 
levantar, e foi até Birby a pé levando-o pelo freio. 

No dia 31 de Julho, o Corpo do Major-general Golins 
entrou na Norwega. Achou pouca resistência até chegar 
aMalined, a milha a meia, (nove milhas) deKongswinger. 
No dia seguinte arrojou o inimigo de Malmen, que oceu-
pou. No Io. de Agosto, o Conde de Ellen mandou o 
General Branstrom reconhecer Tistidahalen. A sua van
guarda ás ordens do Tcnente-coTonel Baraõ V Duben 
avançou sobre a ponte de Tistidahalen, a qual achou 
rotta c 600 inimigos postados vantajosamente sobre o lado 
opposto do cães. O General mandou aos caçadores da 
3 a . brigada debaixo do commando do Capitão Lind, e a 
um batalhão do regimento de Westermania, commandado 
pelo Conde Chronhjelms, que attravessassem o vao sobre 
o flanco direito do inimigo ; o qual immediatamente re
cuou : fez 35 prisioneiros ; a nossa perda foi três mortos, 
e 13 feridos. O Capitão Aminoff dos caçadores de Wes
termania foi ferido no braço, porem continuou a fazer o 
seu dever. O Baraõ Duben, c Major Lefren, e o Capi
tão Sodlimark destinguiram-se. Este ultimo, que foi dos 
primeiros que passaram o váo, recebeo uma contusão no 
peito. Tanto que o inimigo soube que estávamos em 
Tislidahalen, abandonou uma posição forte em Swinis, e o 
General BaraÕ Posse mandou a sua vanguarda, debaixo do 
commando do Ajudai)te-general Conde Rederololpe que 
attravessasse o ribeiro, e que marchasse sobre Torpum. O 
General Conde Essen ja tinha mandado preparar uma 
ponte de barcos, a qual estava prompta em Magopaum 
sobre a ponta ao norte de Sanda. Esta ponte foi lançada 
em Swinesund, e toda a divisão do General Posse estrou 
na Norwega. 
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2 de Agosto. 
S. M. o nosso amado Soberano, ha muito tempo que 

tinha tomado a resolução de fazer reviver entre os officiaes 
e tripulação, da sua frota, a lembrança dos feitos d'armas 
que a sua presença devia inspirar-lhes. Depois de ter al
moçado com S. A. R. o Principe Real, foi S. M. para 
bordo de Gustavo o Grande, em Stromstadst. S. A. R. 
mudou o seu Quartel-general de Stromstadst para Swine-
sund; tudo estava em movimento. 

No dia 3 de Agosto, o General Sandels, commandando 
a Ia. divisão do 2° corpo, fez avançar as suas partidas de 
reconhecimento até Ingedahlen. 

O Coronel BerghoRz, que estava empregado neste ser
viço, carregou sobre alguns batalhoens inimigos, acom
panhados de cavallaria, juncto á igreja de Ingedahlen, e 
arrojou-os para Gustand. 

Perdemos ura sargento, que foi morto, e o Tenente Ba
raõ Sparre, e nove homens, foram feridos. A perda do 
inimigo foi muito mais considerável. 

O Almirante em Chefe, BaraÕ Puke, que tinha recebido 
ordem do Principe Real para atacar Kragero, féz as se
guintes disposiçoens :—O General Conde Gustavo Morner 
desembarcou sobre a costa do poente da ilha com 2.000 
infantes, apoiado por uma divisão de barcas canhoneiras, e 
as guarniçoens com mandadas pelo Coronel Wirsen : o 
Coronel Hay desembarcou sobre a costa do nascente com 
1.000 infantes, apoiados pelo Coronel Brunkrow, com uma 
divisão de barcas canhoeiras, e parte das suas guarniçoens: 
o Tenente-coronel Nordinskiold, com os officiaes, volun
tários, e marinheiros da frota, desembarcou no sudueste, 
apoiado pelos vasos pequenos da frota armados. Depois 
de uma pequena resistência, o inimigo recuou. Frederick-
stadt foi intimada para que se rendesse. Tendo o Com
mandante recusado, o Major Klerker ameaçou a fortaleza 
com uma divisão de barcas canhoeiras e dous vasos de 
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bombardeamento, os quaes estiveram fazendo fogo até a 
tarde : Depois de uma cauhonada de hora e meia, o re-
ducto Huth, e uma batteria sobre o Kragero, renderam-se. 
O Capitão Elfwing, da frota atirou a primeira baila dentro 
do redueto, no qual se achou um canhão de calibre de 8. 
A batteria de Kragero foi oecupada pelo Tenente Clner, 
da frota, que commandava a linha de caçadores sobre a 
praia. Achamos lá três peças de canhão, e em ambas as 
partes uma grande quantidade de muniçoens, c outros 
effeitos. O Tenente-coronel Baraõ Cederstrom foi destacado 
para intimar a fortaleza de Frederickstein ; porem recu
sando o Commandante render-se, a divisão do Major 
Trolle, composta de dous vasos de bombear, e barcas ca
nhoneiras, abrio o fogo sobre a fortaleza. Tornaram-se todas 
as precauçoens para naõ injuriar a cidade, porem a força 
da corrente fazendo impossivel atirarem-se as bombas com 
exactidaõ, caíram algumas na cidade, porem felizmente 
sem fazerem damno. Os vasos de bombear de Frederick-
shall tiveram um homem morto, e sette feridos. 

No dia 4 de Agosto, mudou S. A. l i . o seu Quartel-
general para Westgordon, tendo recebido noticias de que 
a força inimiga, de 5, a C.000 homens, vinha de Kjol ap-
proximando-se para atacar o General Vegesack, que blo
queava Frederickshall. S A. l i . passou immediatamente 
para Berg, para observar a frente do General, e reconhecer 
a praça. O General Vegesack, apoiado por alguns bata-
lhoens da divisão do General Boyle, recebeo ordem para 
avançar contra o inimigo, e arrojallo para Rackcstadt. 
Hoje pela manhaã cedo estava o General Vegesack de 
posse de Kjol e Glumsero. 

Desejando o Commandante de Frcderickstadt capitular, 
o Almirante Puk, com permissão de 8. M., mandou o 
Coronel Kleist, Capitaõ-gencral da Frota, c o Coronel 
Skioldebrand, para ajustarem as condiçoens ; as quaes 
tendo sido concluídas, entre estes Commisiario c o Com* 
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inandante Tenente-coronel Kiel, foram ratificados por 
S. M. 

As sette da tarde, entraram as tropas Suecas em Frede-
rickstadt e Konígsteen. A guarniçaõ que consistia de 1.500 
a 2.000 homens, naõ foram feitos prizioneiros de guerra. 
Estavam illudidos : receberam licença para voltarem para 
suas casas, renunciando ás suas ideas, e entregando-se ao 
seu legitimo Soberano. Acharam-se nas fortalezas 100 
peças de canhão, e provisoens para seis semanas. Frede-
rickstadt domina a passagem sobre o Glommen, e he a 
chave de Chrisliana. A bandeira Sueca está tremulando 
nos seus muros, porem era logar delia haõ de plantar-se Ia 
as duas bandeiras Sueca e Dinamarqueza, em signal da 
uniaõ das duas naçoens. Ali, e em todas as outras partes 
occupadas pelas nossas tropas, os habitantes claramente 
exprimem a sua alegria pela chegada dos Suecos, e as 
suas esperanças de que a uniaõ da Suécia ha du por termo 
ttos seus longos males. 

Bulletim. 
Quartel-general de Fredericksladt, I I de Agosto. 

No dia 2, o Major-general Gahn, que ao principio tinha 
repellido o inimigo, com 1.400 homens, falhou em o lançar 
fora de uma posição forte, e recuou para Malmer, sem ser 
perseguido. Teve 31 mortos, e 70 feridos. A perda do 
inimigo foi muito maior. 

No dia seguinte foi o inimigo de roda, e passou-lhe 
para a retaguarda, com 3.000 homens e 6 peças de canhão, 
o General Gahn que entaõ estava so com 1.000 homens, e 
4 peças, por ter destacado uma divisão para cobrir a ba
gagem, foi forçado a retirar-se. O destacamento com a 
bagagem foi atacado por 1.000 homens. O combate foi 
sanguinolento. O Capitão Kederstierna, que commanda-
va a artilheria, perdeo 26 cavallos, e 32 homens do trem. 
As nossas tropas viram-se varias vezes obrigadas a forçar a 
passagem com a bayoneta a travez das fileiras inimigas. 
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Depois de cinco horas de fogo, tendo-se gastado as mu-
niçoens, cessou o combate. O inimigo tomou para a sua 
antiga posição em Lies e Konigswinger. O General Gahn 
perdeo nesta occaziaÕ um canhaõde calibre de três, 20 car
ros de bagagem, quatro officiaes, e 240 homens, entre mor
tos, feridos e extraviados. O inimigo reconheceo, que a 
sua perda tinha sido mui considerável. Fizemos 34 pri
zioneiros, entre elles um oíficial, e quatro sargentos. Mr. 
E . Von Eckstedt, Juiz de Carlstadt, cujo zelo o tinha in
duzido a seguir o General Gahn, para ver o provisiona-
mento das tropas, foi morto no calor da acçaÕ. Uma 
força considerável está em marcha para aquelle ponto; 
estaõ-se reunindo em Eda 6.000 homens, para penetrarem 
para o interior da Norwega, debaixo do commando do 
Tenente-general Baraõ Skioldebrand, uma vez que a uniaõ 
se naõ effeitue amigavelmente. 

No dia 6 recebeo S. A. R. uma Deputaçaõ de Frede-
rickshall, e passou o seu Quartel-general para Ingcdal. 

O General Baraõ Vegesack teve ordem para forçar uma 
posição forte, que o inimigo tinha tomado em Rackestadt, 
e defendia a ponte grande com 3.000 homens, e 4 caulioens. 
O General, tendo mandado um destacamento a divertir o 
inimigo, alcançou poder lançar uma ponte sobre a corren
te, no seu flanco direito, pela qual passaram dous des
tacamentos ás ordens do Major Vegesack, c atacaram á 
bayoneta o inimigo que vinha a impedillos. O inimigo 
foi repellido, e tam fortemente perseguido, que com diíli-
culdade salvou a sua artilheria, e abandonou um carro de 

pólvora. 
Também se lançou uma ponte em direitura ao centro do 

inimi"*o que foi obrigado a abandonar a sua posição: 
porem sendo-lhe o terreno favorável, manteve-se por algum 
tempo nas brenhas, mas foi arrojado dali pelo capitão 
Bergenstral, e começou entaõ a sua retirada a ser geral. 
Nos perdemos 11 mortos, e 36 feridos. A perda do iniini-
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go anda para cima de 150 mortos e feridos, e 40 prizionei
ros, dos quaes um he Capitão. 

No dia 7 mudou S. A. R. o seu Quartel-general para 
Frederickstadt, cujos habitantes prestaram juramento de 
fidelidade, e esta tarde espontaneamente illumínaram a 
cidade. 

No dia 8 mandou o General Von Essen um destaca
mento a tomar posse de Thuno. Estamos tirando cinco 
peças de calibre 18, que o inimigo lançara ao mar na noite 
em que sairá de Sandnosand. Também meteo no fundo 
um navio em que achámos quatro canhoens, &c. 

S. A. R. mandou ao General Conde Morner, que arro
jasse o inimigo de Roton. O General foi para a ilha com 
quatro batalhoens c seis canhoens. O General Hay foi 
mandado com um batalhão reconhecer a ponte em Kjol-
berg. Depois de lançar o inimigo fora de Gluraminge 
passou là a noite. 

No dia 9 veio S. M. a Frederickstadt, a tempo que o 
Principe Real ia para bordo visitallo. S. M. estava de ex-
cellente saúde e foi muito, bem saudado pelas barcas can
hoeiras e pelas baterias na praia. 

Os Generaes Vegesack, e Cederstrom chegaram na tarde 
antecedente a Askim, e passaram a noite defronte de uma 
bateria, que o inimigo tinha construído em Langonas, para 
defender a passagem sobre o Glommen. A passagem era 
defendida por quatro peças de canhaõ em uma testa de 
ponte, e cinco sobre o outro lado do ribeiro. Repulsámos 
unia forte partida inimiga, que vinha a fazer reconhecimen
to, e mandamos um destacamento a reconhecer, o qual 
arrojou o inimigo até os seus entrincheiramentos. Tendo 
conseguido o nosso objecto, tornámos para a nossa posição. 
A nossa perda foi de 60 mortos e feridos; a do inimigo foi 
grande. 

O inimigo abandonou de noite a testa de ponte em Lan
gonas e deitou á água dous dos seus canhoens. O General 
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Conde Morncr forçou o inimigo a abandonar Roton, e 
arrojou-o até a ponte de Kjolberg, a qual elle inimigo que
brou, e fez frente, protegido por uma bateria, até que a 
nossa artilheria chegou, e entaõ retirou-se depois de uma 
curta resistência. Fizemos 40 prizioneiros. 

No dia 10 tornou S. M. para bordo do Gustavus e como 
agora a frota se ha de dividir era esquadroens, por ja esta
rem tomadas Kragero e Frederickstadt, foi S. M, para 
Stromatad, e dali para Uddewalla, para tomar banhos de 
mar. 

S. M. féz varias promoçoens navaes. 
Estamos agora senhores da margem esquerda do Glom-

men,desdeo lago Oejorn até Frederickstadt. Os Gene
raes Vegesack, e Cederstrom estaõ em Askim ; o General 
Kederstierna, em Groesund ; o Conde Essen em Hafsland. 
Está para ser destacado um corpo por Aremark, Orebro, 
Orvalskog, e Ramskog, para se ir unir ao General Gahn. 
A frota vai para Christianford, ao longo da costa para 
apoiar as operaçoens do exercito. 

Os rumores desfavoráveis espalhados pelas pessoas mal 
intencionadas, a respeito das tropas Suecas, saÕ inteira
mente contradictos pelo comportamento das tropas. A 
affabilidade do Principe Real ganha todos os coraçoens. 
O Clero, à excepçaõ de um Bispo, que he Dinamarquez, 
e três ou quatro outros guiados por elle, tem-se comportado 
como está bem á sua vocação. Os soldados e os paizanos 
desertara do inimigo aos bandos, c vaõ para suas casas. 
Os Generaes Dinamarquezes, e Officiaes a testa das tropas 
Norweguezas, fazem quanto podem para ter o exercito e 
o povo em ignorância: porem está chegado o momento 
em que o exercito e mais o povo haÕ de ser vingados. 
Mulheres, com as proclamaçoens Suecas nas maõs, passam 
os nossos postos avançados, para irem em busca de seus 
maridos, e levallos para as suas famílias. Os habitantes 
das cidades e aldeas voltam para casa aos bandos, c deze-
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jam prestar juramento de fidelidade ao seu legitimo Rey. 
Tudo indica que o objecto ha de ser obtido mui cedo, e 
que ha de assegurar para sempre o repouso e felicidade 
da península Scandinavia. 

No dia 11 de Agosto, o General Vegesack atacou 2.000 
inimigos em Trostad, e fez 200 prisioneiros. O Coronel 
Adlccreutz obrigou o inimigo a abandonar a ilha de 
Rolou, e a retirar-se para além do Glommen. O Almi
rante Wirnseen tomou a fortaleza de Sleswig, aonde o 
inimigo deixou 14 canhoens de calibre 18. Esta vanta
gem abre-nos a estrada de Moss. 

Uddewalla, 12 de Agosto. 

S. M. chegou esta tarde de Frederickstadt. 

Resumo do Bulletim do exercito Sueco. 
Agosto 10. O General Adlecreutz forçou uma posição 

forte do inimigo em Isebro, com pequena perda. O ge
neral Conde Essen foi nomeado por El Rey Governador 
Geral de Norwega, o que deo grande prazer aos habitantes 
de todos os lugares que temos occupado. 

11. O Contra-almirante Worsen tomou posse do porto, 
e baterias de Slesvig, que o inimigo tinha abandonado. 
O General BaraÕ Vegesak derrotou, em Hjornuvel,o ini
migo, o qual sendo reforçado de Kongsurngten, tinha 
6.000 homens, e 10 peças d'artilheria. Tomamos 200 
prisioneiros; a nossa perca foi de 4 homens mortos, e 8 
feridos. O inimigo, cuja perda foi mui grande, fugio pela 
estrada de Blakiro. O General Vegesak deixou a 5' bri
gada em Frogstad, para defender a passagem de Ladke. 

12. O General Vegesack foi para Orestasund, fazer pre
parativos para forçar a passagem de Glommen. A divi
são Norwegueza do coronel Stabels, tendo pelejado valo
rosamente contra o General Gahn, declarou, que tendo 
mostrado que podia brigar, viviriam com os Suecos como 
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irmaõs, e considerariam a uniaõ com a Suécia um aconteci
mento feliz para a Norwega, e naõ pelejariam mais em 
uma causa injusta. 

13. Começou o bombardeamento de Frederickstein. 
14. O Major-general, Conde Morner, teve ordem de 

forçar a passagem de Kgolberg, a qual cffectuou com pe
quena perda, naÕ obstante encontrar valorosa resistência. 

S. A. R. o Principe da Coroa fez disposiçoens para cer
car o exercito do Principe Christiano, na posição entre 
Moss, Isebro, e Kgolbergoho, com uma força mui supe
rior; demaneira que o exercito do Principe Christiano, 
que teria sido atacado ao mesmo tempo pela frente, reta
guarda e ambos os flancos, seria inevitavelmente destruído, 
ainda que pelejasse com o maior valor. O Principe 
Christiano fez proposiçoens: se houvesse batalha, naõ ha
via duvida no resultado, porém custaria muitas vidas, c 
cubriria de luto os dous reynos. O Principe da Coroa 
aceitou as proposiçoens. 

15. Os generaes Skioldebrand e Bjonshima voltaram de 
Moss, para onde tinham ido a informar o Principe Chris
tiano da resolução do Principe da Coroa, sobre as suas 
proposiçoens. O Principe Christiano resigna o Governo. 
A expedição naval contra Boyen recebeo contra-ordens a 
tempo. O General Suremain estava justamente dando or
dens para plantar as escadas de escalar em Frederickshull, 
quando o commandante recebeo ordens do Principe Chris
tiano para render a fortaleza : a guarniçaõ, que consistia 
em 1.000 homens, volta para suas casas cheia de alegria: 
o seu Governador o General Ohine he um Dinamarquez, c 
teve grande difliculdade em os conter socegados. A Dieta 
se ajunetará sem demora ; effecíuar-se-ha a uniaõ da Sué
cia com a Norwega, e se restabelecerá a paz do Norte. 
S. A. R. o Principe da Coroa tem manifestado a sua 
«•rande satisfacçaÕ do Feld-Marcchal, e de todo o exercito, 
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assim como também do Almirante, e mais Officiaes da 
Marinha. 

Quartel-general de Frederickstadt, 16 de Agosto, de 
1814. 

Convenção 

Entre S. A. R. o Principe Real de Suécia, em nome 

d'El Rey de Suécia, de uma parte, e o Governo Norwe-

guez de outra parte: concluída em Moss, aos 14 de Agosto, 

de 1814. 
Art. 1. S. A. R., o Principe Christiano, convocará, logo 

que for possível, os Estados Geraes do Reyno de Norwega, 
segundo a forma prescripta pela constituição existente. A 
Dieta se abrirá no o ultimo dia de Septembro; e se isto 
for impracticavel, dentro dos primeiros 8 dias de Outubro. 

2. S. M. El Rey de Suécia oommunicará directamente 
com a Dieta, por um ou mais Commissarios, que nomeará. 

3. S. M. El Rey de Suécia promette aceitar a Con
stituição, arranjada pelos Deputados da Dieta em Ewn-
vold. S. M. proporá somente áquellas mudanças, que 
saõ necessárias para a uniaõ dos dous reynos ; c se obriga 
a naõ fazer outra alguma senaõ de concerto com a Dieta. 

4. As promessas de S. M. Sueca, edo Principe Real, 
ao povo Norweguez, seraõ punctualmente executadas, e 
confirmadas por S. M. á Dieta da Norwega. 

5. A Dieta se ajunctará em Christiana. 
6. S. M. El Rey de Suécia declara, que nenhuma pes

soa será molestada, directa ou indirectamente; por qual
quer opinião, que até aqui tenha expressado, contraria á 
uniaõ dos dous reynos. Os funccionarios da Norwega, 
civis, e militares, e os que forem estrangeiros, seraõ trac
tados com toda a attençaõ e cortezia. Nenhum delles será 
molestado por suas opinioens. Os que naõ desejarem con
tinuar os seus serviços teraõ pensoens, ua conformidade 
das leys do paiz. 
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7. S. M. El Rey de Suécia empregará os seus bons 
officios, para com S. M. El Rey de Dinamarca, a fim de 
obter a revogação das ordenaçoens ou edictos promulgados 
desde 14 de Janeiro, de 1814, contra os funccionarios pú
blicos, e em geral contra o reyno de Norwega. 

Dada em Moss, aos II de Agosto, de 1814. 
(RatificadaJ CHRISTIANO FREDERICO. 

Convenção 
Entre as tropas Suecas e Norweguezas, concluída em 

Moss, aos 14 de Agosto, de 1814. 
Art. 1. Cessarão as hostilidades, por mar e terra, entre 

as tropas e frotas Suecas, de uma parte, e a tropas e frotas 
Norwe<Tuezas de outra parte, desde o dia da assignatura 
da presente convenção, até 15 dias depois da abertura da 
Dieta, com 8 dias de notificação além daquelle tempo. 

2. Levantar-se-ha o bloqueio dos portos da Norwega 
desde o dia da assignatura da presente. Será livre a im
portação e exportação, attendendo-se aos direitos d'alfan-
dega da Norwega. 

3. Se as fortalezas de Frederickstein naÕ tiverem ainda 
capitulado, seraõ immediatamente rendidas ás tropas de S. 
M. Sueca, com todas as obras que lhes pertencem. A 
guarniçaõ marchará para fora da fortaleza com armas, 
bagagem, e todas as honras militares. Os officiaes teraõ 
permissão de irem para onde quizerem ; os soldados po
derão voltar para suas casas. Uns e outros prometteraõ 
naõ tornar a servir contra as tropas de S. M. Sueca. 

4. e 5. Estes artigos definem a linha de demarcação, es
tipulam, que as tropas nacionaes da Norwega, sejam de
bandadas : e que se conservem somente quatro regimentos 
e uma brigada de artilheria. 

6. Somente ficarão na Norwega duas divisoens Suecas, 
com uma proporção de cavallaria e artilheria. 

7. Aquella parte do exercito Norweguez que fica con-
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servada em armas, se retirará em dous dias para dentro de 
sua linha de demarcação. Voltando para Suécia o exer
cito Sueco, começará os seus movimentos o mais breve pos
sível. 

8, e 9. Providencêam o reciproco restabelicimento da 
harmonia entre os dous exércitos; a discoutinuaçaõ de 
requisiçoens e contribuiçoens; e a libertação dos prisio
neiros. 

10. Estipula, a fim de que a Dieta seja livre em suas 
deliberaçoens, que nem as tropas Suecas, nem as Nor-
weguezas se aproximarão a três milhas do lugar da 
sessaõ. 

11. Para impedir a ulterior effusaÕ de sangue, se assig-
nará immediatamente um armisticio. 

12. A bandeira Norwegueza será respeitada, durante a 

continuação do armisticio. 
(Ratificada) CHRISTIANO F R E D E R I C O . 

Eu ratifico a presente convenção, e me aproveito com 
prazer desta primeira oceasiaõ de dar uma prova dos 
meus sentimentos para com a naçaõ e exercito Norwe-
guez. 

(AssignadoJ CARLOS J O A Õ . 

SUISSA. 

Berne, 20 de Julho. 

Foi aqui publicada a seguinte Proclamaçaõ :— 
Nos, o Avoyé e Concelho da Cidade e Republica de 

Berne asseguramos os nossos fieis e caros subdictos do 
Cantaõ, da nossa boa vontade, e lhes participamos o se
guinte :— 

O Corpo Helvetico subsistio com gloria por perto de 
cinco séculos, disfruetando paz, e prosperidade no paiz, e 
e estimação fora, quando, era 1798, uma potência vizinha 
quebrou os antigos e felices vínculos daquella Confedera
ção; ao principio, espalhando discórdia e perturbação 
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por toda a Suissa, e ao depois, esmagando-nos com todo o 
pezo de suas forças. Em vaõ fizemos esforços para res-
tablecer a nossa liberdade; cedemos á necessidade ; fomos 
constrangidos a receber uma Constituição calculada sobre 
os ambiciosos planos daquella potência, &c. Vos sabeis 
o que o Cantaõ de Berne perdeo por esta mudança. 

Porem as operaçoens de força nunca podem sustentar-se 
a si mesmas. Quando as Altas Potências Alliadas, arma
das para a libertação das naçoens, annunciaram em uma 
nota dirigida no dia 8 de Dezembro passado pelo Ministro 
Austríaco ao Chefe da Confederação, para ser por elle 
communicada a todos os Cantoens, que o restablecimento 
da antiga ordem das coizas por toda a Europa, era o prin
cipal objecto de seus generosos esforços, declarámos entaõ 
nulla a mediação do Ex-Imperador dos Francezes, resta
belecemos o legitimo Governo debaixo do qual tínhamos 
prosperado tam longo tempo, e todos os verdadeiros ami
gos da sua pátria se alegraram na esperança de ver levan
tar-se a antiga Confederação Helvetica. 

NaÕ obstante, desde as primeiras medidas que foram 
tomadas para formar este corpo, afastaram-se dos antigos 
princípios e direitos do vosso Governo, que em conseqüên
cia naõ pode ter parte alguma em taes operaçoens ; e foi 
sem consideração para com os formaes desejos das altas 
Potências Alliadas, que se determinou mandar uma depu
taçaõ a uma Dieta, composta dos dezenove Cantoens, esta
belecidos pelo acto de mediação. 

Porem nos teremos sido enganados em nossas expecta-
çoens : o novo pacto federativo formado sem a participa
ção dos paizes, que tem sido restituidos á Suissa pela gene
rosidade dos Soberanos Alliados, e que deviam ser mem
bros da Confederação, confirma todos os actos de injus
tiça consagrados pelo famoso pacto de mediação. Elle 
divide o Cantaõ de Berne ainda rnais do que atequi : despe-
o de todos os seus direitos justamente adquiridos pelos 
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nossos e vossos antepassados, sobre paizes que a força nos 
tem tirado: finalmente separa-nos dos nossos antigos vassal
los, cuja fidelidade, e affècto para com nosco tem sido, 
até o prefente momento, conspicnos. Segundo a mesma 
Constituição, devemos, contra os antigos princípios da 
Confederação, conceder á Dieta uma influencia sobre os 
Cantoens incompatível com a sua Soberania e liberdade, 
devemos sacrificar á sua sustentação aqui Ho que tínhamos 
poupado para vos soccurrer nas vossas necessidades : de
vemos fazer este sacrifício, em ordem a que o pezo da 
divida Helvetica carregue quasi inteiramente sobre o 
CantaÕ de Berne. O vosso Governo naÕ podia consentir 
em similhantes condiçoens, sem faltar aos seus deveres para 
com a cidade, e para com o mesmo paiz. Em conseqüên
cia, os nossos Senhores, e Amos naõ tem adherido ao plano 
da Constituição proposta : porem declaram que estaõ dis
postos a conformar-se a um pacto federativo, formado 
sobre bazes justas: porque a Confederação Helvetica, 
para ser forte e durável, preciza ser formada sobre leys e 
justiça. 

O Grande Concelho da Cidade e Republica de Berne 
naõ ficou aqui; tomou em consideração a situação do 
paiz, e esforçou-se em contribuir para a sua prospe
ridade pelos mniores sacrifícios possíveis. Em uma 
declaração formal dirigida á Dieta, naõ so abandonou 
todos os direitos do Estado de Berne sobre os antigos Se
nhorios communs, mas expressou formalmente que a sua 
intenção era deixar, debaixo de condiçoens justas, ao 
excellente paiz de Vaud a sua liberdade, se elle naó qui
zesse estar unido a Berne. 

O Grande Concelho, por dever, e gratidão á fidelidade 
e devoção dos seus subditos de Argovia, naõ podia renun
ciara parte Berneza daquelle paiz : porem ella abrio os seus 
braços para a sua reunião ao CantaÕ, offereceo-se da ma
neira mais amigável, para dar-lhe parte cm todos os direitos 
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e vantagens dos subditos de Berne. O nosso desejo, caros, 
e fieis subditos, he fazer-vos saber estes factos; a fim de 
que aprendais a verdade da boca dos vossos Magistrados, 
e para que naõ deis credito ás falsas e pérfidas relaçoens 
que se poderão espalhar. 

O vosso Governo naõ deseja quebrar a confederação 
feita pelos vossos antepassados, mas pede que as novas 
relaçoens hajam de ser formadas como as antigas, sobre 
a justiça : elle naõ deseja guerra, nem perturbar por me
didas violentas a tranqüilidade do paiz ; porem deseja 
defender a sua constituição e direitos, contra todos os 
ataques. 

Este dever he sagrado para nos; e o vosso he apoiar o 
Governo com todo o vosso poder. 

O vosso leal comportamento cobre-vos de gloria : con
tinuai a dar-nos a vossa confiança ; assim como vós pos
suis a nossa. A felicidade da pátria ha de Tesultar desta 
uniaõ entre nos, entre um Governo paternal, e os mais 
fieis dos subditos. 

Dado em Berne, em 15 de Julho, de 1814. 
(Pelo Avogado) D E W A T T E V I L L E . 

Reflexoens sobre as novidades deste mez. 

BRAZIL. 

Relaçoens com as Potências Estrangeiras. 
Nas noticias do Inglaterra, a p. 331, achará o Leitor os papei» 

officiaes, publicados por S. Ex". o Conde de Funchal, relativos á ne
gociação de paz entre a Corte do Rio-dc-Janeiro, e a de Paris; um 
dos documentos lie copiado do Jornal de S. Ex-., e o outro he de 
uma circular do Cônsul Geral Portuguez em Londres, por ordem do 

mçsmo Conde. 
Naturalmente oceorrerá aqui ao Leitor, o perguntar a razaõ ipor

que sahem da secretaria da Embaixada em Londres eslas publica-
çoens, que dizem respeito - França e á Corte do Rio-de-Janeiro ? 
Se taes publicaçoens eram necessárias, o próprio lugar de as fazer 
éra Paris, Lisboa, ou Rio-de-Janeiro; porquanto Londres nao he 
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a capital da França, com quem se passou a negociação, nem o Ex***». 
Conde <le Funchal levará as cousas taõ longe que assevere, que Lon
dres he a capital dos dominios Portuguezes: nestes termos • porque 
he Londres o lugar em que se fazem estes manifestos ? 

0 Lugar em que reside o Soberano he o que se denomina a Corte ; 
e amenos que o Conde de Funchal nao queira passar na Europa por 
ser o Soberano de Portugal ; ou o Tutor de S. A. R. o Principe Re
gente, naõ pode deixar de convir que esle posso, e as expressoens 
de que usa, saõ de uma indecência tal, e mostram laõ gramle desres
peito aquelle Soberano, que difficultosamente se achará outro ex
emplo similhante na historia da Diplomacia ; nem Soberano algum 
se submetteria a tal indignidade. 

Quanto ao protesto ; naõ vemos que pudesse ser publicado com 
alguma propriedade, sem que se publicasse também o tractado a 
que elle se refere ; mas, se tal publicação éra necessária ; na Corte 
de Paris, e logo que o tractado se concluio, he que o tai protesto 
devia ser publicado. Quando nao, similhante protesto só se publi
caria com propriedade na Corte do Rio-de-Janeiro. 

A razaõ que o Ministro dá, em seu Jornal, para fazier aqui esta 
publicação, he, além de ser summam-eute falta de respeito a seu 
Soberano, absurda ao ultimo ponto. 

Diz o Ministro (segundo assevera o tal Jornal) que publica o pro
testo, para que " elle sirva de justificação em todo o tempo a qual
quer resolução que S.A. R. tomasse de ratificar ou naõ o tractado 
geral, e de o ratificar absoluta ou condicionalmente." 

- Quem metteria na cabeça ao Conde de Funchal, que para o seu 
Soberano ratificar, ou naõ, em todo, eu em parte, o traclado, quo 
se assignou em seu nome, precizava de que o Conde lhe fizesse a 
mercê de publicar no seu Jornal, em Londres, aquelle protesto ? 

Todo o Soberano tem o direito de ratificar ou naõ ratificar os 
tractados, que por ordem sua se assignam em seu nome • e até de 
mandar cortar a cabeça ao Negociador, se achar que elle lhe sacri
ficou os seus interesses : qualquer noviço em Diplomacia sabe isto. 
E ainda que ha muitos exemplos de protestos feitos por Soberanos, 
contra estipulaçoens de tractados de outras Polencius, que lhes digam 
respeito, com tudo esses protestos saõ apresentados aos Ministros 
Negociadores, e suas respectivas Cortes, ou publicados na Corte do 
Soberano queixoso - ma« naÕ se alegará um só exemplo de protesto 
de similhaBte natureza, publicado por um indivíduo na Corte em 
que residia, diferente daquella em que se fizeram os ajustes; e nem 
a publicação ou naõ publicação dcsle, cm Londres, podia por forma 
alguma influir no direito que o Soberano tem de dcsapprovar o que 
fez o Conde, sem po*ecizar da ajuda da publicação de seus protestos, 



258 Miscellanea, 

Só a arrogância e presumpçaõ poderia fazer, que um Ministro se 
suppozesse taõ essencial a seu amo. 

Quanto á natureza ào protesto 5 a primeira parte recahe nos 
limites de Cayenna, de que o tractado naõ decide cousa alguma; e a 
segunda parte he sobre os limites da Hespanha, o que se naõ men
ciona se quer no tractado geral. Logo temos que o protesto recahe 
sobre entes naõ existentes, sobre decisoens ou ajustes, que ainda naõ 
tiveram lugar. 

No que o protesto podia recahir. e devia recahir, he no que naõ 
fallou o Protestante ; que vem a ser a mesma cessaõ da Guyanna, 
feita por outras Potências, sem que appareça daquelle instrumento, 
que Portugal faz aquella cessaõ por acto de mera generosidade ; 
porquerecebece alguma compensação ; ou por outro qualquer motivo 
que o Soberano quizesse alegar: contra isto sim he que recahiria 
com justeza um protesto, para livrar o Soberano da ignomínia de 
ver os seus Estados alienados por outros Soberanos, que a elle naõ 
tem direito *, e mais do que um protesto se devia fazer; porque os 
Negociadores Portuguezes deviam peremploriamente recusar a in-
sersaõ daquelle artigo do modo que vem, como corolário do art. 8o. 
em que S. M. Britannica estipula por si, e por seus -alliados. 

Como as differentes Naçoens, que ajustaram o tractado da paz 
geral, estipularam em artigos separados o que éra do interesse par
ticular de cada uma dellas respectivamente ; Portugal seguindo o 
mesmo exemplo, para conservar a sua dignidade, e as apparencias, 
ao menos, da independência de sua Soberania, devia fazer desta ma
téria da Guyanna, objecto do» seus artigos separados; porque a 
cessaõ da Guyana era matéria, qne só tocava os interesses de Por
tugal, e da França. 

Esta falta de attençaõ, portanto, á dignidade nacional, e á mdepen. 
dencia do Soberano he grande culpa dos Negociadores, pelo que só 
elles saõ responsáveis ao Soberano, á Naçaõ Portugueza, e á poste
ridade ; pois se naõ poderá allegar, que a pequenhez de Portugal he 
a causa disto ; porquanto, se o objecto das Potências Alliadas era a 
restituição da Guyanna aos Francezes, insistindo os Negociadores 
Portuguezes era que naõ eonvinham nesta cessaõ, a menos que cila 
naõ fosse inserida em artigo separado • quem se ha de capacitar.que 
os Plenipotenciarios dos Atoados haviam de romper as negociaçoens 
com Portugal, meramente por um ponto de formalidade, que naõ 
offendia a ninguém, e que lhe concedia o objecto que elles queriam ? 
E se os negociadores Portuguezes naõ tinham ncui habilidade nem 
meios de conseguir sequer isto, a sua ida a Paris so podia servir de 
escusada despeza á Naçaõ ; e o que peior he, de serem os mesmo» 
dous Coudes duas testcmiuihas authenticas da humiliaçaõ de Por
tugal. 
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O nosso Protestante, a respeito da cessão de Olivença, parece con
tentar-se com a sahida que lhe deram, de que em um tractado de 
Portugal com a França, se naõ podia inserir a restituição de Oli
vença. Este rasgo dá a conhecer o modo porque se conduziram as 
negociaçoens da parte de Portugal. O tractado geral estipula 
artigos, sobre territórios, em que nem a França nem nenhuma das 
outras quatro Potências tem ou possue a menor extençaõ de ter
reno ; por exemplo, estipula-se a forma de Governo da Alemanha, e 
da Suissa,e sua independência, assim como sobre a Itália, no art. 6».; 
e com tudo os Negociadores Portuguezes, engolem como razaõ mui 
boa os escrúpulos, que só se reservaram para o caso de Olivença; 
cuja restituição se fazia difícil do estipular em um tractado com a 
França. 

Na circular do Cônsul, declara o Conde de Funchal, que por um 
dos artigos addi-cionaes, do tractado da paz geral com a França, se 
annulláram os tractados antecedentes com Portugal, e notavelmcnto 
os de Badajos e Madrid de 1801. Isto suppôem que os Plenipoten
ciarios Portuguezes assignaram o tractado commum dos Alliados 
cora a França, e á imitação das de mais Potências lhe uniram arti
gos addicionaes, sobre o que dizia respeito mais particularmente a 
Portugal. He portanto neste tractado, que se devem conter as 
estipulaçoens, contra que o ditto Ministro protestou. Ora enten-
damo-nos * protestou elle contra o que elle mesmo assignou ? Se os 
taes artigos foram assignados por elle, julgando-os contrários aos 
interesses de seu Amo, o que devia fazer naõ éra protestar, mas sim 
recusar assignallos, e estava a disputa decidida, até que tivesse sobre 
isso ordens positivas. 

Vejamos porém os arranjamentos provisionaes para as relaçoens 
Diplomáticas e Commerciaes. Diz o Ministro, que naõ podendo 
demorar-se em Paris ficou o Conde de Palmela authorizado para o 
fazer. Falia o Conde de Funchal em um estylo, como se fosse o 
próprio Soberano, administrando os Negócios do Reyno, e authori-
zaudo embaixadores, para fazer tractados. * Eisaqui a que S. A. R, 
se acha reduzido, por ter na Europa similhantes agentes ! 

Os três artigos do tal arriuijainenlo, que naturalmente foram con
cluídos segundo as instrucçoens do Conde de Funchal, saõ com 
effeito uma pura mazella Diplomática. Versam sobre o palanfrorio 
geral de reciprocidade!, que taõ abundantemente se extendeo nos 
últimos tractados entre a Corte do Brazil, e a Inglaterra, e tam 
bellas conseqüências teve; e ao mesmo tempo que, nada explicam, 
nem podem ter observância alguma, pela sua generalidade ; e até, 
se se tentar a sua execução, podem ter conseqüências péssimas, enre
dando em difficuldades a Corte do Brazil, tanto cora a França como 
com a Inglaterra. 
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O primeiro artigo, ou proposição, conto lhe chama a cirru , 
pôde sur origem de grandíssimos abuso*, o faculdade parn coiiMiuera-
veis contrabandos. Supponliamos, que a cort<' da França permitle 
ao Embaixador de Portugal, que entre eom Unia a sua bagagem, o 
gêneros para o consumo de seu uso, naõ so livre de direitos, mas 
sein revista da alfândega ; e exige, por conseqüência desta chamada 
proposição, qu« o mesmo se conceda ao Embaixador Francez no 
Rio-de-Janeiro. O Portuguez poderá introduzir em França alguma 
pipa d*-1 vinho ou caixa de laranjas, ou outra bagatella similhante i 
porque Portugal nada mais tem que possa ir vender á França a 
titulo de uso do Embaixador ; c o Francuz pode introduzir no Bra* 
ail, uma caixa de renda» finas, e outros artigos de grande valor e 
pequeno volume, que privarão a Fazenda Real de consideráveis 
somma* de direitos. Taes saõ as conseqüências desta bella recipro
cidade Diplomática iiidefinila. 

A segunda proposição, que ostipulaa reciprocidade dos direitos, lie 
ainda de peiores conseqüências, e mostra bem a ignorância dos Ne-, 
gociadores em matérias de Commercio ; e a obstinação dos Grandes 
de Portugal, era naõ consultar os Negociantes nas matérias que lhes 
pertencem, o que tem j a produzido tantos males. Expliquemos as 
conseqüências detta proposição com um exemplo. 

As relaçoens de commercio (diz a i". proposição) saõ restabele
cida» no pé da mais perfeita reciprocidade. Bellas palavras! Oa 
alg-odoens do Brazil saõ recebidos em França, sem pagar direitos] 
agora perguntamos - se as sedas ou rendas da França, em conse
qüência desta perfeita reciprocidade, haõ de ser recebidas no Brazil 
livres de direitos ? Aqui diraõ logo, que naõ • isso saõ cousas mui 
diversas, i Pois entaõ em que ha de consistir essa reciprocidade? 
j Para que serve um palanfrorio geral, qne naõ se sahe o que quer 
dizer na practica ? 

Mas suppoahamos, que o Conde de Funchal se desculpa dizendo, 
que esta proposição so comprehcnde os direitos de porto. As expres
soens saõ demasiado vagas para admittir esta interpretação retric-
tiva ; porém, ainda que se admitta, está saltando aos olhos, que, em 
conseqüência do tractado de Cainniercio com a Inglaterra, daqui se 
deverá s c u i r grande perplexidade na corte do Brazil. 

Os direitos de porto em França saõ muito mais moderados que na 
Inglaterra; e se os direitos de porto no Brazil se regularem para oi 
navios Francezes, como na França se cobram dos navios Portugue
zes, a Inglaterra exigirá logo que se diminuam também cm igual 
proporção os direitos dos navios Inglezes, que devem ser tractados 
como a naçaõ mais favorecida t e ponderaram os Negociadores Por
tuguezes até onde irá parar uma disputa desta natureza? 

Se S. A. R. quizesse levantar os direitos de porto no Brazil, até a 
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somma que pagam os navios Portuguezes em Inglaterra, podia 
muito bem fazêllo, em conseqüência do Art. 4o. do Tractado de 
Commercio, de 1810; mas agora depois desta convenção com a 
França, se o Principe Regente quizesse practicar isto, a Inglaterra 
alegaria com o» termos do art. 2o- do mesmo tractado, segundo o 
qual nenhuma naçaõ pode ser mais favorecida do que a Inglaterra. 

Os direitos de porto saõ aquelles, em que menos se pôde admittir 
a tal supposta reciprocidade j porque devem depender de circum
stancias peculiares a cada naçaõ, e até a cada porto ; circumstancias 
que podem variar com os tempos; e portanto estes Negociadores 
naõ fazem mais, com estas estipulaçoens, do que ligar as maõs ao So
berano, e privallo da faculdade de regular os direitos segundo as 
consideraçoens do bem do seu povo, e segundo a practica das outras 
naçoens, com quem os seus subditos commercêam. 

A terceira proposição, he feita com a mesma ignorância da pr i
meira. He desnecessário estipular para os Cônsules, e de mais 
vassallos de uma Potência, que vaõ residir nos territórios da outra, 
cousa alguma mais do que se executa na practica geral, conforme o 
direito das gentes, em todas as naçoens civilizadas, e conforme a 
legislação de cada paiz: a experiência poderia indicar papa o futuro, 
a necessidade de fazer sobre isto algum arranjo particular • porém 
no estado presente das cousas, em que pouco se sabe da vereda que 
levarão os negócios públicos na França, nem da determinação que 
S. A. R. tomará sobre a sua residência, ou administração do Brazil, 
estas estipulaçoens saõ pancadas de cego, effeitos de precipitação, « 
resultados da falta de conhecimentos politicos. 

A estas três proposiçoens vem ainda annexo um appendiculo, em 
que parece se esgotou o resto da sabença dos Negociadores. Diz a 
circular, que os Francezes naõ poderão ter feitorias em Portugal» 
porque estas foram abolidas para todas as Naçoens. j Aonde acha
ram estes Negociadores, que houvesse alguma ley em Portugal, pela 
qual fossem authorizadas feitorias estrangeiras como corporação f 
í Aonde está a ley porque se abolio esse ente que nunca existio í 
A mençaõ de Feitoria, no art. 25 do Tractado de Commercio de 
1810, he um erro de legislação Pátria, que commetteram os que o 
negociaram ; e que portanto naõ pode servir de exemplo para esta 
oceasiaõ. 

As chamadas feitorias em Portugal, existiam em conseqüência de 
tractados, e naÕ de ley alguma; portanto, havendo os Negociadores 
declarado, que todos os tractados antecedentes com a França se 
achavam irritoi, ou nullos para o futuro, he claro que naõ podia a 
Naçaõ Franceza ter feitoria em Portugal. Daqui mesmo se vê, que 
as expressoens do cidado art. 25, do tractado de L810, foram ali 
inseridas sem conhecimento de causa; porque S. M. BriUnnica 
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nunca teve o direito de crear Feitorias ou Corporaçoens de Negoci
antes em Portugal; e muito menos noBrazil, aonde aquelle tractado 
se fazia de novo, e aoude nunca os Inglezes tiveram permissão de 
negociar, nem com feitoria nem sem ella; quanto pois ao Brazil, 
aquella pretensa cessaõ do direito de crear ali feitorias, he um erro 
de facto, produzido da ignorância da legislação Portugueza no 
Negociador ; e que nunca se deveria admittir por taes termos na
quelle tractado. Dizemos que a Feitoria Ingleza nunca existio 
legalmente como corporação'; porque nunca foi como tal reconhe
cida nos effeitos civis, nem na legislação Portugueza, nem, o que 
mais he, na legislação Ingleza, visto que a Feitoria, como corpora
ção naõ podia pôr acçoens em justiça, citar ou ser citada como 
corporação ; e portanto naõ era corporação em direito, mas um 
aggregado de inviduos, cada um dos quaes éra separadamente respon
sável pelos seus actos particulares; o que he bem differente a 
respeito das corporaçoens de negociantes reconhecidos por leys, 
como a companhia dos vinhos em Portugal, ou das índias Orientaes 
em Inglaterra, que pela ley podem citar e ser citadas, e sustentar e 
defender acçoens em jnstiça. 

Menciona-se também na circular, que o Principe de Benevento, 
quiz obter a permissão de ter nos dominios Portuguezes Juizes 
Conservadores para a sua naçaõ. Este privilegio foi concedido aos 
Inglezes no infeliz tractado de 1810; concessão humillante, porque 
he uma admissão tácita da ma administração da justiça no curso 
ordinário. A este respeito até nos envergonhamos, pela honra da 
naçaõ, de dizer mais do que dissemos, quando analyzamos aquelle 
tractado. 

As outras Potências, que negociaram tractados com a França, naÕ 
fizeram estipulaçoens algumas a respeito de Commercio: a mesma 
Inglaterra se contentou com promelter, no art. 5o . , que se cuidaria 
para o futuro nos arranjos commerciaes,foi só privativo dasabedoria 
dos Negociadores Portuguezes metter-se neste Inbyrinto, de que 
elles eram os menos capazes de se desembaraçar; sem que ao menos 
attendessem ao exemplo das outras Naçoens, que tinham diante dos 

olhos. 
Allegamos-lhes mais, como exemplo desta doutrina, o tractado, 

que assignou em Utrecht o Conde Tarouca, cm 1712; aonde só 
estipulou paz geral. 

Nenhuma necessidade havia portanto de taes arranjos provisio-
naes; e por isso julgamos, que os males que delles se haõ de «eguir, 
seraõ um prezente gratuito dos Souzas á sua naçaõ. E por fim j 

Ou os dous Condes tinham poderes amplos para negociar, ou naõ. 
Se os naõ tinham, naõ se mcltessem a fazer tractados de generali
dades. Se os poderes naõ eram amplos, bastava que assiguassem utn 
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tractado de paz, ou uma tregoa, segundo a qual os respectivos sub
ditos das duas Potências gozariam nos paizes contractantes da ordi
nária protecçaÕ das leys, conforme o direito das gentes: até que 
Negociadores com poderes sufficientes ajustassem tractados em 
forma. E se tinham poderes amplos, naõ arranjando mais que o 
palanfrorio das generalidades de reciprocidade, que se naõ sabe o que 
contem, fizeram uma ridicularia politica, que só servirá de objecto 
de mofa, na historia Diplomática. 

Agora digam-nos, que Portugal naõ figura entre as Naçoens do 
Mundo; porque he pequenino, ou porque os Inglezes o acabru-
nham; e nós replicaremos, que naõ figura ; porque os seus negócios 
se acham mettidos em maõs desta natureza. 

Vinda da Familia Real para Lisboa. 
Os rumores, que se tem espalhado de novo, de que vai uma 

esquadra Ingleza buscar a S. A. R. o Principe Regente de Portugal , 
nos obrigam a repetir agora, o que ja dissemos em outros N°". a este 
respeito. 0 lugar em que S.A. R. tem de residir, he matéria que 
pertence unicamente ao governo interno de seu Reyno ; e portanto 
S. A. R. naõ tem que consultar, nem ouvir a este respeito, senaõ os 
seus ministros, os seus conselheiros, e os seus mesmos subditos mais 
capazes de discorrer, e dar voto na matéria; e naõ deve nem sequer 
consentir que Estrangeiro algum lhe falle em similhante negocio. 

A mudança de S.A. R. para Lisboa, he ponto de grandíssima im
portância; e naõ augmenta pouco a difficuldade o tractado de com
mercio com a Inglaterra - este favor he devido aos Roevides,* pelo 
qual S. A. R. os tem premiado, e a experiência irá cada dia mos
trando mais e mais, quanto esses prêmios saõ bem merecidos. 

Contentar-nos-hemos, por agora, com expor as difficuldades; por 
meio das seguintes questoens de um conrespondente nosso ; basta 
olhar para ellas, para se conhecer quam espinhosa he a decisão; e 
quam necessário he naõ consultar Estrangeiros nestas matérias. 

0 Imperador Carlos 5*. succedeo no anno de 1506, por óbito de 
seu Pay, nos Estados que tinhaõ pertencido a sua Avó Paterna Maria 
de Borgonha, falecida em 1482, e no anno de 1516 entrou a Admi
nistrar os Estados de sua Mãy, pela moléstia de loucura, que ella pade
cia-, estados que a dita sua May herdara de seos Paysos Revs Catho
licos D. Fernando e D. Izabel. Sabido he que, no Século 1 6, os Esta
dos dos antigos Duques de Borgonha comprehendiaõ dezasete Pro
víncias denominadas Paizes Baixos, e que estes eram entaõ os mais 
oppulenlos da Europa, pela sua fertilidade, população, extençaõ de 
commercio, e pelo muito que nelles floreciam as artes, e sciencias. 
Sabido he taõbem que na dieta epocha de 1516, os Estados perten-

2 L 2 
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centes a Carlos 5». por cabeça de sua Mãy, ainda que gozavaõ da 
prosperidades grandes que depois perderão umas em parte, outras no 
todo, todavia nao valiaõ ao dicto Principe tanto, como os da he
rança paterna, e isto naõ obstante, sabido igualmente hé, que 
Carlos 5°. apenas entrou a governar os Estados de sua Mãy imme
diatamente transferio sua corte, e fixou sua ordinária residência na 
Hespanha, largando a dos Paizes Baixos, e encarregando do Governo 
dos Estados de Borgonha a uma Pessoa da Sua Real Familia, que 
entaõ foi sua Tia Paterna a Archiduqueza Margarida de Áustria. 
Nesta mesma politica continuaram os Reys de Hespanha descendentes 
de Cr.rios 5». até o anno de 1714, com mui curtos intervalos, e a 
mesma seguiram depois de 17 15 os Principes Austriacos da linha de 
Alemanha, que pêlo tractado de Rastad, obtivernõ dez das dietas 
provincias do Paiz Baixo, do qual sette constituíam desde os fins do 
século 16 a republica de Hollanda, reconhecida Estado livre e inde
pendente no meio do século 17. A Alta Nobreza de Portugal de
pende muito do throno para se sustentar com opulencia ; porque 
privada a dieta Nobreza dos Bens da Coroa e Ordens que disfrueta, 
poucas casas saõ ricas de Bens Patrimoniaes, e a maior parte saõ 
delles pobríssimas, sobre se acharem gravadas, quasi todas, com 
grandes dividas passivas. Estas circumstancias tornam os seua Ad
ministradores muito dependentes do Soberano A Alta Nobreza 
dos Paizes Baixos no século 16°. era muito rica, e independente do 
Soberano, e o mesmo suecedia a de Hespanha, c todavia julgou 
Carlos 5°. e julgaram os seus políticos dever preferir o dicto Principe 
viver na Hespanha a viver no Paiz Baixo. Isto notado, pergunta-se. 

Io. Vaiem era 1814, ou podem valer no futuro os Reynos de Por
tugal e Algarve o mesmo que valiaõ a Carlos 5°. em 1516 os Estados 
de sua May. 

2o. Se foi boa, como a experiência mostrou, a política de Carlos 5*. 
em largar a antiga corte dt seus Avós Paternos nos princípios do 
século 16 para a fixar nos Estados de seus Avós Maternos, naõ con
vém muito mai< em 1814 que o Principe Regente de Portugal igual 
politica adopte, fixando sua ordinária residência na America aonde 
se acha, largando a antiga da Europa, e cominettendo o Governo de 
seus Estados da Europa a uma pessoa da sua Real Familia? 

3o . Poderá no futuro a Monarchia Portugueza convalcsecr das 
grandes enfermidades políticas que padece, a contar pelo menos de 
1540 ~ esta parte, voltando seus Soberanos da America para a 
Europa ? 

4o Poderá o Príncipe Regente de Portugal em 1814, e poderá no 
futuro elle c seus successores, letirar dos seus Estados da America as 
grandes utilidades, de que elles saõ susceptíveis, deixando de residir 
nelles r 
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5". Concedemos que a Inglaterra convém na annulaçaõ absoluta 
dos tractados, que em 1810 celebrou com o Principe Regente de 
Portugal, annuirá ella a uni tal ajuste sem compensação doloroza, 
e indecoroza á Naçaõ Portugueza ? 

6o. Pode o Brazil ser governado, e conservado unido a Monarchia 
Portugueza, posteriormente ao corrente anno de 1814, como foi e 
esteve até 1807 inclusivamente ? 

7°. Discorrem, e obraõ presentemente os Brazíleiros, e pode pru
dentemente esperar-se que no futuro, e sempre, discorraõ c obrem, 
como discorreram e obraram até o anno de 1807 ? Quaes seraõ os 
resultados políticos se o contrario modo de discorrer e obrar que os 
Povos do Brazil observaram até 1807, posteriormente a 1814, entre 
elles se introduzir e propagar ? 

8o. Que será feito da Monarchia Portugueza, se delia se desmem
brar no futuro o Brazil ? Que será feito da mesma Monarchia, se 
para conservar o Brazil naõ lhe importar muito perder os Reynos de 
Portugal e Algarve, trabalhando todavia quanto for possivel, para 
que isto senaõ vereíique f 

9». Que medidas politicas deverá adoptar o Principe Regente de 
Portugal resolvendo-se a fixar sua corte no Brazil, para que este 
rico, e vasto paiz cresça em prosperidades ? Quaes seraõ os meios 
mais prudentes e suaves para na dieta hypothese, se promover, que 
homens e riquezas se passem ao Brazil assim dos Reynos de Portugal 
e Algarve, como dos mais estados do orbe civilizado ? 

10». Que medidas politicas deverá adoptar o Priucipe Regente de 
Portugal conservando-se no Brazil, para fazer bem administrar os 
Reynos de Portugal e Algarve conservando-os unidos á Monarchia 
Portugueza,' 

11°. Que medidas politicas deverá o Principe Regente de Portu
gal adoptar para a todo o custo se conservar na independente e 
absoluta soberania das Ilhas dos Açores e Madeira, e fazer com que 
as dietas ilhas se levantem, principalmente as dos Açores, do estado 
de abatimento em que se acham ? 

12?. Que valem, ou podem valer no futuro á Monarchia Portu
gueza os Estados que possue na África Occidental, e Oriental? 
Quaes saõ dos dictos Estados aquelles que a dieta Monorchia im
porta muito conservar, e quaes aquelles que lhe importa menos, e se 
deve contentar com os hir disfruUndo, em quanto poder como até 
1814 os tem desfrutado ? 

13° Valem em 1814 a Monarchia Portugueza e poderão valerem-
lhe no futuro muito, os estados que possue na Azia na Costa de 
Malabar ? 

14». Se a Inglaterra naõ annuir, ou o naõ quizer fazer senaõ com 
custo grande da Monarchia Portugueza, V. gr. a sessaõ das 
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Uhas da Madeira e Açores ou pelo menos da da Madeira, á annula
çaõ absoluta dos tractados de 1310, convém á Monarchia Portu
gueza fazer uma tal cessaõ ou outra equivalente, somente para que 
o commercio das coloaias Portuguesas da America reverta ao 
Estado em que se achava em 1307, e possa o Príncipe Regente de 
Portugal com a Real Familia voltar da America para Lisboa? 

15". Tornados a fechar os Portos do Brazil ao Commercio Estran
geiro directo; e subsistindo os novos impostos no dicto Estado, e mais 
colônias Portuguezas, mandados cobrar posteriormente a 1808, e 
prohibidas novamente no Brazil as rnanufacturas e artes fabris de 
luxo, olharão para estas medidas os povos com indiferença. Hó 
possível abolir o Principe Regente os novos impostos mandados 
cobrar nas colônias posteriormente a 1808 ? Hé possível tornar tudo 
ao estado em que estava antes do dicto anno ? 

16° Poitugal sem as suas colônias, especialmente do Brazil, no 
estado a que está reduzida a sua população, industria, agricultura, 
&c. pode continuar a figurar como estado poderoso, recuperar o 
perdido, milhorar os estragos padecidos, e segurar por muito tempo 
a sua independência f 

17». Pode contar o Principe Regente ter dependente da metrópole, 
sendo esta Lisboa, o estado do Brazil, naÕ tornando tudo ao estado 
em que estava em 1807 quanto ao commercio e fabricas, &c. &c. 

18". Tomando o Principe Regente a resolução de fixar sua Corto 
no Brazil convirá que a fixe em S. Paulo, ou aonde ? 

19*. E para estabelecimento de uma Universidade convirá preferir 
a Cidade de Marianna a qualquer outro local 1 

E S T A D 0 9 UNIDOS. 

Os Commissarios Inglezes, se encontraram j a com os Americanos 
emGhen t ; mas, nao obstante isto, nem as operaçoens da guerra 
cessam, nem os preparativos discontinflam, nem as conjecturas dos 
políticos agouram resultado favorável desta negociação. Ha mesmo 
quem affirme, que as negociaçoens estaõ rompidas. 

A linguagem dos Americanos be .summamente hostil á Inglaterra; 
e involve sem duvida projectos de ambição e engrandecimento, que 
por força haõ de ser offensivos naõ somente á Inglaterra, mas a 
outras cortes da Europa. 

Por outra parte a Inglaterra tracta os Estados Inidos com tal des
prezo, que naõ éia de esperar depois da tremenda liçaõ da guerra da 
Independência ; e o Governo Britannico tem pretençoens a respeito da 
naturalização de seus subditos nos Estados Inidos; commercio 
neutral, bloqueio de portos, fcc. ; que o Governo dos Estados l'nido« 
naõ concederá senaõ no caso da ultima extremidade. Estas preten-
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çoens podem ter demaziada influencia nos negócios do Brazil, para 
que deixemos de prestar-lhe no Correio Braziliense séria attençaõ. 

O rancor dos Americanos, nos Estados Unidos, contra os Inglezes, 
provém da severidade com que estes se portaram durante a guerra 
da independência ; fortificou-se este ódio, com a idea de superiori
dade, que naturalmente resultou de ser a contenda decidida a final 
contra a Inglaterra; e tem-se fomentado pelo systema político de 
um partido nos Estados Unidos, que olha para a sua marinha e com
mercio, como a que deve ser a natural rivai da Inglaterra, e para a 
França como natural aluada dos Estados Unidos ; naõ só por isso 
que ella he a constante inimiga dos Inglezes, mas porque o commercio, 
que os Estados Unidos fazem com a França, lhes he mais vantajoso 
do que o commercio com a Inglaterra. Este ódio portanto contra 
os Inglezes naõ he momentâneo, ou passageiro, mas sim systema-
tico, e fundado em máximas politicas; que, ou sejam certas ou 
erradas, saõ abraçadas por uma grande maioridade dos homens 
públicos daquelle paiz. 

He necessário ter residido nos Estados Unidos, para conhecer a 
fundo a inimizade que ali ha contra a Inglaterra; une-se a antipa-
thia contra o inimigo em armas, os zelos contra o rival no com
mercio, o temor contra o poderoso na marinha, o ódio e vingança 
contra um antigo senhor. 

Quanto aos projectos de ambição e engrandecimento, vemos que 
se eommeçáram a desenvolver durante a administração de Mr. Jef-
ferson, o qual sendo Presidente dos Estados Unidos, mandou uma 
expedição, encarregada de atravessar o continente da America 
Septentrional até a costa occidental; descubrir os rios, que do Oeste 
dos lagos fossem desaguar ao mar Pacifico, e procurar ali os portos 
de mar mais convenientes, para serem o deposito do commercio 
para o archipelago Indico, e China. 

O character de Mr. Jeffersen, homem mui applicado às sciencias 
naturaes, fez crer na Europa, que esta viagem e'ra meramente para 
fins philosophicos, buscando conhecimentos exactos da geographia 
do paiz, noticias de suas producçoens naturaes, &c. ; mas quem 
conhecia de perto o Governo Americano suspeitou logo as vistas 
políticas do Presidente ; e tanto mais quanto os navios Americanos, 
que se dirigiam á China, dobravam o Cabo d'Horne, tocavam em 
alguns portos do Peru para obter prata, e iam ter à Califórnia antes 
de passarem á China, d'onde voltavam entaõ pelo Cabo de Boa Es
perança. 

Se estes projectos se limitassem unicamente â extensão da industria 
Americana, talvez naõ excitariam os zelos das naçoens Estrangeiras ; 
porém suspeitou-se, que a declaração da guerra contra os Inglezes 
tinha em vista o segurar este novo canal de commercio, exclusiva-
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mente para os Estados Unidos, e por fim appareceo na gazeta inti
tulada " National Inlelligencer,-" que he um papel quasi official do 
Governo dos Estados Unidos; uma declaração mui própria a tornar 
em certeza, o que até entaõ naõ era senaõ conjectura. O paragra
pho he o seguinte:— 

" Nova éra se levantará, depois da pacificação que se deve fazer, 
entre a America e a Inglaterra ; cujos resultados naõ se sentirão só 
depois da nossa idade; porém seraõ o friicto certo e immediato da 
presente guerra. Nenhuma NaçaÕ ou Potência da Europa terá ou 
possuirá mais um só palmo de terra, ou domínio na America, nem 
no Continente Seplemptrional, nem no Meredional; e nem no con
tinente nem nas ilhas que lhe pertencem." 

Uma declaração desta natureza éra mais que suíficiente para abrir 
os olhos, e fazer acordar naõ só a Inglaterra, mas todas as outras 
Potências Europeas que possuem dominios na America. 

Se as pretençoeni dos Estados Unidos saõ próprias a despertar 
outras naçoens Europeas, alem da Ingleza; taõbcm ellas naõ podem 
ser indifferentes ás doutrinas, que o Gabinete de S. Jaimes tem sus
tentado, a respeito do bloqueio, e do commercio neutral ; e a demais 
deste interesse iudirecto commum ás outras naçoens; naõ pode 
occultar-se, que a França (seja o governo composto de quem for) 
tem um interesse directo, em que a Inglaterra naõ arruine de todo os 
Estados Unidos; porque isso traria a balança do poder e do com
mercio, para a parte da Inglaterra ; e em pontos mui importantes á 
França. 

Desta exposição do estado actual da contenda entre a França e a 
Inglaterra se vê, que ha nella pontos certamente importantes á Corte 
do Brazil. NaÕ entramos nas causas allegadas, mas convém ao 
Brazil conhecer exactamente os recursos actuaes dos Estados Unidos, 
indagar os meios porque taõ rapidamente tem chegado ao estado de 
opulencia em que se acham, e imitar no Brazil, em tudo quanto seja 
possível, uma linha de comportamento, cujos saudáveis effeitos saõ 
tam manifestos, e que a falta de população no Brazil aponta como 
útil. 

Quando a America declarou a sua independência, os treze Estados, 
em que entaõ estavam divididos aquelles povos, continham pouco 
mais de dous milhoens e meio de habitantes. Em 1794, a popula
ção tinha crescido a perto de quatro milhoens, e no ultimo censo 
em 1807 se acharam mais de seis milhoens; e o Governo com uma 
renda de mais de dezeseis milhoens de dollars, que passava alem do 
necessário para a despeza ; e que se cobrava em taxas indirectas taõ 
benéficas á industria, que naõ se julgou conveniente diminuillas, 
posto que o rendimento fosse alem do precizo. A exportação pas
sava de cem milhoens por anno. 
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Nem a extensão do território, nem a riqueza das producçoens, 
nem a salubridade do paiz, saô nos Estados Unidos iguaes, antes saõ 
mui inferiores aos do Brazil. As causas, logo, do augmento rápido 
de um, e dos poucos progressos de outro, devem ser causas moraes i 
o remediar estas está no poder do Governo. 

FRANÇA. 

Este paiz naÕ goza ainda de perfeita tranqüilidade, nem éra isso 
muito de esperar, depois das convulsoens, que o tem agitado por 
tantos annos. Porém o Governo certamente se tem conduzido com 
muita prudência, e moderação, salvo em algumas raras excep-
çoens : estas porém naõ deixam de ser de considerável importância s 
e a maior he o que se tem passado para estabelecer as leys sobre a 
liberdade da imprensa. 

Damos neste N°. a p. 209, os debates que houveraõ a este respeito, 
e a p. 177, o relatório da Commissaõ, a que este negocio tinha sido 
encarregado ; e em tudo isto se verá, que uma grande maioridade 
dos Francezes, na Legislatura, está determinada a tractar o presente 
Governo, com a adulaçaõ, e condescendência, com que tractáram 
a Napoleaõ. A corte, que naturalmente os conhece, está dispota 
a dar-lhe o mesmo credito, que Napoleaõ lhe dava. 

A tempera da Corte de França a este repeito, e a submissão 
que lhe presta a Câmara dos Deputados, se pode conhecer da cir-
ciiiustaucia de se ordenar a impressão das fallas daquelles membros, 
qué se expressam contra a liberdade da imprensa; c se nega quasi 
sempre, a impressão das fallas dos membros, que saõ a favor desta 
liberdade. No entanto publicou-se o relatório do Committé, que 
he amplo, e todo a favor da liberdade da impresa. A Carnara dos 
Deputados decidio o contrario; porém com três importantes limi-
taçoens : 1* que a censura previa á impressão, so se extendesse 
aos Jornaes e brochuras de menos de 20 folhas: 2». que naõ com-
prehendesse as fallas dos Deputados r e 3*. que esta ley durasse so
mente até a fim da sessaõ de 1816; como experimento, a ver o 
effeito, que produz; e saber-se até que ponto estas restricçoens saõ 
necessárias. 

El Rey tinha promettido, na sua Declaração sobre o plano 
de Constituição, ein data de 2 de Maio, que " a Liberdade da 
imprensa seria respeitada." Agora a questão he, se liberdade da 
imprensa consiste em imprimir somente com previa licença doi 
Censores, porque nesse caso entaõ taõbem ha liberdede da im
pressa em Portugal e Hespanha, debaixo das censuras dos Inquisi
dores. 

VOL. XIII . No. 75. 2 M 
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Na Camera dos Deputados se propuzéram, mais dous importantes 
pontos de legislação, em conformidade da Carta; um lu* a inde
pendência dos Juizes ; outro a responsabilidade dos Ministros. Ve
remos, se a carta he aqui interpretada, como o foi a respeito da 
liberdade da imprensa. 

Quanto ao estado das finanças, e recursos da naçaõ, achamos a 
propósito copiar o seguinte de um Jorual Inglez. 

«' O relatório do Abbade Montesquieu tem excitado a minha 
attençaõ. Elle principia com uma asserçaõ, cm cuja veracidade, 
•eo-undo minha humilde ppiniaõ, se naõ pôde descançar. Diz elle 
que tem havido totaj negligeurcia naquellas repartiçoens do ex
ercito, aonde uma própria organização era necessária á sua prospe
ridade. Eu .perguntaria ao Abbade < em que estado achou Soult a 
Andaluzia, e em que estado a deixou? 

" Parece, que o resultado das investigaçoens dos Ministros he, que 
em 13 annos o total augmento da divida publica he 1:615:469.000 
francos, era moeda Ingleza 67 í milhoens esterlinos: isto he, pouco 
rnai*. dá somma cobrada pela Gram Bretanha cm um anuo, que foi 
O passado. 

" Eu naõ tenho documentos á maõ, com que possa mostrar 
exactamente a divida da França, quando Bouaparte assumiu o 
Governo; porém supponhamos que era 133 milhoens: cila he 
agora 200 milhoens esterlinos. 

" O Abbade diz, que 250:000 homens, incluindo gens-d' armerie 
&c. ér%o total das forças de terra, que recebiam paga em Mayo 
de 1814; e que 12-2:597 recebiam meio soldo. Daqui se segue que 
a despeza annual da França he a seguinte : 

Despezas da tropa, avaluadas pelo Abbade 10 milhoens esterlin. 
Augmento (i 
Marinha, segundo Necker 1783 3 
Juros de 200 milhoens H por ceuto 1» 

Total .15 

" Diz o Abbade que a agricultura está florecendo. Diz mais, 
que 400:000 pessoas se empregam nas rnanufacturas d 'a lgodão; e 
que para lhes procurar emprego basta somente o capital de 100 
milhoens de francos, ou 8J milhoens esterlinos. Também refere, 
que nas maõs de indivíduos se acham ainda capitães promptos para 
emprezai úteis. 

" Eu lembrarei também o facto de que Bonaparte, achou os fundo* 
públicos em França a 9, e os fez subir a 84 ; e deixotr-os a 48 e 50 
por ceuto. Em uma palavra, creio que o termo médio do preço 
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dos fundos públicos, durante o seu Governo, era de 60 a 65 por 
cento • Naõ subiram os bens de raiz na mesma proporção ? 

" O facto he, que todos os que se mettem a fallar nesta matéria, 
se esquecem dos progressos da agricultura, particularmente em 
França. Antes da revolução, 20 milhoens de geiras (acres) se 
consumiam em tapadas; e as rendas e foros das terras (além dos 
dizimos na somma de 3:600.000 libras esterlinas,) chegavam a 120 
milhoens de livras, ou 48 milhoens esterlinos. Isto foi tirado ao 
interesse dos particulares, ainda que um avizado conrespondente das 
gazetas diz, que antigamente a Igreja tinha os seus rendimentos, 
agora he o Governo, quem sustenta o Clero. 

" Eu sou daquelles calculistas vulgares, que penso que o poder de 
um paiz civilizado se deve avaluar pela população, e q u e a p o p u -
íaçaõ se regula pelos meios de subsistência. Os trabalhores em 
França naÕ se sustentaõ com pao, cerveja, queijo, nem recebem 
jornal, como na Inglaterra. Ura augmento considerabilissimo nos 
nossos productos da agricnltura, nos põem em estado de sustentar 
a população que temos." 

No nosso N°. seguinte publicaremos os regulamentos, que se fize
ram sobre o modo de tractar os negócios públicos na Camera dos 
Deputados, e por ora observaremos somente, que entre outras 
cousas se estabeleceo, que alem da proclamaçaõ de convocação, se 
faz necessária a etiqneta de que El Rey envie uma carta particular 
a cada indivíduo, sem a qual nenhum se julgará autborizado a 
tomar assento na Camera dos Deputados, d' onde se segue se ou-
vcrem alguns membros incommodos, El Rey pode com summa 
facilidade deixallos de fora, simplesmente esquecendo-se de lhes 
mandar carta de convite. 

HESPANHA. 

Fernando, o amado, tem feito tudo quanto está era seu poder, para 
destruir os melhoramentos, que tinham começado as Cortes; e tem 
posto quasi todos os estàbelicimentos públicos, no mesmo pé em que 
se achavam, quando o Governo entregou Hespanha aos Francezes. 

0 Decreto Hespanhol sobre a Inquisição, que puólicamos neste 
N° - he traduzido do Inglez, por nos naõ ter chegado á maõ o ori
ginal; assim naõ podemos responder pela exactidjõ das expres
soens; posto que naõ tenhamos duvida - respeito da substancia do 
contheudo Este singular documento representa mui ao natural o 
harqueiro remando contra a maré ; e he taõ fora do propósito, que 
se pôde dizer que traz com sigo a sua mesma refutaçao. 

Naõ deixa de ser notável, que o Ministro de Fernando VII. 

2 M 2 
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(Macanaz) que contrassignou este decreto, he neto de outro Ma-
canaz, que passou a maior parte da sua vida, no principio do século 
passado, em uma prizaõ; e morreo no desterro, por ter escripto 
contra a Inquisição 

El Rev alega primeiramente, que a Inquisição produzio cm 
Hespanha a tranqüilidade publ ;ca, quando os outros paizes da 
Europa se devastavam com as sanguinolentas guerras de religião.. 
Posto que o facto seja de algum modo verdadeiro, no que respeita 
a Hespanha propriamente dieta, com tudo he falso a respeito de 
algumas du suas provincias; pois a Hollanda se revoltou contra a 
Hespanha, pelo único motivo de Philipe II. querer ali introduzira 
Inquisição, e ás máximas intolerantes deste tribunal deveo a Hes
panha a perda da Hollanda, os males da guerra que dahi resultou, 
e o enfraquecimento, que foi causa de naõ poder ao depois subjugar 
Portugal. 

A demais ; a tranqüilidade, que se alega ler subsistido na Hes
panha : naõ foi um socego de paz, prosperidade, c felicidade na
cional, foi sim um silencio causado pelo temor, c uma apalhia 
filha da escravidão, que extinguiu a energia nacional, estabeleceo a 
ignorância, propagou a superstição, e mudou o character dos 
Hespanhoes ao ponto de os ineapicitar para obrar as acçoens bri
lhantes, por que se tinham d' autes distinguido, até a epocha desta 
revolução ; em que, livres dos ferros com (,11c até entaõ se achavam 
oppriinidos, re-assumiram o seu antigo character, e executaram a 
estrondosa façanha de libertar o seu paiz do captiveiro a que os 
Godoyanos o tinham entregue, por ineio de uma serie de traiçoens. 

A França e a Inglaterra soffreram, he verdade, discórdias intes-
tinas, em conseqüência das disputas religiosas, que os ecclesiasticos 
aliçavam; mas conservaram sempre a energia nacional, e forças 
bastantes para abater e conquistar essa enfraquecida Hespanha, a 
jjuein a chamada tranqüilidade Inquisitorial tinha reduzido a um 
rebanho de carneiros tímidos: e apenas he preciso citar alguma 
authoridade para provar o dicto de Homero ; que o momento que 
faz o homem escravo, o priva da metade de suas virtudes. 

Imputa este decreto os males da Hespanha, ás opinioens heielicas 
cias tropas que ali entraram, d' onde conclue a necessidade da In
quisição, para extirpar essas heresias: ora os compiladores de tal 
decreto devem suppôr, que os Hespanhoes, e a de mais gente saõ 
cegos, unidos, e snr.1' s; porque as tropas heréticas, que entraram 
na Hespanha, foram as Inglezas, as <,uaes ali chega:ain depois dos 
Francezes lerem causado a ruina da Hespanha, com a destruição 
do seu Governo; h'^o he impossivel que ninguém em seus cinco 
sentidos possa capacitar-se, que saõ imputaveis aos erros religiosos 
destas tropas, inales que tiveram lugar, antes dellas Ia entrarem 
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e Poderá, por exemplo, Fernando VII. imputar aos heréticos In
glezes o ter elle ido pata Bayonna ? o ter ali feito a renuncia de 
gua Coroa ? e ter ouvido os reproches, que lhe fez El Rey seu Pay, e 
a Rayiiha sua Mãy ? 

Akin disto • quaepquer que fossem os esforços dos Hespanhoes na 
libertação da Península, he sem duvida, que muito he devido á 
alliança da Inglaterra; e posto que nestes auxílios a Inglaterra 
tivesse interesse, em tanto quanto era fomentar a guerra ao inimigo 
commum, com tudo se naõ he ingratidão decidida, be pelo menos 
muito indelicado attribuir agora aos princípios heréticos das tropas 
Inglezas, as desgraças da Hespanha, e argumentar com esta mal 
fundada accusaçaõ para a necessidade de restabelecer a Inquisição. 

Nos olhamos para éta medida, meramente pela parte politica; 
porque, considerando-a religiosamente, está j a taõ demonstrado o 
absurdo, e inconsequencia de sustentar e propagar a religião de 
Jezus Christo a ferro e fogo ,* que naõ ha para que se produzam 
novos argumentos; depois do que tem dicto tantos, taõ sábios, e 
taõ pios escriptores. Os Inquisidores querem sustentar a religião 
Chrisfaã como os sectários de Mafoina, cujos argumentos *aõ 
força, cutello, e fogueira, porém o Evangelho e o Alcorão, saõ 
cousas muito differentes. Em fira pela parte que pertence á Reli
gião deixamos isso aos thcologos. 

O Censor Geral, periódico Hespanhol impresso em Madrid, traz 
um longo artigo sobre a liberdade da imprensa, digna producçaõ do 
Godoyanismo. Esforça-se aquelle escriptor por provar ad povo, 
por meio da imprensa, que naõ deve haver liberdade de escrever, 
porque naõ he ú t i l ; mas entaõ como acha elle que he útil publicar os 
seus sentimentos pela imprensa ? Daqui se vê, que o escriptor reduz a 
questão a ser útil propagar os sentimentos do partido que governa, 
e naõ ser útil publicar os sentimentos de ninguém mais. 

Segundo as ultimas noticias de Cadiz, naõ linha ali chegado ainda 
thesouro algum da America; e aquelle magnífico porio, com toda 
a facilidade para o Commercio estava quasi na mesma ínacçaS de 
qualquer pequena aldea do interior. Quanto a discursos políticos o 
Governo tem bom cuidado, que os nao haja. A proclamaçaõ do 
Governador, que publicamos a p. 229, dizem os pa.ieis Francezes, 
que ainda naõ he bastante para supprimir os rumores prejudiciaes, 
principalmente a respeito da vinda de Carlos IV.; e da,,ui concluem 
as authoridades Hespanholas, que he preciso formar um bloqueio 
em toda a costa, para impedir que cheguem ao povo estas noticias, 
falsas ou verdadeiras, da vinda de Carlos IV. 

Suponhamos, que Carlos IV. actual nente deseja vir á Hespanha a 
tomar posse da Coroa, e que alega, que a sua renuncia hc nulla, 
como da sua diz Fernando VII.; ou que alega, como outros dizem, 
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que nunca fez tal renuncia nem boa nem má, e o papel que a con
tém he forjado, e falsário. i Imputar-se-ha isto também á heresia 
dos Inglezes ? E se algum corpo de Hespanhoes se unir a Carlos IV. 
i estará Fernando VII. disposto a fazer a guerra a seu pay, para o 
privar da Coroa? Nos julgamos, que nem a heresia dos Inglezes, 
nem o restabelicimento da Inquisição, nem a volta do Núncio Gra-
vina para Madrid, justificariam esta guerra do filho contra o Pay. 

As tropas debandadas comincttem muitas violências, no Norte da 
Hespanha, o que naõ prova muito a favor da actividade das autho
ridades existentes, as quaes apellam para o povo, para supprimir 
estas desordens. De Aragaõ se mandaram despejar os Afranrezados, 
os Francezas, Italianos, e mais estrangeiros, como medida necessá
ria á tranqüilidade publica. 

O Senhor Esquoiquiz publicou um folheto em continuação da 
relação de Cevalhos, sobre a> renuncias de Bayonna. Este supple-
mento, diz o Author, contem muitos factos omittidos por Ceva
lhos ; e parece ser uma justificação do que obrou Esquoiquiz. 

Quanto ás colônias, o Governo de Hespanha nem tem tempo de at-
tender a ellas, nem meios de as subjugarporforça, nem assaz juizoe 
prudência para as conciliar por bons modos. A guerra civil conti
nua no Rio-da-Prata, e em Caracas, sem intermissaõ ; os suecessos 
tem sidos vários de parte a parte, mas a sua longa duração he deci
didamente contra a Hespanha; porque quanto mais se prolongar, 
mais se acostumarão os povos da America a viver independentes da 
Hespanha, mais se instruirão na arte da guerra, e mais consolidarão 
a opinião do povo, com esse novo tal qual governo que t e m ; pelo 
contrario a Hespanha com a continuação daquella guerra vai per
dendo gente, diminuindo os recursos pecuniários, e abatendo o cre
dito e influencia que deve ter nos espiritos dos poyos, e sem o que 
he moralmente impossivel conlellos em sugeiçaõ. 

Um artigo de Madrid, em data de 14 de Agosto, parece dar o ne
gocio por perdido, e se explica nestes termos:— 

" As novidades de Caracas saõ mui desconsoladoras. 0 terem-s 
desarmado os navios, que realmente estavam para dar à vella, pa
rece indicar, que o Governo tem deixado a intenç-õ de se oppór ás 
inovaçoens, de que saõ theatro as nossas colônias. Antigamente a 
Península éra poderosa em seus próprios recursos, e fez tremer a 
Europa, antes da descnberta da America ter ministrado poderosos 
meios aos que suppria o nosso terrilorio. Kslcs recursos locaes 
foram desprezados, quando os lhesouros do novo mundo haliuciná-
ram os successores de Carlos V. Nos esperamos recobrallos, de
baixo da vigorosa e sabia administração de um Rey, cujo nome lio 
per si só um bom agouro para a Hespanha. Todos os nossos Mo-
barchas do nome de Fernando deixaram a poz de si uma gloriosa 
memória." 
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I N G L A T E R R A . 
Tem-se concluido um arranjamento, entre a Gram Bretanha e a 

Hollanda, segundo o qual, o Cabo de Boa Esperança, Demerara, 
Essequibo, e Berbice, ficarão para Inglaterra. Batavia, e todas as 
demais ilhas, e lugares, como Surinam, Coração, Santa Euslacia, &c. 
seraõ restituidos aos Hollandezes. Ceylaõ, portanto, fica aos In
glezes. 

NORWEGA. 

Naõ cabendo nos limites deste N°. publicarmos os documentos 
relativos á negociação, para fazer submetter a Norwega á Suécia, 
vemo-nos obrigados a differillos para o N°. que vem; no enianto 
diremos a summa do que se passou entre os Comrnfesarios das Po
tências Alliadas, e o Governo actual de Norwega. 

Os Commissarios trabalharam anciosamente para persuadir El Rey t 

dos males que elle traria ao povo da Norwega, obrigando as Potên
cias Alliadas a usar da força para effectuar a submissão á Suécia, 
como estava contractado ; e sobre este principio propuzéram a 
S. M. que retirasse o seu apoio e guia, e recommendasse ao povo 
que se sobmettesse. El Rey declarou, que pelo que dizia respeito a 
elle pessoalmente, os Norwegas naõ tinham, nem teriam nunca 
razaõ de se queixar delle, ou dizer que elle os tinha envolvido em 
difficuldades por ambição, ou por motivos iuteressados; que elle 
estava prompto para tornar a convocar os Representantes da Naçaõ, 
e submetter ao seu juízo e decisão todos os argumentos dos Com
missarios. Porém que se a sua decisão fosse continuar a defender a 
sua independência, elle estava resolvido a unir-se, com fé iuviolavel, 
e decidida perseverança, aos deveres que lhe eram impostos pelas 
obrigaçoens, que tinha contrahido. Os Commissarios, ao principio, 
naõ queriam que as suas proposiçoens fossem sultmeltidas á Dieta; 
nem negociar com El Rey de outra maneira, senaõ annuuciando-lhe 
o que requeriam as Potências Alliadas, e unindo a isto as ameaças, 
no caso de negativa. Porém elles acharam El Rey taõ racionavel, 
o ao mesmo tempo taõ determinado, que julgaram que naõ podiam, 
coin propriedade ou decência, recusar-se a uma discussão mais cir
cunstanciada. Espcrou-se pois a decisão da Dieta; mas a fim de 
que a Assemblea se ajunetasse com liberdade, e que as suas delibe
raçoens fossem conduzidas sem constrangimento ou influencia sinis
tra, El Rey padío um armisticio. Nisto houve outra difficuldade; 
porém reconhecido-o principio, se tomaram os termos em conside
ração. El Rey requereo a livre entrada de navios nos portos da 
Norwega, a fim de que a admissão de provimentos pudesse supprir o 
cousuuio, durauttí a suspensão das operaçoens. Os Commissarios 
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propuzéram, que ficassem abertos somente certos portos; mas repre
sentando El Rey que a distinaçaõ daria oceasiaõ a evasoeus con
stantes, e disputas, que interromperiam a harmonia taÕ desejável 
neste período particular, concordou-se no desejo de S. M. Os Com
missarios de sua parte requerôram a posse das fortalezas, em que 
propunham, que se admittissem guarniçoens Suecas. El Hey recusou 
peremptoriamente admittir guarniçaõ alguma Sueca, nem permittir 
que um só soldado Sueco passasse as fronteiras, sem que este acto 
fosse considerado como declaração de guerra, e principio de hosti
lidades geraes. Offereceo porém, como a mais inequívoca e illimi-
tada prova de sua sinceridade, admittir que as Potências Alliadas 
occnpassem as fortalezas, em deposito, com as suas próprias forças, 
promettendo e obrigando-se ellas, a entregallas livremente e na 
mesma condição em que as achassem, ás forças Norweguezas, no caso 
em que o povo da Norwega Insistisse em manter a sua independên
cia. S. M. requereo também a garantia das Potências Alliadas 
contra qualquer acto ou movimento hostil da parte da Suécia. Sobre 
estas proposiçoens se rompeo a negociação. Havia alguma idea de 
que os Commissarios resolveriam fazer outro esforço para accommo-
daçaõ ; porém, se assim fosse, asseguram-nos que isso teria lugar sem 
que El Rey os convidasse ou tornasse a chamar, por que elle estava 
firme no seu últimaium e determinado a seguir a decisão de outra Die
ta ; porém sem comprometter no menor gráo a segurança da Naçaõ, 
em quanto pendesse esta appellaçaõ. El Rey, que he o seu mesmo 
Ministro, e único Conselheiro, discutiu os differentes pontos, que se 
involvíara na negociação, com todos os Commissarios, simplesmente 
e sem nenhum auxilio, e com tal habilidade juízo, moderação, e 
tempera, que fez a maior impressão no espirito destes Ministros; 
apresentando-Ihe em muitos exemplos um coutraste pouco favorável 
com o Prince da Suécia. 

Houve nestas negociaçoens seis Ministros, Inglez, Austríaco, Rus-
siano, Prussiano, Diuamarquez, e Sueco. 

Quanto ás operaçoens da guerra, damos os buletims Suecos, que 
sendo publicados debaixo da authoridade do Principe da Corda, vem, 
como éra de esperar, adornados com os mesmos enfeites dos bule
tims Francezes da escola de Bonaparte. 

Os Suecos dizem ter ganhado victorias; e assim se deve concluir 
de se acharem elles de posse de algumas pequenas ilhas, e de uma 
fortaleza no território Norweguez ; porém estas victorias, segundo 
as suas mesmas relaçoens eustáram bem caras aos Suecos. Agora a 
questão he a importância dessas acquisiçoens para a subjugaçaõ da 
Norwega. 
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Frederickstall, que foi tomada pelos Suecos, he a primeira cidade, 
que se acha nas fronteiras de Norwega, está situada juncto ao rio 
Tístedal, na confluência do Twinsund, na baixa de um monte, em 
cuja summidade se acha a fortaleza de Fredericksham; nesta forta
leza recebeo Carlos XII. a ferida de que morreo Estas fortificaçoens 
saõ insiguificantes, e supposto que o buletim Sueco diga, com ver
dade, que esta conquista lhe abre a estrada doMoss, com tudo isso 
pouco vale; porque Moss he uma pequena povoaçaõ, e dahi aChris-
tiana, que he a capital, vai ainda longo e diíficultoso caminho. A 
importância de Moss consiste nos moinhos, que tem para serrar 
madeira. 

A Norwega hé dividida em quatro provincias, Christiana, Chris-
tiansand, Bergen, e Dronthein ; e ainda que a primeira fosse conquis
tada, muito faltava para subjugar as outras três, se os povos estaõ re
solutos a defender-se. Nestes termos, o Principe da Coroa naõ tinha 
ainda adiantado muito os progressos de sua expedição. 

Naõ obstante isto o Principe de Dinamarca Rey de Norwega, con-
cluio a capitulação que publicamos a p. 251 ; e segundo a qual, se 
deve dar por concluída a guerra com a Suécia ; e ninguém duvida, 
que daqui resultará a pacifica sugeiçaõ da Norwega: estes resulta
dos, concordam pouco com as primicias; mas tal he o estado das 
cousas. 

NEGÓCIOS DE P A Z . 

0 Congresso de Vienna, em que se haõ de ajustar definitivamente 
os interesses da Europa, ainda se acha bastante demorado, e conti
nua a dizer-se, que o Imperador de Áustria, e Rey de Prussia, se 
acharão presentes. 

Parece que o estado inquieto da Europa resulta das ideas de en-
grandecimento dos Alliados, que se querem indemnizar á custa de 
seus vizinhos ; a Polônia, e a Saxonia saõ as principaes victimas, que 
se destinam a este sacrifício. He incomprehensivel a razaõ porque 
se tenha mostrado tanta magnanimidade a respeito da França; desta 
FVança invasora, cruel, revolucionaria, enriquecida com os seus 
roubos, e até adornada com os preciosos monumentos das artes de 
outras naçoens; e ao mesmo tempo a innocente Polônia, que nunca 
invadio os territórios de ninguém, que servio sempre ao resto das 
Potências da Europa como antemural contra as invasoens do povos 
do Norte; he esta Polônia, a que tem de ser dividida aesquartejada, 
e os seus fragmentos distribuídos por outras Potências; sorte miser-
rima,que só podia caber a uma naçaõ criminosa, e turbulenta. 

Os povos da Belgia parece que estaõ mui pouco satisfeitos de sua 
uniaõ com os Hollandezes, e o partido militar, em França, mui des 
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gostoso com a separação destas provincias. Este arranjamento 
porém he de summo interesse para os Alliados; que formarão nos 
paizes baixos uma barreira de grande importância, contra os ataques 
da França. Sem duvida estas consideraçoens induzem a Inglaterra a 
conservar no continente um considerável corpo de tropas, e a ter 
mandado o Duque de Wellington examinar o estado das fortalezas, 
e meios de defensa destas novas acquisiçoens do Principe Soberano 
dos Paizes Baixos Unidos. 

Alem da guerra da Norwega, existe outro grande motivo de dis
cussão entre as Potências principaes, que he a sorte da Polônia; a 
Rússia e Prussia estaõ determinadas a esta acquisiçaõ; a Áustria 
está decidida pelo contrario * Como se accommodará isto no Con
gresso t 

Na Itália os negócios públicos vaõ levando a mesma vereda da 
Hespanha. O Papa restabeleceo a Ordem dos Jezuitas, e a festa 
de Sto. Ignacio de Loyola se celebrou em Roma com toda a pompa 
possível. El Rey de Sardenha, revogando o Código Napoleaõ, que 
admittia ali os Judeos, pronunciou a expulsão desta gente de seus 
Estados, e muitas famílias Judias se tem ja mudado, e outras se pre
param a mudar-se para outros poizes. O Rey de Sicilia vai a des
truir o que o Parlamento daquella ilha tinha feito ; assim parece que 
todos estes Senhores, que reassumiram poder, em conseqüência da 
queda de Napoleaõ, tem em vista reduzir as cousas ao estado em que 
se achavam, antes da revolução Franceza. 

He precizo confessar, que o restabelicimeuto da Inquisição cm 
Hespanha,a expulsão dos Judeos em Turra, a reunião dos Jezuitasem 
Roma, e a canonização de Luiz XVI. em que pensa muiseriamente a 
Corte de França, saõ passos pouco congeniescom as ideas do tempo. 
Mas vivemos n'uma idade em que os acontecimentos imprevistos se 
suecedem uns aos outros com tanta rapidez, que nada causa ja admi
ração ; a naõ ser isto. qualquer decidiria, que a adopçaõ de simi
lhantes medidas, seria directainente produetorade novas desgraças, v. 
novas convulsoêus politicas. 

Esperemos o Congresso. 

PORTUGAL. 
A p. I I I , damos um documento, sobre a distribuição dos gados 

de transporte pelos lavradores, e naõ he da nossa intenção entrar no 
exame dos arranjmentosque propõem, mas simplesmente reflcclir nas 
expressoens do Art. 1». cond. 4*. porque o achamos de importância, 
em tanto quanto vai em directa opposiçaõ com os nossos principies 
deGoverno, que desejamos sejam clara, e distinetamente entendidos 
pelos Portuguezes. 
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O Ministro encarregado dos transportes, toma sobre si. neste 
artigo, o determinar, que a divida resultante deste arranjamento 
tenha preferencia as dos outros credores; para o que, diz elle, faz 
publica esta determinação. 

A preferencia de uns credores a outros he matéria de legislação ; 
e matéria de grande importância; porque sendo estas preferencias 
odiosas, os legisladores saõ mui accautellados em as conceder. 

i Donde veio, portanto, ao Ministro dos transportes o direito de 
legislar sobre a matéria da preferencia de credores ? 

Nós insistimos nisto, para contrariar a perniciosa practica de Por
tugal, de que os homens empregados em administraçoens publicas 
sejam de justiça, sejam de fazenda, &c.,arroguem a si outro nenhum 
poder mais do que o executar á risca a leys do Soberano. 

Diz o rifaõ antigo ; haja um que nos governe ; e este rifaõ contém 
uma máxima mui verdadeira. Os empregados públicos, saõ ou 
devem ser meramente os executores das leys; só o Soberano he o 
único Legislador, que pode fazer Direito Novo. O Ministro dos 
transportes poderia fazer contractos, com as pessoas a quem entre
gasse o gado da Fazenda Rea l ; essas pessoas ficariam obrigadas a 
cumprir as condiçoens de seus ajustes, mas arrogar a si o poder de 
regular as outras convençoens, que possam existir entre pessoas com 
quem naõ contracta, he o principio que desejamos combater. 

Supponhamos, que um dos lavradores, que recebe do Ministro dos 
Transportes algum gado, em conseqüência destes arranjamentos, 
tem outras dividas, e na concurrencia dos demais credores, alega o 
Ministro a preferencia que declarou e fez publica por este seu instru
mento; nenhum juiz recto poderia admittir como legal e conclu-
rente similhante allegaçaõ. 

Mas diraõ, que segundo as leys do reyno as dividas da Fazenda 
Real tem preferencia ; mas essa naõ he a questão ; porque provado 
que a divida he da Fazenda Real, e citada a ley que lhe dá a pre-
fencia, o juiz julgaria conforme a ella, e de nada serviria a declaraõ, 
e publicação do Ministro de transportes. 

Em uma palavra a preferencia dos credores só pôde ser estabele
cida por ley ; e o modo porque este Ministro se annuncia dá a enten
der, quehe elle quem estabelece a preferencia neste caso ; eque para 
que valha como tal a faz publica. Contra isto he que argumenta
mos; desejando fazer parar a torrente do abuso, que atribue aos 
empregados públicos outro algum poder alem daexecuçaõ da ley. 

Por mais insignificante que pareça esta circumstancia, he com 
tudo importante ; porque demonstra a confuzaõ que se segue do po
der abitrario; que he aquelle poder que se exercita sem authoridade 
de ley, introduzido-se o abuso com capa de editaes, e depois j a sem 
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editaes, e por meras ordens dos empregades publico», como ja acon-
teceo com este mesmo Ministro, na imposição de tributos, por sua 
própria authoridade. 

ROMA. 

A Ordem dos Jezuitas acha-se formalmente restabelecida, por 
uma bulla datada de 7 de Agosto. Havendo recebido somente uma 
traducçaõ Franceza deste curioso documento, deferimos a sua inser
ção até o N". seguinte, a ver se podemos obter o original. 

CONRESPONDENCIA. 

SENHOR REDACTOR OO CORREIO BRAZILIENSE, 

Tenho visto com o mais vivo interesse as suas muito justas, e 
judiciosas reflexoens á cerca do quanto Portugal devia, e podia re
presentar na escala das Naçoens, c mais do que nunca depois da 
nobre conducta do Principe Regente de Portugal, e das suas Tropas i 
ao que acerescentarei algumas reflexoens, e se bem que talvez pareçaõ 
reppetiçoens, espero assim mesmo as queira inserir no seu Jornal: 
pois estou intimamente persuadido, que o reppetir, ou explanar 
matérias de similhante lote he da primeira importância, muito mais 
em uma epocha, em que o Povo Inglez parece esquecer-se de um 
desembarque, que s'esteve a effeituar n'esta Ilha, ede que fora a 
saida do Principe Regente de Portugal para o Brazil a primeira 
cauza que fizera abortar tal plano. 

O Corpo Político tem e segue Leis Communs ao Corpo humano, 
entre essas uma he ; que cm um Governo, ou Sociedade abalada, 
e em perigo, uma crisse, ou commoçaõ extraordinária he o único 
meio de salvar o Estado, assim como em uma febre de mau caracter 
he ella aque muitas vezes restabelece logo a Saúde. 

Ha 24 annos, que a França cheia d'escriptos seJiciosos, e revo
lucionários fez- uma explozaõ, que se communicou aos outros Paizes 
ã proporção da sua analogia de pensar, ou por outra da sua chamada 
Literatura ; Eisaqui a razam, porque a Prussia, a Alemanha, a Itália 
e a Rússia se conformarão ao espirito revolucionário da França, e 
naõsósuccumbiraõ a ella, mas até lhe servirão de instrumento para 
opprimir, e fazer succuinbir os outros Povos; ao ponto d'estes 
mesmos Monarcas, que agora tanta bulha terw feito na Popu-
laça de Londres, fazerem sair dos seus Estados o desgraçado, e 
pesseguido Luiz XVIII, porque assim o queria Napoleaõ I Viudo-
»e porfim refugiar em Inglaterra. E os fieis Tirolezes, depois de 
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tantos sacrifícios, e nobres esforços para reintegrar a Monarquia da 
Caza d'Auslria, serem abandonados ao Tirano da França I Eisaqui 
os Heroês d hoje ! Nesta moléstia, e oppressao foi Portugal o único 
Governo do Continente da Europa que soube ser conseqüente, e 
manter a Sua Dignidade ainda que ao ponto de lhe custar caro, e de 
se ver por fim assaltado pór aquelle mesmo Governo, para cuja integri
dade, e existência tinha-mandado as suas Tropas a unirem se as suas 
no Rousillon; e assaltado, porisso que nunca quiz ter a fraqueza, e 
degradação de se conformar com os tratados e insolentes propostas 
de um Governo Ephemerido, e de nenhoma fé. Foi Portugal, e o 
Principe de Portugal, aquelle que nunca se esqueceu do horroroso 
attentado commetido ao Throno dos Borbons, e que nunca se 
esqueceu da dignidade, e respeito, que se deye aos Príncipes, sejam, 
ou naõ preseguídos, e abandonados pelo resto do Mundo : Fazendo 
lhe dar annualmente huma Pensaõ, talvez supperior ao estado das 
suas rendas, assim como a huma grande parte da Nobreza Franceza 
fiel ao Seu Rey. E por fim em 1ÍS07, depois do grande abraço em 
Tilsit, com que se continuarão ahebetar mais os Cérebros do Norte j 
o Principe de Portugal, que naõ cria no Tirano, nem nos seus sec
tários, cuidou em fazer appromptar com toda a actividade a sua 
Esquadra, e ao momeuto que se vio atraiçodaraente assaltado pelos 
Francezes, Hespanhoes e por todas as Potências do Continente da 
Europa, que entam jaziaõ em um vergonhoso Lethargo, e escra
vidão, se fez a vella cheio de dignidade para os seus Estados do 
Brazil, deixando aos Portuguezes salva a sua independência, e 
enobrecido o Caracter Nacional. 

Eisaqui pois a crisse, que podendo terminar com a perda de Por
tugal, e dos seus Príncipes, e talvez da Europa, como succederia a 
apanhar-se o Principe Regente, terminou para salvação de Portugal 
da Europa, com a enérgica, e magnânima resolução de S. A. R. o 
Príncipe Regente, em se embarcar para os seus Estados do Brazil. 
0 que foi taÕ grande, e aqui taõ inexperado á vista das humiliaçoens 
que se estavaõ diariamente vendo practicar aos Governos, que naõ 
«e podendo já negar, e duvidar do facto, partendeu-se fazer inculcar 
aqui ao publico, que a maior parte deste grande accontecimcnto se 
deveo a Lord Strangford e Companhia. O certo he que quem souber 
os factos do seu tempo, e desde a sua origem tributará o devido 
respeito ao Principe, e se rirá das pueris pertençÕens dos vpleurs 
Dwlomalique*. E a posteridade, que naõ conhece competidor, uem 
'•vai, pagará a devida homenagem á Memória do Principe Conse
qüente e Grande do seu Século. Ora nessa época, e quando chegou 
á Inglaterra a noticia do Principe se ter embarcado-á bordo da sua 
Esquadra naõ se via nos Jornaes se naõ elogios á caza de Bragança ; 
e era o Príncipe Regente de Portugal o Heroe do dia, e do Século, 
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e os Imperadores d i Rússia, e d'Austsia ; os Reys de Prussia, c Hes
panha uns covardes, e desprezíveis Seres; ainda que hoje está 
tudo mudado, isto porque aquelle, que maior Partido deveria, e 
podia tirar em similhantes circunstancias da conducta do seu Sobe
rano, c da oppiniaõ publica, foi o primeiro a querer desfalcar esta 
acçaõ chamando lhe sua, e tardia, e avançando outros absurdos 
de Cabeça fora! porem tal he a sorte, e natureza dos Pigmeos, que 
nascem em África 1 pois que por mais que se puxe por elles, e se 
queiram engrandecer ; sempre tendem para a reptilidade, e escra-
vidam natal! O peor, e o demo tem sido o ler querido fazer trans
cendentes, este pigmeo, similhantes e vis sentimentos á uma Naçaõ, 
que naõ tem a menor disposição para ta l ! 

Foi aquelle o primeiro revez, e de ordem supperior, que Bonaparle 
encontrou nos seus planos: pois que appanhada a Familia Real, se-
nhoreado das suas ricas possessoens Americanas; junta a Esquadra 
Portugueza á Russa entam as suas ordens, a do Ferrol, de Cadiz, 
d'Oriente, de LSrest e á de Toulon naõ seria gigantesco o dezem-
barque em Inglaterra, nem talvez custaria tanto a execução da 
Monarquia universal. Por quanto em toda a dezenvoluçaõ de 
certa serie de phenomenos da Natureza há sempre uma cauza re
mota, mas occasional, e produclora de todos elles, que se suecedem 
uns aos outros na ordem suecessiva de cauzas, c effeitos! e olhe 
muito embora só para o ultimo e immediatlo effeito a populaça 
ignorante que o homem de senso terá sempre em "vista á cauza pri
maria por mais remota, que seja; E dirá, que as victorias, e con
quistas de Alexandre se deverão aos planos e á impulsaõ de Philipc 
Seu pay, assim como dirá que naõ foi Seipiaõ o Affricano o que 
deslruio Chartago, más sem a demora de Hanuibal em Capua depois 
da Batalha de Cannes; nem Odoacre o destruidor do Império Ro
mano, mas sim a corrupção de costumes depois d'Augusto. 

A entrada dos Francezes em Portugal sem resistência ; o bom 
acculhimcnto mesmo, que se lhes fez, produzio a boa fé, e por con
seqüência a pouca precaução; que se teve a respeito de Portugal! 
Daqui procedeu o levantamento nas Provincias do Alcmtejo, e Mi
nho, que deo bastante que fazer ao Junot, como elle confessa nos 
seus Bulletimsde Fevereiro, Março, Abril, e Maio de 1808 ; e o que 
lhe consumio assas de tropas. Prendeo-se i Familia llcal d'Hrspauha 
para evitar outra escapadela ! Se^uio se a isto o levantamento em 
Madrid e a memorável Carniçaria a '2 de Maio, p**lo Bnm JSlural hoje 
4igno Itey de .Yapnlr* ! E iinniediat nucnt-- o geral levantamento 
c n Portugal,cem Hespanha- E em 5 annos, em quanto as Naçoens 
do Norte cheias de recursos, e meios viviaõ em uma vergonhoza 
scravidaõ, Portugal, a H ;SJ>,III!IÍ deraõ a Sepultura a mais de 
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meio milham de Tropas Francezas ; e o que mais vergonhozo he se 
Bonaparte naõ tem a mania de marchar a Moscow, e ser d'este modo 
um inrtpolituo agressor talvez ainda hoje o gelo do Norte se naÕ 
teria derretido, e Portugal, e a Hespanha teriaõ de sustentar a sua 
luta com a mesma dignidade, e vantagem, cora que a sustentarão, 
quando toda a Europa era contra elles! o que he um facto histórico 
digno de se escrever em letras d'oiro ! 

A pezar de tudo isto, hoje por desgraça, ou fatalismo naõ tem 
Portugal feito uma figura proporcionada, porque assim tem querido, 
e assim tem feito conta ao seu degradador • e tudo isto datta de 
longe massaÕanneis da mesma cadeade que entre os primeiros foraõ 
o dezerabarque de tropas estrangeiras sem se consultar e pedir licença 
ao Governo do Paiz, aonde iam dezeuibarcar ; por isso se tem feito 
tudo em Portugal passivo, e passar cora o privilegio de more pecu-
dum bene conduetorum ! E por isso se quer empurrar até a vida 
eterna, á Naçaõ, a característica de passiva. 0 roubo, e a delapida-
çaõ a 20 milhoens de Cruzados cora processos, commissoens, &c. 
auetorizado tudo pela boa alma! O tratado! hurnilianf.ee Roivi 
dico ! Expulsarem se com ignomiuia d'lnglalerra Portuguezes, só 
a fira de se satisfazerem resenlimentos, e espinhas pessoaes; naõ só 
degradando, e vilipendiando, o nome e caracter nacional, mas ate 
querendo desfigurar a alma do melhor dos Príncipes, arrojando se a 
fazer officios em seu nome para commetter similhantes attentados ! 
Naõ havendo era Inglaterra execução de pena ultima por espaço de 
14 mezes; era conseqüência da moléstia do Rey, e portanto por falta 
d'assignatura para se cumprir ; verifica-se a primeira execução 
(entre centos sentenciados) depois da Regência declarada, e hum 
Portuguez! Isto porque naõ tinhaõ os Portuguezes em Londres 
Representante do seu Soberano para interceder para com um Prín
cipe taõ Benigno, por uma graça, que ate he da tarifa nos princípios, 
das Regências, e dos Reinados conceder-se ; porem que era precizo 
que se pedisse. 

Oque foi taõrcparavel, e escandaloso, muito mais em um tempo, 
em que o Nome Portuguez de tanto interesse era era Inglaterra, 
que houve quem mencionasse isto na Casa dos Communs. Tratando-
M* aqui um Portuguez como se fosse um traidor por essensia, isto 
porque ninguém he fiel aos interesses da Inglaterra, que a 
lloividica Pragenirs.— ÍZm uma palavra chegar a tal ponto de degra
dação em Londres o Nome Portuguez, que quando se quer armar 
alguma historia nos Jornaes, e dar o nome ao auetor desconhecido 
d algum attentado, o assassinio baptiza-se com o nome de Irlandez 
ou Portuguez! 

Aqui tem pois o Contrapezo, que a Naçaõ Portugueza teve a des
graça de ter nos dias talvez os mais crilicos, e mais opportuuos para 
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a regeneração ào sua antiga dignidade, e glor ia! Aqui tem o 
o Contrapezo, que tem encontrado as acçoens estraordinarias do 
Maior dos Príncipes! E aqui tem porque saõ os Herocs do dia 
e os sos Heroes os Imperadores da Rússia, o d'Austrin, os Reys de 
Prussia e de Suécia, esquecendo já o que ha 6 annos era o único 
Soberano por Excellencia, isto porque no decurso de ("" annos tem o 
degradador practicado 6000 baixezas! ! E aqui tem em fim, porque 
sealienaõ os Bens e Dominios de Portugal, naõ so sem ser ouvido 
o que os pode alienar, mas o que he mais, mencionando-sc isto nos 
Jornaes, como roupa de Francezes, que os chamados Alliados dis
põem à seu modo ; digo a celebre cessaõ de Cayenna á França, por 
que a naõ podia fazer; p o r q u e nuuca possuio, nem tem direito 
a ella. Porem tal he o Direito Publico, e das Gentes de que 
goza a Naçaõ a cujos exforços, sacrifícios, e valor se deve a restau
ração da Europa. 

No meio de todas estas desgraças, e humiliaçoens ainda podem 
haver recursos, uma vez que os Portuguezes olhem seriamente para 
a sua Dignidade, e se persuadaõ de que por ella deve principiar 
a ser respeitada; que se dispaõdo egoismo vil, e rançozo, que ainda 
que as vezes enriqueça um Judeo nunca jamais passa de ser Judeo 
sem Pátria, nem caracter, e virtudes Nacionaes. Se os Portuguezes 
olharem seriamente e com orgulho Nacional para o que os seus 
Parentes, amigos, e compatriotas fizeraõ em 6 aunos suecessivos, 
tendo contra si quasi toda a Europa. Se os Portuguezes se despirem 
d'este espirito mal dizente a torto e a direito sobre o seu Governo 
Religião e costumes, e se depois derem as maõs, e se unirem, eu 
os asseguro que ainda se poderão curar as penetrantes feridas com 
que a raça d'Arroios tem coberto os Portuguezes, e poderá vir um 
dia de Robustés, era que a lingoa Portugueza seja taõ commum na 
Europa, como o he ainda hoje ua Ásia. 

Sou &c. 
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POLÍTICA. 

Documentos officiaes relativos a Portugal. 

PROCLAMAÇAÕ 

Os Governadores do Reyno de Portugal e dos Algarves. 

P O R T U G U E Z E S : Chegou finalmente o termo que os 
inexcrutaveis Decretos da Providencia tinhaõ marcado 
para cessarem as terríveis calamidades, que ha tantos 
annos affligem o Gênero Humano. A Paz, dom precioso 
do Ceo, vem reparar os males causados por uma Guerra, 
cuja ferocidade e devastações naõ tem exemplo nos An-
naes da Historia. Com ella voltaõ a Agricultura, as 
Sciencias, as Artes, o Commercio, a Independência das 
Nações, a segurança dos Thronos, a firmeza da Religião, 
e tudo quanto fôrma a felicidade das Sociedades Civis, e 
os prazeres, e consolações da vida domestica, 

A restituição da Augusta Casa de Bourbon a seus 
Estados hereditários, e a dos antigos Soberanos aos Do
minios que legitamamente lhes pertenciam, lançaÕ os fun
damentos de uma concórdia durável, e formarão da Eu
ropa uma só familia, ligada pelos vinculos do commum 
interesse, e instruída pela própria experiência dos fu
nestos resultados de uma ambição criminosa, que, innun-
dando a terra de sangue, abrio por suas próprias maõs o 
abysmo, em que veio ultimamente precipitar-se. 
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He tudo obra do Supremo Arbitro do Universo, ante 
cuja Divina Magestade nos devemos humilhar,e oífcreccr-
lhe as mais fervorosas acçòes de graças por tantos e taõ 
singulares favores. 

A profunda Sabedoria de Sua Alteza Real o Principe 
Rebente Nosso Senhor, que com heróica resolução frustiou 
os infames projectos do Tyriiiiio, e q:ie com inalterável 
constância, prudência, e enchia dirigio os esforços de 
seus Vassallos para sustentarem taò poriiada, e sangui-
nosa luta, exige também de nós o mais profundo reco
nhecimento. Os Soberanos de Portugal foram sempre os 
Pays de seu Povo; mas nenhum ganhou ainda tanta 
gloria, nenhum conseguio triunfes taõ maravilhosos, ne
nhum teve tanto direito a reynar sobre os corações de seus 
Vassallos como o nosso Adorado Principe, e Clementíssi
mo Soberano. 

A Sua Alteza Real devemos a intima Alliança com a 
Gram-Bretanha, cuja cooperação, e generosos auxílios 
contribuíram para o triunfo da boa Causa. 

A ousada resolução com que todas as Provincias de 
Portugal, ainda no meio das bayonetas Francezas, sem 
armas, sem munições, sem dinheiro, e sem algum concerto 
premeditado, acclamáram o nosso Augusto, por um im
pulso espontâneo, arrostando inírepidamente os maiores 
perigos, foi o primeiro passo para a nossa independência, 
e pa.a a independência da Europa. 

A uniaõ das forças de Portugal, e Hespanha com as 
de S. M. Britannica, e as suas vittorias abriram o caminho 
á alliança da Rússia, Prussia, Áustria, e Suécia ; e depois 
de tantas batalhas ganhadas na Península, deram prin
cipio em Bordeos, e em Tolosa á grande obra da Paz 
geral, que os Soberanos das mesmas Nações concluíram 
dentro dos muros de Paris. 

Sim, Portuguezes, acabou-se a Campanha, e nossos 
Illustres Guerreiros voltaõ finalmente a seus lares, co-
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roados dos Louros immortaes, que seu intrépido valor, 
constância, e disciplina colheram desde as margens do 
Tejo até as do Garonna. Commandados pelo Invicto 
Duque da Victoria, formados pelo zelo infatigavel do 
Valoroso Marquez de Campo Maior, e tendo ásua frente 
Generaes da primeira ordem de uma, e outra Naçaõ, elles 
combateram nas mesmas fileiras com os seus Camaradas 
Inglezes, e Hespanhoes, e realçaram a gloria do nome 
Portuguez, mostrando-se dignos Successores dos antigos 
Herocs, que nas quatro partes do Mundo arvoraram o 
Estandarte das Quinas lusitanas. 

A pátria recebe em seus braços estes filhos beneméritos: 
e em quanto o Principe Regente Nosso Senhor os naõ 
honra com a sua Real Approvaçaõ, os Governadores do 
Reyno, em cumprimento das Ordens expressas do mesmo 
Augusfo Senhor, e plenamente convencidos do seu dis
tineto merecimento, agradecem em Nome de Sua Alteza 
Real ao Feld Marechal Duque da Victoria, Commandante 
em Chefe dos Reaes Exércitos, ao Marechal do Exer
cito Marquez de Campo Maior, e a todos os Officiaes Ge
neraes, Officiaes, Officiaes Inferiores, e Soldados do 
Exercito Portuguez, os assignalados Serviços, que fizeram 
em todo o decurso da Guerra, distinguindo-se constante
mente por seu valor, disciplina, subordinação e lealdade, 
e desempenhando o caracter respeitável de Defensores 
da Pátria, e firme apoio do Throno de seu Soberano. 

Se a feliz conclusão da Guerra priva os nossos valorosos 
Soldados de poderem dar novas provas de suas Virtudes 
Militares no Campo da Honra, elles passando agora a 
viver entre os seus Concidadãos, teraõ oceasiaõ de ex
ercitar com o mesmo louvor, os deveres da vida Civil, 
respeitando as Leis, obedecendo ás Authoridades, e man
tendo a uniaõ Social, que faz a força, e a prosperidade 
dos Impérios. 

Os Governados do Reyno daõ iguaes agradecimentos. 
2 o 2 
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em Nome e por Ordem do Principe Regente Nosso 
Senhor, aos Portuguezes de todas as Classes polo con
stante zelo, patriotismo, e fidelidade, de que deram taõ 
decisivas mostras nas mais arriscadas e tormentosas 
épocas da passada Guerra. 

Todas as Classes, todos os indivíduos com incançavel 
energia, promptidaõ, e boa vontade para o grande fim da 
restauração do Throno, sem que algum sacrifício lhes fosse 
penoso. Impostos extraordinários, que se tornavam 
mais pezados pelas circumstancias, serviços pessoaes, 
requisições, aboletamento de Tropas, excessos inevitáveis 
em tempos de tanta perturbação, e todos os males e 
estragos de uma Guerra longa, feroz, e sustentada por 
muito tempo no próprio Paiz, foram supportados cora 
resignação heróica, e sem que jamais lembrasse o in
teresse particular, quando a grande Causa da defeza do 
Estado exigia que elle fosse sacrificado ao público inte-
rasse. 

Portuguezes, os Governadores do Reyno conheciam 
muito bem o caracter da Naçaõ, a que tem a honra de 
pertencer, quando no meio das maiores tribulações, na 
época em que o estrondo da artilheria inimiga se ouvia 
nesta Capital, vos promettêram solemnemente que a Pátria 
seria salva. A firme resolução de pelejar pela nossa in
dependência até perder a ultima gota de sangue, a acti-
vidade com que todas as Classes concorreram com os meios 
de que podiaõ dispor para se conseguir este importante 
fim, triunfaram das immensas forças do inimigo; ven
cemos, e a pátria foi salva. 

Para ultimo remate de um período taõ glorioso para 
Portugal, só resta que o Ceo satisfaça o mais ardente de 
nossos votos, restituindo o nosso Augusto e Amado 
Principe e Senhor aos seus Dominios da Europa. NeBte 
dia o mais feliz de nossa vida, depondo humildemente 
aos Reaes Pés de Sua Alteza Real a porçaõ de authori-
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dade que foi servido confiar-nos, oflfereceremos na sua 
Real Presença a fiel exposição dos extraordinários servi
ços, com que todos seus leaes vassallos sustentaram a esta
bilidade do Throno, e a honra da Naçaõ Portugueza. 

O Principe Regente Nosso Senhor, digno avaliador do 
merecimento, o recompensará com justiça; e os Governa
dores do Reyno teraõ a incomparavel satisfacçaÕ de have
rem levado ao conhecimento de sua Alteza Real os illus
tres feitos de valor, e patriotismo, que a fama transmittirá 
á mais remota posteridade, para gloria immortal do Nome 
Portuguez. 

Palácio do Governo, 6 de Agosto, de 1814. Marquez 
d'01haõ. Marquez de Borba. Principal Sousa. Ricar
do Raymundo Nogueira. 

Avizo sobre as Caudelarias. 
Para o Conde de Rezende. 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor:—Sendo pre
sentes ao Principe Regente Nosso Senhor os inconveni
entes, que encontram os Superintendentes das caudelarias 
do Reyno em promover o alistamento das éguas, pela des
culpa que offerecem os Lavradores que ainda se acham por 
embolçar do valor das que entregaram para a remonta do 
Exercito, e Querendo o Mesmo Senhor fazer cessar este em
baraço em beneficio das ditas Caudelarias Tem Ordenado 
que com preferencia ao pagamento de outras quaesquer Ca
valgaduras, tomadas para serviço do Exercito, se proceda 
ao das mencionadas Egoas, pondo-se desde logo a paga
mento as que pertencem aos Lavradores das Superinten
dências do Termo de Lisboa, Aveiro, e Torraõ na con
formidade das relações inclusas, assignadas por Gregorio 
Gomes da Silva, Official Maior desta Secretaria d'Estado, 
as quaes S. A. R. Manda remetter ao Conselho de Guerra 
para seu conhecimento, e para que haja de expedir as 
Ordens mais positivas aos Superintendentes respectivos, 
a fim de porem em execução todos os artigos do regi-
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mento, que pelo mencionado motivo naõ se acham em 
pleno vigor; devendo entender-se esta mesma ordem a 
respeito das Superintendências de Torres-Vedras, Santa
rém, e Leiria, cujas Egoas devem j á achar-se pagas em 
conseqüência das Ordens expedidas em Abril, de 1810. 
O que V. Exc1. fará presente no Conselho, ao qual se 
commuuicaraõ as Superintendências que se forem seguindo 
em pagamento. Deos guarde a V Exc". 

D. MIGUEL PEREIRA FORJAZ. 

Palácio do Governo, em 3 de Agosto, de 1814. 

HESPANHA. 

Protesto do Deputado da Provincia de Ala^a, D. Trijon 
Ortiz de Pinedo, dirigido a S. A. R. a Senhora infanta 
d^Hespanha. D. Cartola Joaqnina (Princeza de Portu
galJ em 12 de Junho, de 1812. 
SERENÍSSIMA SENHOHA :—Conduzido pelo mais sincero 

affècto e constante fidelidade para com a Catholica Real 
Pessoa de S. M. o Sr. D. Lernando VIL, e de toda a sua 
Augusta Familia, vihnente cativa pelo oppressor da Eu
ropa; e ao mesmo tempo confiado em que esta reverente 
supplica achará no generoso peiío de V A. todo o acolhi
mento que me piomette a lealdade ao mais amado dos So
beranos, a mais angustiada Familia do Orbe, e a uma das 
suas mais fieis Provincias; julguei ser da minha obriga
ção, como deputado representante que sou da Muito Nobre 
c Muito Leal Provincia de Alava, passar a pôr na pre
sença de V. A. a adjunta representação ou Protesto origi
nal, que em sua data coordenei, para ser apresentado ao 
Congresso de Cortes de Hespanha e America, sobre os 
pontos que refere, e que ommittí fazello pelos motivos 

que direi. 
Por este Protesto verá V. A. que esta provincia se acha 

altamente awgravada jiein Constituição, que os deputados 
do dicto Congresso acalain de discutir e approvar, e que 
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ultimamente sanccionáram por si mesmos, com o maior 
escaHalo de todos os bons Hespanhoes. 

Naõ he só a perda de todos os seus foros, usos, e cos
tumes autiquissimos, do que se resetite a Provincia, pois 
que igualmente se acha peneirada da mais viva doi, ao ver 
que pela mesma Constituição se põe por terra os mais 
sagrados e legítimos direitos, e o<é a Soberania do mais 
amado dos ileys, e de todos, os seus successores : direitos 
rpie formavam o seu mais al*o poder, dignidade, e grandeza 
de que só a Decs pertencia dispor; circumstancias que 
unidas com o afiecto que sempre professou a Provincia aos 
Reys de Castella, Avós de V A., moveram sem duvida o 
coração dos seus habitantes á sua reunião voluntária com 
a sua Coroa, na pessoa do preclarissimo Rey D. Affbn-
so XI . 

Em vaõ procurei por meio do Protesto de 22 de Outubro 
occorrer a taõ grande mal como os que nos ameaçavaõ, 
por quanto foi desprezado, bem como o tem sido os bons 
officios de muitos Hespanhoes judiciosos. Um pequeno 
numero de ignorantes, affectando patriotismo, e seduzindo 
os incautos, tem causado este transtorno, capaz de nos con
duzir ás maiores desgraças ; porém persuadidos j á da sua 
infâmia, mui pouco tardaram em converter a sua decantada 
liberdade na mais violenta tyrannia. 

Nem se quer por brinco se podia já, sem perigo da nota 
de traidor e inimigo da Naçaõ, fallar dos direitos do nosso 
amado Monarca e sua Augusta Familia, (como succedeo 
com o Supremo Conselho de Castella), nem dos de suas 
respectivas Provincias. Apezar deste conflicto, decidi-me 
eu pela minha Provincia, e outros pelas suas, a protestar ao 
Congresso contra a Constituição, que íraclava j á de a sanc-
cionar, para cujo fim formei a dita representação em sua 
data; porém augmentado o terror a par do perigo, de que 
pelos protestos se desvanecesse a sancçaõ, deliberou o 
Congresso que se naÕ admittisse nenhum; que todos os 
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deputados assignassem a Constituição, e a jurassem liza e 
simplesmente, e que o que assim o naÕ fizesse fosse expa
triado, e perdesse todos os seus bens, e até suas honras e 
empregos se os tivesse. 

Neste estado de couzas julguei prudente consultar o que 
devia de fazer; e aconselhado por pessoas de sciencia e 
caracter, deixei de apresentar o meu protesto, como o fize-
raõ os demais, entre elles o Conselheiro de Estado, Tenen
te-general Decano do Conselho de Guerra, e Deputado 
Supplente pelo Senhorio de Biscaia, o Excellentissimo 
Senhor D . Francisco Eguia, o qual, por haver resistido, 
foi ameaçado com o dito Decreto, e teve de assignar; naÕ 
só por evitar um inútil enxovalho de sua pessoa, mas tam
bém por naõ causar inquietações, que podessem ser funes
tas a todos, era circumstancias em que todos os esforços se 
devem dirigir a salvar a pátria do inimigo que a devasta. 

Feita j á a sancçaÕ e a publicação da Constituição, quiz, 
assim como outros, fazer o meu protesto perante Escrivão 
publico para devidamente constar; mas nenhum se atre-
veo, nem atreve a authorisallo com seu reconhecimento. 

AVista pois desta impossibilidade e de tanto risco, e naõ 
devendo eu por nenhum modo deixar em duvida a con
stante fidelidade da Provincia de Alava para com o seu 
amado Rey o Senhor D. Fernando V I I , e sua Augusta 
Familia, e para que jamais se possa, nem mesmo suspei
tar-se, que eu, contra as suas instrucções, havia indolente» 
mente consentido na espoliação de seus direitos, nem na 
destruição dos pactos da Provincia com S. M. e sua Real 
Casa; e antes pelo contrario querendo e devendo-lhe dar 
a prova mais convincente do seu amor e interesse que toma 
a Provincia, e tomará efFectivamente em qualquer época 
pela conservação dos direitos do Soberano, e dos «eus 
próprios; e devendo suppor em V. A, como taõ interes
sada nos de seu Augusto Irmaõ, e a única pessoa em liber
dade para dever obtellos em um caso fatal (de que rogo a 
Deos nos livre), naÕ achei outro meio maie seguro nem 
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mais análogo ao meu dever, e ás intenções da Provincia 
que incommodar a attençaõ de V. A. dirigindo-lhe por 
duplicado este protesto, por meio do Vosso Ministro Em
baixador nesta Corte, a fim de que, conservando-se em 
poder de V- R. Pessoa, cheguem a seu tempo á noticia 
de S. M. os votos da sua mais fiel provincia, fique salva a 
conservação de seus próprios direitos, e possa V. A. contar 
com a mais alta gratidão e reconhecimento de uma Pro
vincia, que esta prompta a sacrificar-se pelos interesses e 
direitos da Sua Real Familia de Bourbon. Deos guarde 
a interessantíssima pessoa de V- A. muitos e dilatados 
annos em sua maior exaltação. Cadiz 12 de Junho, de 
1812. Aos Reaes Pes de V. A. R. Trifon Ortiz de 
Pinedo, deputado de Alava.—Sereníssima Senhora D . 
Carlota Joaquina de Bourbon, Princeza do Brazil, e In
fanta de Castelal. 

Aos Habitantes das índias, o Ministro universal dellas. 
Naõ vos será suspeitosa a voz de um Representante 

vosso, que elludindoao desterro que as Cortes lhe impose-
raõ, disse á face de todo o Blundo em seu Manifesto: 
" Como me pucha sempre o amor ao paiz em que nasci, 
como me interesso, e me interessarei sempre na sua honra 
e no seu decoro, confesso que senti muito a indifterença 
com que os seus verdadeiros Representantes viram o des-
preso e ultrage que recebeo. Fiz o que no meu caso 

devia, como Hespanhol e como Americano, que para mim 
tudo de um. Mas se o caso houvera succedido pelo con
trario . . . teria exigido das Cortes uma digna satisfacçaÕ, 
que creio se me houvera dado; e naõ a podendo conse
guir, teria feito o que faz um Embaixador na Corte que 
offendeo ao Soberano da sua, e que se esquiva a desag-
gravallo: pediria um passaporte, e voltaria á Nova Hes
panha."—Esta mesma linguagem firme e vigorosa he a 
que eu usei no Protesto que fiz ás Cortes a 6 de Outubro, 

VOL. X I I I . No. 76. 2 p 



294 Politica. 

de 1810, sustentando o decoro e os direitos de todas as 
Américas e Ásia. Vede pois, Americanos, so podeis dar 
credito a um vosso compatriota que, sem que nada o es
torve, sempre foi taÕ resoluto em procurar o bem, e sus
tentar a honra do terreno em que nasceo. Vede se ha 
quem constantemente haja dado provas mais convincentes, 
e mais valiosas de que olha por vos, e se interessa no 
vosso bem, pois por defender á cara descuberta os direitos 
d'El Rey e os vossos, naÕ temeo expor-se a soffrer a pena 
capital, que contra elle pedio o Fiscal do Tribunal, que 
as Cortes creáram para o julgar. As Cortes nos queriaõ 
hallucinar; eu vos naõ enganarei: verdade he que em di
versos tempos tendes sido desatendidos, e soffrido aggra-
vos de Governadores despoticos, que abusaram do poder e 
da confiança dos Reys; porém na Hespanha succedeo o 
mesmo, e já passou esse tempo. Tendes em Madrid o 
o nosso muito amado Soberano o Senhor D. Fernando 
VII., trazido milagrosamente pela visível maõ da Provi
dencia para reynar em paz e em justiça. A sua allabili-
dade, religião, e mais virtudes o fazem amável a todos, e 
ainda mais aos que temos a ventura de o conhecer e tractar 
de perto. File tem restituido o vosso Conselho, destruí
do pelas Cortes; poz nella cinco Americanos, cousa de 
de que naõ ha exemplo; poz igualmente outro Americano 
no Conselho e Câmara de Castella; e mais dois á testa 
dos Ministérios tam principaes e tam respeifaveis, como 
saõ o de estado, e o das índias. Restabuleeeo o Minis
tério universal de índias, para que estando debaixo de 
uma só mao, e havendo um Ministro que naõ tenha em 
que cuidar senaõ dellas, sejais vós o único objecto de 
de seus trabalhos e de seus d<>svelos, e naò haja mais or
dens contradictorias, que tantas vezes se viraõ, nem pas
sem mezes e a i nos sem vos responderem, como também 
se vio infinitas vezes. Eu, compatriota vosso, MUI canal 
por onde chegarão ao Rey prompta e fielmente as vossas 
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queixas, os vossos aggravos, e as vossas solicitações; e 
vós me podereis em qualquer tempo dizer: Se o que cre
mos he erro, por ti somos enganados. 

Estou mui certo que naõ vos engano em assegurar-vos, 
que assim como El Rey olhará sempre com singular 
apreço para os muitos que lhe tem sido fieis, tractará be
nignamente e receberá como Pay, com total esquecimento 
de seu delicto, os extraviados, se elles de boamente se 
entregarem para serem perdoados, e o naõ obrigarem por 
sua contumacia a usar de severidade, sujeitando-os pelas 
armas. Terminai j á essa guerra destruidora de vós mes
mos; conhecei que a independência he uma quimera im
praticável, e que o intentalla naõ pode produzir senaõ a 
vossa própria ruina. Naõ haja entre vos essa fatal riva
lidade de nascidos em Hespanha ou na America; naÕ se-
jais ingratos a vossos pays, que he a monstruosidade mais 
escandalosa; e de que treme e se horrorisa a mesma Na
tureza. Sede verdadeiros e honrados Hespanhoes, se 
quereis merecer o nome de bons Americanos; e se o for-
des, ponde confiança certa em E l Rey, e em segundo 
lugar contai com o seu 3Iinistro, vosso fiel e affectuosis-
simo compatriota. 

MIGUEL DE LARDIZABAL Y U R I B E . 

Madrid, 20 de Julho, de 1814. 

Tractado entre França e Hespanha. 
Em nome da Sanctissima e Indivisivgl Trindade, S. M. 

o Rey de Hespanha e das índias, e seus Alliados, de 
uma parte, e S. M. o Rey de França e de Navarra, da 
outra, estando igualmente animados pelo desejo de porem 
termo ás longas agitaçoens da Europa, e ás calamidades 
das Naçoens, por meio de uma solida paz, fundada sobre 
uma justa distribuição de força entre as potências, e con« 
tendo em suas estipulaçoens a garantia de sua duração; 
e S. M. o Rey de Hespanha e seus Alliados, naõ dese-
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jando exigir da França, agora que está debaixo do pater-
nal governo de seus Reys, offerecendo por isso penhor de 
segurança, e estabilidade, condiçoens e garantias, que se 
haveriam de ver constrangidos a pedir-lhe debaixo do 
Governo passado; tem as dietas SS. MM. nomeado para 
discutirem, ajustarem, e assignarem um tractado de paz e 
amizade, a saber:— 

S. M. o Rey de Hespanha e das índias, Don Pedro 
Gomes Labrador, Cavalleiro da Real Ordem Hespanholla 
de Carlos I I I . Conselheiro de Estado de S. M. &c; e S. 
M. o Rey de França e Navarra, M. Carlos Maurício de 
Talleyrand Perigord, Principe de Benevento, Grande 
Águia da Legião de Honra, Cavalleiro do Tosaõ de 
Ouro, &c. os quaes tendo trocado os seus plenos poderes, 
e achando-os em boa e devida forma, concordaram nos 
seguintes artigos: 

Art. 1. A contar da data do presente, haverá perpetua 
paz e amizade entre S. M. o Rey de Hespanha e das ín
dias, e seus Alliados, de uma parte, a S. M. o Rey de 
França e Navarra da outra parte, seus herdeiros e succes
sores, seus Estados e respectivos vassallos. As altas partes 
contractantes haõ de empregar todos os seus cuidados em 
manter, naõ so entre ellas, porem, quanto dellas depender, 
entre todos os Estados da Europa, a harmonia e boa in
telligencia tam necessária para o seu repouso. 

(Aqui seguem-se os Artigos contidos no Tractado con
cluído em 30 de Mayo, entre a França e as Potências 

Alliadas.) 
Artigos Addicionaes. 

Art. 1. A propriedade, de qualquer natureza, que os 
Hespanhoes possuírem em França, e os Francezes em 
Hespanha, será respectivamente restituida no estado em 
que estava ao período da confiscaçaõ ou seqüestro. O 
levantamento do seqüestro extender-se-ha a toda a pro-
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priedade naquellas circunstancias, em qualquer periodc 
que tenha sido confiscada. As disputas a respeito de di
nheiro, que agora existem, e as que ao depois se poderem 
levantar, ou commeçassem antes da guerra, ou se originas
sem depois, seraõ ajustadas por uma commissaõ mista; 
e se estas disputas caírem debaixo do conhecimento 
exclusivo dos Tribunaes de justiça, os respetivos Tribu
naes seraõ exhortados de uma e outra parte, a adminis
trarem justiça recta e prompta. 

2. Concluir-se-ha o mais breve que poder ser um Trac
tado de commercio entre as duas Potências; e até este 
Tractado ser posto em execução, as relaçoens commer
ciaes entre os dous paizes restabelecer-se-haõ no pé em 
que estavam em 1792. 

Os presentes artigos addicionaes teraõ a mesma força e 
effeito como se estivessem inseridos palavra por palavra no 
tractado de hoje, e seraõ ratificados, e suas ratificaçoens 
trocadas ao mesmo tempo. E m fé do que os respectivos 
Plenipotenciarios os tem assignado, e lhes tem annexado 
o sêllos de suas armas. 

Feito em Paris, em 20 de Julho de Anno da Graça, de 
1814. 

(AssignadoJ D . PEDRO GOMES LABRADOR. 

O Principe de BENEVENTO. 

FRANÇA. 

Camera dos Deputados, Sessaõ do dia 16*. 
O Vice Presidente informou a Camera de que o Rey e 

a Camera dos pares tinham adoptado as emendas propostas 
pelos deputados sobre o Regulamento que determina as 
relaçoens das respectivas Cameras com S. M., e de uma 
com a outra. 

O seguinte saõ os principaes artigos deste Regula
mento :— 
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TITULO 1. 

Abertura da Sessaõ. 

Art. 1. As duas Cameras saÕ convocadas por uma 
proclamaçaõ que fixa o dia da abertura da sessaõ. 

Todos os Deputados saõ obrigados a apresentar-se, 
Os Pares saÕ intimados por cartas selládas do Rey, de-
rig idas a cada um, e coutrassignadas pelo chanceller. 

Os Deputados dos Departamentos saÕ convocados por 
cartas selládas do Rey, dirigidas a cada um, e contras-
signadadas pelo Ministro do interior. 

2. No dia da Abertura da Sessaõ, os Pares e os De
putados ajunctam-se na mesma salla. 

3. Uma deputaçaõ de 12 Pares e 25 Deputados vai 
buscar o Rey ao fundo das escadas, e conduzillo aos 
degraos a throno. 

4. O Rey assentado e coberto ordena aos Pares que 
se assentem, e os Deputados esperam até que o Rey lhes 
conceda a mesma permissão pela boca do seu Chan
celler. 

5. Todos estaõ descobertos na presença do Rey. 
6. Quando o Rey acaba de fallar, o Chanceller toma 

as suas ordens e annuncia que a Sessaõ está aberta. 

TITULO II. 

Das Proclamaçõens do Rey levadas ás duas Cameras. 
Art. 1. As proclamaçõens do Rey saõ levadas as duas 

Cameras por Commissarios. 
2. As proclamaçõens saõ passadas das maõs dos 

Commissarios para as dos Presidentes, que as fazem ler, 
cessando todos os negócios. 

3. As Cameras separam-se immediatamente, se a pro
clamaçaõ ordena o fecho da sessaõ, o adiamento, ou dis
solução das Cameras. 
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TITULO III. 

Das Mensagens do Rey ; da Formula das Leys propostas 
pelo Rey; e da acceitaçaõ das Cameras. 

Art. 1. As Mensagens do Rey, contendo proposiçoens 
para leys, saõ levadas ás Cameras pelos seus Ministros. 

2. A ley proposta he arranjada em forma de ley, as-
signada pelo Rey, contrassignada por um Ministro, e 
dirigida á Camera a que he enviada. 

3. As Cameras naõ assignam razaõ porque acceitam 
ou por que rejeitam. Dizem meramente, a Camera tem 
adoptado, ou a Camera naõ tem adoptado. 

4. A ley naõ adoptada naõ dá oceasiaõ a mensagem 
alguma, nem a fazer-se mençaõ delia nos registros da 
Camera. 

5. A camera, que adopta a proposição de uma ley, faz 
depositar nos seus archivos uma minuta delia, assignada 
pelo seu Presidente; e dirige ao Rey uma copia da mesma, 
que lhe he levada pelo Presidente e Secretários. 

6. Quando uma Camera pede ao Rey para que pro
ponha uma ley, communica uma informação da mesma 
á outra Camera, e se o peditorio he também adoptado 
dirige uma mensagem ao Rey por melo do seu Presidente 
e Secretários. 

TITULO IV. 

Da Sancçaõ e Publicação das Leys. 
Art. 1. O Rey recusa a sua sancçaõ por esta formula: 

O Rey se avisará; e se naÕ adopta as proposiçoens 
ou rogos que lhe tiverem sido feitos, diz : —O Rey quer 
deliberar sobre a matéria. 

2. Disto dá-se parte á Camera dos Pares pelo Chanceller; 
e á dos Deputados, por uma carta dos Ministros dirigida 
ao Presidente. 

3. O Rey saneciona a ley que tiver proposto, fazendo 
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lançar na minuta, que tendo sido a dieta ley discutida, 
considerada, e adoptado, pelas duas Cameras, será pu
blicada e registrada em ordem a ser executada como ley 

do Estado. 
4. As Leys propostas pelo Rey, a peditorio das duas 

Cameras, saõ publicadas, e sancionadas da mesma forma 
que as propostas de seu moto próprio. 

TITULO v . 

Da Communicaçaõ das Cameras com o Rey; e de uma 
com a outra. 

Art. 1. O Rey commúnica com a Camera dos Pares; 
e aquella Camera com o Rey, por meio do Chanceller, e 
em sua ausência pelo Vice-Presicente. 

2. O Rey communica com a Camera dos Deputados 
pelos seus Ministros, e a Camera com o Rey pelo seu Pre
sidente, ou Vice-Presidente. 

As Cameras communicam-se pelos seus Presidentes, 
cujas cartas saõ levadas por mensageiros de estado pre
cedidos por dous pagens. 

4. Estes mensageiros saõ introduzidos na Camera pelos 
pagens ; e tendo entregado as suas cartas nas maõs dos 
Secretários, que as passam ao Presidente, retiram-se com 
as mesmas honras. 

5. As Cameras nunca podem formar uma uniaõ. Toda 
a deliberação em que um membro de outra Camera tiver 
tido parte, he nulla, e de nenhum effeito. 

TITULO v i . 

Das Representaçoens. 

Art. 1. As Representaçoens feitas ao Rey, pelas duas 

Cameras, devem ser discutidas e consideradas na forma 

prescripta para os projectos de ley. 
2. Estas representaçoens saõ levadas ao Rey por uma 
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deputaçaõ grande, ou simples, como bem parecer ao 

Rey. 
3. A deputaçaõ simples consiste do Presidente e dous 

Secretários. A deputaçaõ grande consiste de 25 membros 
da Camera, incluindo o Presidente e Secretários. 

4. E m nenhum caso as Cameras podem fazer represen

taçoens ao povo. 

TITULO VII» 

Arranjos Geraes. 
Art. 1. Nem a Camera dos Pares, nem a dos Deputados 

apparecem jamais, como corporação, senaõ no logar das 
suas sessoens. 

2. Mandam deputaçoens somente ao Rey, e com ex
pressa permissão sua; também podem enviar deputaçoens 
aos Príncipes e ás Princezas da familia Real, quando 
para isso forem authorizadas pelo Rey. 

3. O vestido de cerimonia dos Pares, e dos Deputados 
será regulado por um arranjo particular. 

A presente forma de regulamento, depois de discutida, 
considerada, eadoptada nas duas Cameras, será publicada 
e registrada, em ordem a ser executada como ley do 
Estado. 

Dada em Paris, no Palácio das Thuillerias, em 13 de 

Agosto, de 1814. 
(AssignadoJ Luiz. 

(Pelo ReyJ O Abbade de MONTESQUIEU. 

NORWEGA. 

Christiana, 26 de Julho. 
No dia 80 de Junho, chegaram de Suécia a Christiana, 

os seguintes Enviados das Potências Alliadas a saber:— 
o General Baraõ de Steigentesch, pela Áustria; o Major 
General Orloff, pela Rússia; Augusto J . Forster, pela 
Inglaterra; e o Major Baraõ de Martens, pela Prussia. 

VOL. X I I I . No. 76, 2 o 
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Poucos dias depois tiveram uma audiência de S . M . 

e no dia 7 d o corrente appi escutaram a seguin te :— 

JS'ol</ . 7 . 

Os abaixo assiginados, encarregados com uma missaõ 

especial a sua Alteza, o Príncipe Christiano Frederico 

de Dinamarca, tem a honra de lhe dirigir a presente nota 

official. 

A cessaõ da Norwega, produzida pelo tractado de Kiel , 

foi afhançada pelas quatro Potências, alliadas da Suécia. 

Aquelle decreto de politica foi irrevocavelmente fixado. 

Os Soberanos Alliados consideram a uniaõ da Norwega 

a Suécia, como uma das bases do novo systema de 

equilíbrio, como um ramo de indemnizaçoens, que he 

impossivel repor por algum outro. 

Os acontecimentos que ult imamente occurreram na 

Norwega, a opposiçaõ que a decisão da E u r o p a encontrou 

ali, e a resolução que S. A. tem tomado de por-se á frente 

daquella opposiçaõ, determinaram os Alliados da Suécia 

a dar os necessários passos para efleituar a uniaõ da Nor

wega. H e com este objecto que os abaixo assignado» 

vieram ter com S. A. 

V e m encarregados de lhe exprimir a dolorosa im

pressão que os seus procedimentos tem produzido nos 

SÍ us Soberanos, e intiin;ir-Ilie formalmente que haja de 

reentrar na carreira dos seus mais sagrados deveres, e 

declarar-lhe, que no caso de rec.izar < eder ao dezejo geral 

ila Europa , que o chama para a Dinamarca, uma guerra 

desigual ee levantara no Norte, e as armas infalivelmente 

produzirão o que a persuasão tentara em vaô. Pa ra 

este fim, o exercito do General Conde Beningsen, e um 

corpo de tropas Prussianas, foram coliocados á indispo

sição da Suéc i a ; c o bloque cio geral da Norwega 

tem sido resolvido de commum concerto com a Gram 

Bre tanha . 
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Ao mesmo tempo o Rey de Dinamarca, compromeltido 
aos olhos de Monarclias fiadores de sua palavra, e do 
raclado de Kiel, estava justamente irritado contra os seus 
antigos vassallos, por naõ executarem a sua vontade. 
S. M. resolveu, cm conseqüência, por meio dos abaixo 
assignados, transmiUir as suas finaes ordens ao Príncipe 
herdeiro da sua Coroa, o qual, em qualidade de primeiro 
vassallo, está obrigado a dar o exemplo de obediência aos 
vassallos de S. M. na Norwega, Dinamarquezes por nas
cimento, os quaes, recusando voltar, tornar-se-haõ cul
pados de rebelliaõ; e em fim aos Norweguezes, dos quaes, 
como ultima prova de seu affècto, queria fazer todos os 
esforços por apartar os horrores de uma guerra destruidora. 

A adopçaõ desta resolução por S. M. üiiiamnrqnezj, e 
as ordens, que os abaixo assignados tem recebido das .suas 
respectivas Cortes, caracterizam a natureza da sua missão 
especial. Os abaixo assignados julgam-se obrigados a de
clarar, que elles naõ saÕ por modo algum mediadores 
entre a Norwega, e a Suécia, mas antes Commissarios ; 
reis d' armas, se pode usar-se a expressão, encarregados 
de por em execução em toda a sua extençaõ o tractado de 
Kiel, e as estipulaçoens afflançadas pelos seus Soberanos. 
Com tudo, o conhecido caracter de S. A. a rectidaõ das 
suas intençoens, a geral estimação que a Europa faz da 
naçaõ Norwegueza, e o dezejo de effèituarcm a uni iõ dos 
dous reynos sem perda de sangue, tem induzido os abaixo 
assignados a entrar em modificaçoens, que elles reconhe
cem estar dentro do sentido literal das suas instrucçoens : 
tem cedido ao dezejo de fornecer a S. A. os meios 
mais honrosos de descer do eminente logar a que infeliz
mente as circumstancias o tem levantado ; tem-se com 
muito gosto prestado a todos os arranjos que possam pre
venir que o caracter de S. A. naÕ perca, e para estipular 
immunidadcs para o povo Norwcguez. 

Tem assentado, que obrando assim, em respeito nenhum 
2 o 2 
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se apartam das Hberaes intençoens de S. M. Sueca ; porem 
naõpodem olhar os seguintes arranjos, em que tem convin-
do como artigos estipulados e approvados, até que 
tenham recebido o assensso daquelle monarcha. 

S. A. o Príncipe Christiano Frederico tem declarado 
positivamente, que so podia entregar na maõs da Dieta, 
os direitos que tinha recebido da naçaõ. A convocação 
da Dieta foi consequentemente julgada necessária; e o 
tempo para se effeituar esta convocação, e assegurar as 
suas deliberaçoens fez-se o objecto de negociação. S. A. 
propoz um parlamentario; os abaixo assignados pres
taram-se anciosos aos seus dezejos ; porem as varias condi
çoens que propuzeram foram todas suecessi vãmente re-, 
jeitadas. Por fim, depois de madura deliberação tiveram 
a honra de submetter a S. A. a expressão das intençoens 
de que elles naõ podem apartar-se. 

As bases do armistício saõ :— 

1. Um solemne promettimento de S. A. ao Rey de Sue. 
cia, e aos seus augustos Alliados, de resignar nas maõs 
da naçaõ ajunetada pelos seus representantes, todos os 
direitos que delia recebera, e de empregar toda a sua in
fluencia sobre o povo, para o induzir a consentir na 
uniaõ. 

2. As tropas Norweguezas evacuarão o paiz entre o 
Glommen, e a fronteira Sueca, e igualmente as ilhas de 
Walcheren, e as fortalezas de Frederickshall, Frederick-
stein, Kengsvinger, e Frederickstadt com a sua cidadella. 
O paiz será declarado neutral, e as fortalezas oecupadas 
pelas tropas Suecas. 

3. Depois da occupaçaõ das fortalezas, o bloqueio da 
Norwega será levantado, em respeito aos portos de Chris
tiana, Christiansand, e Bergen, com as necessárias roo-
dificaçoens, c durante o período do parlamentario. 

Depois de terem subministrado este ultimatum, a res

peito do qual os abaixo assignados pertendem uma res-
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posta positiva, também se dirigem a S. A. em ordem a 
saber a sua resolução em respeito á carta de S. M. Dina
marqueza. 

Tem ao mesmo tempo a honra de declararar a S. A. 
que qualquer que seja a sua resposta a esta nota official, 
consideram as suas negociaçoens como acabadas, e haõ 
de pedir passaportes, ou para o fim continuarem a eflFei-
tuar a uniaõ dos dous reyuos de uma maneira pacifica, ou 
para seguirem uma negociação frustrada com medidas 
mais eflicazes. 

E tomam com summo gosto esta opportunidade de 
apresentarem a S. A. R. a expressão do seu profundo 
respeito. (Assignados) STEIGENTESCH. 

O R L O F F . 

F O R S T E R . 

M A R T E N S . 

Christiana, 7 de Julho, de 1814. 
A. S. A. o Principe Christiano Frederico de Dina

marca. 

Resposta de Sua Magestade. 

Senhores Enviados das Cortes alliadas da Suécia, en
carregados de uma missão especial á Norwega. Apresso-
me a responder á vossa nota, conforme os meus deveres 
para o povo da Norwega, e a atlençaõ devida às aberturas 
que estais encarregados de fazer. 

A felicidade da Norwega he o único objecto das mi
nhas acçoens. A naçaõ Norwegueza, absolvida do jura
mento de fidelidade ao Rey de Dinamarca, e naõ reco
nhecendo o seu poder para a ceder em plena soberania e 
propriedade ao Rey de Suécia, e também justamente 
irritada por saber, que uma condição principal era, que 
tropas Suecas tomariam posse das fortalezas nunca occupa-
das por tropas Dinamarquezas durante a uniaõ, desejou 
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valer-se daquelles direitos, que cm similhantes cazos, con. 
forme a opinião publica, pertencem a toda a naçaõ. 

Sciente deste sentimento girai, que uni ódio inveterado 
entre naçoens limitrophes fazia ainda mais apparente do 
que nunca, percebi que de uma uniaõ forçada haviam 
de resultar inquietaçoens internas c anarchia ; e pu/-nic á 
testa naçaõ, em ordem a prevenir áquellas calamidades. 
O respeito devido á soberania, que reside na naçaõ mesma, 
fez-me convocar uma Dieta, e esta formou uma consti
tuição calculada para consolidar a felicidade do povo. A 
Sua affeiçaõ e confidencia oftereceo-me a Coroa, a qual 
entaõ julguei do meu dever acceitar : e desejozo de contri
buir para a felicidade do povo, persuadi-me de que a 
independência da Norwega, debaixo de um governo que 
a naçaõ mesma tinha formado, e orna alliança com a 
Suécia affíançada pelas Potências grandes, que houvesse 
de assegurar o repouso do Norte junetamente com o do 
povo Norweguez, que so deseja viver livre entre os seus 
rochedos, havia de ser o melhor estado de coizas para a 
Norwega. 

Fundei as minhas esperanças sobre a applicaçao, cm 
meu favor, daquelles mesmos princípios, cm cujo abono 
tam generosos esforços se tinham prodigalizado na Ale
manha, e em Hespanha. As grandes Potências da Eu
ropa tem decidido de outro modo; as declaraçoens, que 
tendes feito, persuadem-me de que a segurança da Norwega 
requer que eu haja de ceder à ley do mais forte ; e per
cebo que estas mesmas potências, naÕ obstante trazerem á 
Norwega as calamidades da guerra, estaõ com dezejo de 
attender a tudo quanto haja de assegurar o mais que for 
possível a felicidade da Norwega unida á Suécia. Fu 
mesmo vejo cm meu poder estipular para o bem da 
Norwega, pelo sacrifício de uma situação que pessoal
mente me lisonjea. Naõ hesito cm fazer similhante sa
crifício, de uma maneira digna de um homem de 
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honra, digna da coroa que tenho, e do povo que m'a 
conferio. 

Vos tendes reconhecido que so nas maõs da Dieta he 
que eu posso resignar os meus direitos ; e he também uni
camente aquella assemblea dos representantes da naçaõ, 
quem pode decidir, se a naçaõ prefere uma contenda de
sigual pela sua independência, á honrosas condiçoens, que 
se oífereceraÕ á Norwega como reyno unido a Suécia. 

Eu reconheço que he do meu dever fazer conhecer á 
naçaõ os perigos a que está exposta, e as vantagens que 
lhe seraõ asseguradas, se consentir em uma uniaõ consti
tucional com a Suécia : porem vos conheceis-me bastante-
mente para estardes convencidos de que, fiel aos meus 
contractos, nunca separarei a minha sorte da sua, no cazo 
de uma valorosa, bem que inútil resistência contra as for
ças unidas de toda a Europa, ser preferida a uma honrosa 
reconciliação, para a qual eu hei de empregar todo o meu 
credito. 

He para este fim que eu escrevi uma carta ao Rey de 
Succia, cuja copia vai appensa a esta, e pela qual eu 
accedo ás vossas primeiras bases da tregoa, que vos tam
bém julgastes necessária, e que eu peço ao Rey de Suécia, 
sob condiçoens admissíveis. 

Em quanto á segunda base de tregoa, respondo, que 
se o resultado for o rompimento de negociaçoens, que so 
podem conduzir a uma uniaõ amigável, consentirei na 
evacuação do paiz, entre Glommen e a fronteira Sueca, 
pelas tropas Norweguezas, e igualmente das ilhas de 
Hualoerne, das fortalezas de Frederickstein e Frederick
stadt, debaixo da condição de que o território e as for
talezas seraõ neutraes durante o armisticio. Kongswinger, 
como está na margem do Norte do Glommen, e a uma 
legoa para esta parte do campo neutralizado, julgo que 
naõ será próprio insistir na sua evacuação. A respeito 
da occupaçaõ das fortalezas pelas tropas Suecas, julgo 
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que he do meu dever representar-vos, que condiçoens que 
ia uma vez animaram todo o povo para a defensa da pá
tria, naÕ se deveram tornar a exigir, se se dezeja affagar o 
espirito publico: que a inevitável conseqüência da en
trada das tropas Suecas seria ura levantamento geral do 
povo, e que, em similhante cazo, devo preferir a guerra 
contra o inimigo, á guerra civil que eu haveria occazio-
nado, ultrajando a constituição aos olhos de toda a naçaõ, 
por uma fraqueza criminosa. 

Se o Rey de Suécia dezeja uma uniaõ amigável, e naS 
guerra, naõ ha de insistir nisto, e ha de aceder á propo
sição que lhe fiz, de deixar as duas fortalezas de Frede-
rickstein, e Frederickstadt em custodia aos cidadãos 
destas praças. A evacuação destas duas fortalezas pelas 
tropas Norwcguezas, que as deixa sem a necessária de
fensa, ha de dar toda a vantagem militar aos Suecos: e 
quando Eu considero os generosos sentimentos, que deve
ram #-uiar S. M. Sueca, confio em que aquelle Monarcha 
ha de ao mesmo tempo ficar satisfeito cora fixar o campo 
neutral, sobre a margem oriental do Glommen, em um 
circulo de três legoas em roda daquellas fortalezas. 

Em quanto á terceira base, devo também observar-vos, 
que o proposto levantamento do bloqueio da Norwega, 
que eu considero como uma condição inseparável da 
tregoa, e como uma demonstração naõ equivoca da hu
manidade e benevolência das Potências Alliadas para com 
o povo da Norwega, deverá também extender-se a todos 
os pontos da costa, se se dezeja que seja olhado como um 
beneficio real. Toda outra condição daria motivo a 
embaraços, e a perpétuas desavenças, que mui facilmente 
cauzariam o rompimento do armisticio, e das negociaçoens 
por conseguinte. 

Também pedi isto ao Rey de Suécia, e espero que elle 
haja de reconhecer a verdade de todas estas observaçoens 
sobre o levantamento do bloqueio, se o que se deseja he 
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evitar quanto puder occazionar uma guerra desastrosa no 
Norte. 

Hei de fornecer o Major General Petersen, e o meu 
Ajudante de Campo, o Capitão Holstein, com os meus 
plenos poderes para concluírem a tregoa em Frederick-
shall, ou em Swinesmund: e sinceramente desejo que 
esta negociação seja felizmente terminada, e que seja uni
camente os preliminares de uma reconciliação, e amigável 
uniaõ. 

Eu peço a fiança das potências alliadas para a tregoa, 
e para as proposiçoens a respeito das bases de uniaõ, a 
que S. M. Sueca se dignar acceder. 

A respeito da carta do Rey de Dinamarca, como sobre 
ella me abstenho de fazer reflexoens, quero pedir-vos que 
vos encarregueis da resposta; que, em poucas palavras 
ha de conter as declaraçoens, que as minhas presentes 
circumstancias, e a minha honra tem requerido que eu 
vos faça, e de que vos tendes reconhecido o pezo. Ellas 
faraõ ver a S. M. que me he impossivel seguir as suas 
ordens até que a Dieta ou a sorte das armas tenham de
cidido a futura condição da Norwega : e em quanto ao 
mais, devo deixar a sua sabedoria e consciência o julgar, 
se he ou naÕ próprio pôr em execução as suas ameaças 
contra mim e contra os officiaes Dinamarquezes, o que, 
naõ obstante, haveria de mudar muito a minha situação 
pesoal,e a regra de comp ortamento que tenho resolvido 
seguir. 

Como esta nota, Senhores Enviados das Potências Al
liadas, he a ultima que terei a transmittir-vos, approveito 
esta oceasiaõ de vos pedir que estejaei persuadidos da 
mui particular consideração com que me assigno. 

Vosso mui affeiçoado 
(AssignadoJ CHRISTIANO F R E D E R I C O . 

HOLTEN. 

Christiana, 13 de Julho, de 1814. 
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Carta ao Rey de. Suécia. 
Senhor e IrmaÕ.—Naõ ha para mim sobre a terra cousa 

de tanto valor como a satisfacçaÕ de uma boa consciência. 
Esta nunca Eu perdi; e permaneço no desejo de que c 
meu comportamento seja dirigido como o prescreve a honra 
e o dever. 

Estes sentimentos foram os que me induziram a por-mt 
a testa de um povo, que, absolvido da sua fidelidade ac 
seu Rey, suspira unicamente pela independência, e tem-
me offerecido todos os seus affectos e confiança. Eu jure 
a constituição, e estou prompto a perder a vida na defensE 
dos seus direitos e independência: naõ lenho, entretanto 
esquecido que sou igualmente responsável pela sua felici
dade. 

Agora que toda a Europa se tem declarado contra ? 
Norwega, contra aquella causa que Eu defendo sem mais 
meios do que os que ministra o meu paiz, consideraçoen: 
taes appresentam uma necessidade, contra a qual seria im
possivel contender. 

Que Eu nunca obrei por motivos pessoaes, mostrallo-
hei entregando a coroa nas maõs da naçaõ que ma confe-
rio. Escolho antes salvar a Norwega do que reynar sobre 
ella; porem antes de consentir em separar-me de um povo; 

a quem estou presentemente unido pelos vinculos mais sa
grados, estou ancioso por assegurar a sua felicidade, poi 
uma segurança da constituição, e outras estipulaçoens 
para servirem de bases á uniaõ com a Suécia. Hei de 
convocar a Dieta e fazer saber as condiçoens á naçaõ 
Hei de-lhe apontar todos os perigos a que se exporão cn 
uma valente, porem infruetuosa perseverança na contenda 
Se a naçaõ acceitar as condiçoens, no mesmo instante ab 
dicareio throno ; se as rejeitar, a minha sorte naõ será se 
parada da sua. Com tudo, antes de Eu convocar a Dieta 
dezejo que previamente se arranjem dous pontos impor 
tantes. 
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O primeiro he, que a Suécia acceite as bases da uniaõ, 
debaixo da fiança das quatro Potências, cujos Enviados 
estaõ presentes. 

O segundo he, que as deliberaçoens sejam livres e ma
duras, e que para este fim se concorde na suspensão das 
hostilidades. 

Custa-me o vêr, que as vantagens que resultam de uma 
suspensão de hostilidades, demandem sacrifícios da minha 
parte! Estes sacrifícios estaõ expressos no projecto de 
armisticio que Eu annexo. 

Os Enviados das Potências Alliadas tem insistido em que 
as tropas Suecas occupassem as fortalezas; porém naõ pude 
conceder este ponto, tanto porque a constituição mo naõ 
permitte, como porque conheço mui bem, do caracter da 
minha naçaõ, que naõ havia de soffrer, sem opposiçaõ, a 
entrada das tropas Suecas dentro das fronteiras. Sou, por
tanto, obrigado a preferir os inforturios de uma geurra es
trangeira aos horrores de uma guerra civil. Eu com tudo 
espero com confiança na vossa sabedoria, que hajais de con
sentir nos meios de se evitar uma guerra que tornaria a 
projectada uniaõ inadmissível, e causar á naçaõ Sueca 
tantas calamidades, como ao povo que desejais governar, 
e que naÕ podeis conciliar também como por medidas de 
brandura, pelo respeito á opinião pubbca, e pela relaxa-
çaÕ do bloqueio; medidas que haõ de ser consideradas 
como vindas da vossa generosidade, e da vossa attençaÕ 
para o bem deste povo. 

A minha situação he penosa, porem a minha affeiçaõ 
aos Norwegas permanece a mesma. 

Se vos acceitardes os termos do armisticio, e as bazes da 
uniaõ, dou a minha palavra de que hei de empregar toda 
a influencia que possuo, para persuadir o povo da Nor
wega a submetter-se á uniaõ, como o único meio de segu
rança no seu poder. 

2 R 2 
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Honrai-me, Senhor, com a vossa confiança. 
Eu tenho-a merecido, em me assignar gostosamente, 

De Vossa Magestade, &c. &c. 
CHRISTIANO FREDERICO. 

Christiana, 13 de Julho, de 1814. 

Nota aos Enviados das Potências Alliadas. 

Nota B. 

Ainda que vos, Senhores Enviados das Potências Alliada 
encarregados de uma missaõ especial á Norwega, tendi 
declarado que naõ sois mediadores entre a Norwega e 
Suécia, he sem duvida inseparável do vosso caracter sei 
des fiadores daquellas estipulaçoens, que houverem de si 
feitas entre os dous reynos. He com esta vista, que v< 
convido a que me deis a segurança de que haveis de aff 
ançar as bases de uniaõ, que o Rey de Suécia acceitar, ai 
sim como também o armisticio, em todos os pontos qu 
forem definitivamente arranjados, pelo período da sua di 
raçaÕ. 

Se os Commissarios das Potências Alliadas estaõ pc 
isto, tenho igualmente desejo de que elles hajam de ajud* 
a ajustar as differenças de natureza seria, que poderem o< 
currer durante o armisticio; e Eu me submetterei á st* 
decisão, sobre se o período deverá ser tam prolongado qu 
dé tempo á Dieta para terminar as suas deliberaçoens sei 
interrupção. 

Requeiro de vos que affianceis, tanto tempo como dura 
o armistício, o levantamento dobloqueio pelas forças mariti 
mas da Inglaterra e da Rússia, em ordem a que o com 
mercio, e a navegação livre seja restaurada aos portos d 
Norwega, assim para importação como para exportação, 
também que a Dinamarca dé immediatamente licença pai 
embarcar graõ e outras provisoeus para a Norwega, e 
mesmo os portos do Ballico, a Inglaterra, a Hollanda, e 
Mar Branco. Se a exportação do trigo de Archang< 
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para a provincia de Drontheim, para Nordland, e para a 

Finmark houver de ser limitada, requeiro 25,000 zetverts. 
Quizera outra vez chamar a vossa attençaõ para a situa

ção do Rey de Dinamarca, pelo que ella diz respeito a 
este paiz. Vos devereis admittir que o Rey de Dinamarca 
tem feito o mais que estava em seu poder, para porem exe
cução o tractado de Kiel. Os males que elle ajuda a im
por sobre os seus antigos vassallos, que lhe tem dado pro
vas sem exemplo da sua fidelidade, excedera os limites que 
a humanidade prescreve aos Soberanos. He justo que elle 
revogue estas rigorosas medidas. As circunstancias em 
que Eu estou posto dirigem o meu comportamento: o Rey 
de Dinamarca naÕ pode ter influencia na sorte da Norwega. 
He consequentemente cruel fazcllo responsável; e eu con
vido-vos para empregardes os vossos bons officios para 
com os vossos respectivos Soberanos, a fim de o alliviarem 
daquella obrigação, e para que os seus vassallos, depois 
de tantos males, naõ tenham mais exércitos estrangeiros a 
manter. 

Requeiro a vossa resposta a esta carta, antes que saiais 
da Norwega, acompanhados, ficai certos, dos bons desejos 
de todos os que tem tido a opportunidade de vos conhecer, 
e que tem aprendido a estimar-vos tanto como o faz, o 

Vosso, &c. 
CHRISTIANO FREDERICO. 

Christiana, 13 de Julho, de 1814. 

Resposta dos Enviados a S. A. o Principe Christiano 
Frederico. 

Os abaixo assignados tem recebido as communicaçoens 
que S. A. o Principe Christiano Frederico tem julgado 
próprio transmittir-lhes. 

Quando elles apprcsentaram a sua nota de 7 do passado, 
lisongearam-se de que entrando nas vistas de S. A. para a 
convocação da Dieta, e para a negociação do armisticio, 
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haviam provavelmente de conseguir o remover toda e qua 
quer difficuldade considerável, e obter uma confiança ta 
que houvesse de admittir as suas proposiçoens sem rc* 
tricçaõ. 

Com tudo, nenhum dos três pontos, submeltidos pele 
abaixo assignados, foi inteiramente acceito como parte d 
base de um armisticio. Todos soffreram niodificaçoen 
que, se ellas naõ annullara o effeito geral, ao menos poer 
duvidosa a concurrencia de S. M. Sueca. 

Sem entrar em averiguaçoens miúdas, que so poderiar 
fazer nascer questoens novas, acham-se obrigados a decla 
rar, que as concessoens pedidas como bazes da uniaõ, na 
saõ compensadas por alguma vantagem offerecida pel 
proposto armisticio. 

Os abaixo assignados saõ portanto compellidos a por 
a esperança do bom suecesso da sua negociação sobre : 
generosidade do Rey de Suécia: e penoso, como he, ve 
frustrados todos os seus esforços para o conseguimento d 
uma uniaõ pacifica; todavia tem.a fortuna de submette 
inteiramente á consciência de S. M. a acceitaçaõ das pro 
posiçoens de S. A. em ordem a fornecer-lhe uma oceasiaõ 
de começar por um beneficio asgignalado o exercicio di 
sua influencia sobre a Norwega. 

Em quanto ao afBançamento das bazes da uniaõ, do ar 
misticio, e de todos os pontos que forem definitivamenti 
arranjados e acceitos pela Suécia, os abaixo assignado 
estaõ convencidos de que nenhuma das Potências de quen 
saõ os representantes, nem mesmo a Suécia, haÕ de oppor 
se a este acto de justiça. Certamente, o levantamento d< 
bloqueio, se S. M. Sueca consentir nelle, necessariamenti 
envolve a revogação de todas áquellas medidas de guerra 
que foram tomadas contra a Norwega. 

As observaçoens que S. A. acerescenta, em respeito ; 
dolorosa situação do Rey de Dinamarca, induzem osabaix< 
assignados a observar, que a resolução do Principe pôr-* 
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á testa de uma opposiçaõ illegitima, he a única causa dos 
infortúnios do seu verdadeiro paiz, e que elle poderá de 
uma vez poupar a Dinamarca as suspeitas das Potências 
Alliadas, e aos abaixo assignados a mortificaçaõ de decla
rem isto em uma nota official. 

Ao terminar esta communicaçaõ, os abaixo assignados 
tem a honra de pedir a S. A., como ultima prova da sua 
franqueza, a publicação das suas notas officiaes, com a 
maior brevidade possível. Pedem isto para que a Nor
wega haja de ser informada de todos os perigos a que está 
exposta, e do real objecto da sua missaõ. 

Como a partida dos abaixo assignados está irrevocavel-
mente fixada para o dia 17 de Julho, tem a honra de 
apresentar a S. A. as suas homenagens e os protestos do 
seu profundo respeito. 

(AssignadosJ STEIGENTESCH. 

O R L O F F . 

FORSTER. 

MARTENS. 

Christiana, 15 de Julho, de 1814. 

Os Enviados acima nomeados tiveram a sua audiência 
de despedida de S. M. no Domingo, 17 do corrente, e 
partiram no mesmo dia para a Suécia. O Enviado Inglez, 
J . P . Morier, partio no mesmo dia para Gottenburgo. 

S. M. partio no dia 21 para Moss, donde havia de par
tir no dia seguinte para o quartel general. 

Conrespondencia entre o Principe Christiano Frederico, e 
o Principe Hereditário de Suécia. 

SENHOR E PRIMO !—A um adversário, cuja estima e 
confiança eu fora feliz se grangeasse, he a quem agora me 
dirijo. Annexo a esta uma copia da minha carta ao Rey 
de Suécia, que leva estampados os meus sentimentos, e ex
põem os sacrifícios pessoaes, que promptaraente farei, em 
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ordem a assegurar a paz ao Norte. A naçaõ Norwegueza 
ha de decidir se prefere a guerra contra as forças unidas da 
Europa, á sorte que se lhe propõem. Eu lhe representa
rei fielmente os bens e males que a esperam. 

Vos podereis conquistar a Norwega, porem haveis de 
reynar sobre vassallos inimigos dos seus oppressores; por 
meios de brandura e humanidade, accompanhados do res
peito devido á opinião publica, poderieis ter a esperança 
de assegurar o repouso, e a felicidade das naçoens Scandi-
navias. Fazei a vossa eleição, meu Principe, e naõ tenhais 
duvida de que me haveis de achar sempre no caminho do 
dever, ou á testa de um povo que defende a sua indepen
dência, ou um sincero mediador, quando se prestar a devi
da attençaõ aos seus direitos e á sua felicidade. 

Subscrevo-me, Senhor e Primo, vosso mui affciçoado, 
CHRISTIANO FREDERICO. 

Christiana, 13 de Julho, de 1814. 
A sua A. R. o Principe Hereditário de Suécia, 

Resposta. 
SENHOR E PRIMO !—Apresso-me a responder á vossa 

carta de 13, que ainda hoje me foi entregue, e à qual vem 
annexa uma copia da que vos escrevestes a S. M. o Rey de 
Suécia meu Soberano. 

A naçaõ Norwegueza seduzida por um Principe Dina-
marquez, que devera tclla desviado de uma guerra desas
trosa, poderá estar ainda cega por algum tempo, porem, 
fiel e franca, bem depressa reconhecerá os seus deveres 
para com o seu legitimo Soberano, e ha de saber punir os 
que a tem desencaminhado. 

O Rey meu Soberano está prompto para conceder 
aquelle virtuoso povo ainda mais do que elle poderá razoa
velmente pedir; porem he unicamente com os Norwegue
zes que S. M. ha de tractar, e naÕ com authoridades ille-
gitimas, a quem elle naõ pode uem deve reconhecer, e qne 
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tem um interesse diametralmente opposto á prosperidade e 
gloria da Norwega. 

Como Principe Dinamarquez, deverieis saber os deveres 
que lhe saõ annexos; como fiel e leal vassallo, cabia-vos 
obedecer ao Soberano, que vos tinha collocado á frente do 
governo Norweguez, e naõ tirar vantagem daquella autho
ridade para introduzir a guerra civil no Norte. 

Eu nunca intentei unir a Norwega por força de armas; 
aspirava a uma conquista mais suaye. 

As naçoens que os acontecimentos da guerra tem sujei
tado á minha administração fazem justiça aos princípios 
que tem dirigido o meu governo : e aquella opinião pu
blica de que fallais, e que ha de governar o mundo, tem 
pronunciado contra vos. 

O repouso e a tranquillidade do povo Scandinavio saó 
o meu único objecto, e tenho vontade, Principe, de, a 
custa do meu sangue, assegurar a sua felicidade, indepen
dência e liberdade. 

Um homem naõ faz sacrifício quando resigna uma au
thoridade usurpada; nem está na estrada do dever quando 
tracta de resto a sanctidade dos tractados, e as leys sociaes 
que formam as suas bases. 

Principe, Eu vou a executar as ordens do meu R e y ; e 
nunca cessarei de repetir aos Suecos, que devem estender os 
braços para os Norweguezes, e nunca confundillos com os 
rebeldes e estrangeiros contra quem vaõ combater. 

Eu sou, Senhor e Primo, vosso affeiçoado, 
CARLOS J O A Õ . 

Quartel-general de Gottenburgo, 26 de Julho, de 1814. 

Resposta a Declaração de Mr. Morier. 
O abaixo assignado Secretario de Estado de S. M. teve 

a honra de receber a carta mandada com sobrescripto para 
elle, e posto que vos naõ queirais acceitar resposta alguma 
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official de um Governo cuja authoridade, e legalidade naÕ 
reconheceis, haveis de permittir-rae que vos communique, 
em replica á vossa carta, o que eu sei, que S. M. o meu 
mui benigno Soberano deseja que vos, como Enviado de 
S. A. R. o Principe Regente, saibais particularmente, sobre 
o comportamento do povo Norweguez, e de S. M. para cora 
a Gram Bretanha. 

A naçaõ Norwegueza tem sempre olhado para a Ingla
terra como a sua melhor amiga e natural alliada. No trac
tado entre a Suécia e a Inglaterra, a respeito da annexaçaÕ 
da Norwega, o Governo Inglez mostrou um respeito á liber
dade e felicidade dos Norweguezes, que foi sinceramente 
apreciado, e servio de animar a esperança de que a Ingla
terra nunea havia de perder de vista aquillo em que con
sistia esta liberdade e felicidade ; especialmente tendo os 
Ministros declarado que naÕ tinham garantido a Norwega 
á Suécia; quequer dizer, que naõ tinham garantido a perda 
da liberdade e felicidade daquelle paiz. Consequente
mente era de esperar, e o povo Norweguez com effeito es
perava, que a Gram Bretanha houvesse de se mostrar uma 
amiga e protectora, que, assegurando aos Norweguezes a 
posse deste beneficio, houvesse de examinar primeiro em 
que consistia, e se poderia ser conseguido pela sujeição a 
um Estado, cujo Governo tinha maltractado os Norwe
guezes, establecendo mesmo em tempo de paz, um systema 
o mais oppressivo e desgraçado de fazer morrer á fome uma 
naçaõ inteira, e que tem servido de augmentar aquelle ódio 
nacional, que bem se sabe, que existe entre os dous vizi
nhos. Depois de um tal iradamente, quasi naõ he precizo 
produzir alguma outra evidencia, para contradizer a asser
çaõ do Principe Real de Suécia, de que os Norwc» uezes 
nada desejavam mais doque serem unidos á Suécia de
baixo das suas benevolas direcçoens. Assim vos, como 
o vosso Governo, haveis de sentir a necessidade de exauri-
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nar estas verdades, para o fim de lançar os fundamentos de 
uma forte mediação entre a Norwega e a Suécia : officio o 
mais honroso que ura grande Estado pode emprehender, 
quando he influído por princípios fundados sobre os direitos 
das naçoens, c de uma politica generosa. 

O procedimento da Dieta, e o sentimento geral do povo 
haõ de provar-vos que a sujeição á Suécia, tal qual se 
contempla no Tractado de Kiel, he totalmente incom
patível com a felicidade e liberdade dos Norweguezes; e 
todo o Inglez, todo aquelle que se sente inflamado pela 
liberdade e apreço nacional, naõ ha de estranhar ver uma 
naçaõ, que nunca se reconheceo por uma provincia da 
Dinamarca, mas um reyno separado, e livremente unido, 
recusar ser dada a outrem como uma propriedade movei, 
ou outra qualquer coiza transferivel: a naçaõ Hes-
panhola naÕ quiz sujeitar-se a similhante degradação, e 
foi apoiada pela Inglaterra, na sua gloriosa opposiçaõ aos 
esforços da tyrannia. 

O sentimento nacional, posto que nobre, senaõ tivesse 
quem o dirigisse, havia de produzir anarchia e confusão, 
porque nenhum Norweguez havia de submetter-se sem 
resistência á entrada das tropas Suecas dentro do paiz. 

Esta consideração foi que induzio o Stadtholder que 
entaõ era, o Principe Christiano de Dinamarca, a tomar 
sobre si o manejo do Estado, e como Regente, vigiar 
sobre a tranquillidade interna, e segurança externa do 
reyno. Reconheceo que os direitos dos povos lhes tinham 
sido restituidos pelo Rey de Dinamarca, absolvendo-os 
do juramento de fidelidade, e convocou a Dieta, para que 
os representantes do povo houvessem de adoptar uma 
constituição nacional. 

O modo por que estes representantes apreciaram a be-
nignidade de S. A. para com o povo, pode julgar-se pela 
falia que lhe apprcsentaram no dia 11 de Abril, e, de 
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320 Politica. 

facto, naõ ha Norweguez que naõ conheça os seus grandes 
sacrifícios pelo Estado. 

Bem fácil vos será convencer-vos da liberdade que 
reynounas deliberaçoens da Dieta, e provas bem evidentes 
estaõ na constituição que se adoptou, qne naÕ hedictada 
por um Principe ambicioso, porem formada por homens 
verdadeiramente desejosos de premover a prosperidade do 
sen paiz. A maioria destes homens, (como esta provado 
pelo actos da Dieta) vio a necessidade de se cuidar im
mediatamente em eleger um Bey, para o complemento 
da constituição; e situado como o Regente estava, á 
testa de um povo determinado, e interiamente resolvido a 
arriscartudo em defeza da sua independenciae Constituição, 
naõ tinha outra escolha senaõ acceitar immediatamente a 
Coroa que lhe era apresentada pelo amor e confiança do 
povo. 

O Rey jurou de governar o reyno da Norwega conforme 
a Constituição; e a Dieta, ao mesmo tempo, presenteou-
o com uma falia, cuja substancia vos está communicada e 
em que a naçaõ manifesta o dezejo de que se mantenha a 
paz, e de que se formem connexoens de mutuo beneficio 
com a Suécia; e expressa a sua confiança em que os po
derosos estados, que ha pouco combateram com tanta 
diligencia e bom suecesso, pela restauração da paz e tran
quillidade da Europa, naõ haviam de consentir na sub-
jugaçaõ de um povo, que jamais offendeo algum delles, 
e que unicamente pede aquillo que os direitos das naçoens 
lhes deviam assegurar—Liberdade e paz: acerescentando 
ao mesmo tempo a sua determinação de que, sendo as suas 
esperanças erradas, preferem o sacrifício dos seus mais 
caros interesses e a mesma vida á escravidão. 

Sua Magestade, a rogo da Dieta, transraittio esta de
claração as differentes Cortes, e por conseguinte á Gram 
Bretanha ; e naõ pode duvidar de que haja de ser tomada 
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em consideração por um Governo, que representa um povo 
capaz de apreciar o valor da liberdade; e que sendo 
collocado na mesma situação, havia certissimamente estar 
prompto para fazer os mesmos sacrifícios que os Norwe
guezes. S. M. também está persuadido de que sua A. R. 
o Principe Regente da Gram Bretanha, que tara bem 
sabe o que um Regente Constituicional deve ao seu povo, 
naÕ ha de admittir que elle fosse jamais capaz de sacri
ficar, e de sua própria authoridade, os direitos daquelle 
povo, que com firme confiança na sua integridade, lhe 
entregara a Coroa. So ao povo, por meio de seus re
presentantes, he que pertence a empreza de alterar a 
Constituição, ou permittir a uniaõ da Norwega com algum 
outro reyno. 

(Vide Constituição 14 e 110.J 
Todo o Norweguez, e todo o Inglez, assim como todo 

o homem que sente propriamente a estimação a felicidade 
humana, devem ter pezar de que neste período, quando 
as potências da Europa tem conquistado a paz Continental 
e restaurado a liberdade nacional, que a este mesmo tempo 
as mesmas potências se unam para obrar em opposiçaõ aos 
princípios que atequi lhes tem servido de guia, subju
gando, á suggestaõ da Suécia, um povo livre e res
peitável. 

Porem com tudo, a espada ainda naõ está de todo 
desembainhada, e a voz da humanidade proferida pela 
verdade, qne ainda pode ser ouvida pela Gram Bretanha, 
e pelas outras Potências, he de esperar, que os haja de 
fazer reflectir sobre o naõ merecido comportamento que 
estaõ a ponto de adoptar para com o povo da Norwega. 

Também se deve reconhecer que a verdadeira politica, 
e mesmo os interesses da naçaõ Sueca, demandam a pre
ferencia de um arranjamento racionavel entre a Suécia e 
a Norwega, em que nem a liberdade nem a honra fossem 
compromettidas, á renovação da guerra no Norte; o 
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S. M., na persuasão de que o Principe Regente de Ingla
terra está possuído de princípios nobres, justos, c benevo-
los, appella para elle com a maior confiança para que 
haja de conceder a sua mediação entre a Norwega e a 
Suécia sobre uma base, em que a felicidade e liberdade 
dos Norweguezes seja assegurada : o povo Norweguez e 
o seu Rey tam somente demandam, que se reconheçam os 
princípios do direito das naçoens, c requerem que osacco-
tecimentos,que tem oceurrido na Norwega, sejam propria
mente conhecidos para serem julgados. NaÕ saõ certa
mente os atacados, porem os que atacam injustamente, os 
que provocam a guerra. 

Em conclusão, permitti-me que, por ordem expressa de 
S. M. , acerescente, que se a esperada mediação da Ingla
terra naõ fôr dircclamente opposta á constituição do 
Reyno, ou á declaração da Dieta de 19 de Maio, que pelo 
presente saõ as constantes guias de S. M. , ha de olhar co
mo do seu dever o lançar perante uma assemblea dos Es
tados os progressos de tal mediação: porem como se re
queiram três ou quatro mezes para o ajunetamento da 
Dieta, seria necessário, para no meio tempo se prevenir 
toda a effusaõ de sangue, que a Gram Bretanha hou
vesse de usar toda a sua influencia com a Suécia, para 
procurar á Norwega, o que ella tem certamente direito a 
esperar de um mediador imparcial, uma perfeita neutrali
dade, e unia livre importação e exportação de, e para, In
glaterra, o que todos os Norweguezes, acostumados a olhar 
para os Inglezes como os seus maiores amigos, haviam de 
considerar como a sua maior vantagem. Quam feliz sou 
Eu em ter esta opportnnidade de me dirigir a um homem 
que ama a verdade, e a quem he do meu dever fallar com 
aquella sinceridade, que também he expressa nos protestos 
de estima com que permaneço. 

O vosso mais obediente Criado, 
Christiana, 8 de Julho, de 1814. V líoi/rr.x. 

A. J P. Morier, E-q. 
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Declaração do Enviado Inglez. 
O abaixo assignado, encarregado por sua A .R . o Prín

cipe Regente da Inglaterra de uma missaõ especial aos 
Norweguezes, esperava, que á sua chegada aqui, acharia 
ainda os Representantes da naçaõ em sessaõ. Como porem 
aquella assemblea tenha sido dissovida, e os mais dos 
seus membros voltado para suas terras, ve-se na necessi
dade de pôr esta Declaração nas maós do Governo que se 
acha estabelecido em Christiana; porém declara ao mesmo 
tempo, que pelo assim fazer, naõ reconhece em grão algum, 
a sua competência ou legitimidade da parte deste Governo. 

He bem sabido, que pelo Tractado entre a Gram 
Bretanha e a Suécia foi estipulado, que aquella Potência 
havia de auxiliar as vistas da Norwega por concerto e 
co-operaçaõ naval; ao mesmo tempo que o Rey de 
Suécia se obrigou, a que a uniaõ havia de ser effeituada 
com a maior attençaõ e consideração possível á felicidade 
e liberdade da Norwega. 

Também he notório, que pelo Tractado de Kiel, a 
Dinamarca conveio em ceder a provincia da Norwega 
em plena soberania á Suécia, com a condição que a Suécia 
havia de restituir as fortalezas tomadas, e a provincia 
conquistada de Holstein, e ceder da sua parte á Dinamarca 
a Pomerania Sueca, e procurar-lhe outras vantagens nelle 
estipuladas. 

Em conseqüência deste Tractado, passou o Rey de 
Dinamarca ordens para a entrega das fortalezas Norwe-
guezas, e para a cessaõ da provincia á Suécia : porem o 
Principe Christiano, que tinha sido nomeado pelo Rey de 
Dinamarca Governador da Norwega, tanto que percebeo 
que era a tençaõ do Rey de Dinamarca ceder a Norwega 
á Suécia, resolveo excitar nos Norweguezes um espirito 
de resistência geral contra a cessaõ, e collocar-se á frente 
daquelle povo ; e em conseqüência do que expedio pro
clamaçõens, convocon uma Dieta dos Norweguezes, e 
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deputou Mr. Anker á Inglaterra, com instrucçoens para 
procurar, se fosse possível, a accessaõ do Governo Bri
tânico á independência da Norwega. 

O Conde de Eiverpool tendo admitido Mr. Anker a 
uma conferência, explicou-lhe a situação, e determinação 
do Governo Britannico. Mr. Anker teve consequente
mente de voltar para a Norwega. 

Depois desta exposição, so resta ao abaixo assignado 
dizer que o objecto da sua missaó á Norwega he explicar 
ao Principe Christiano, e aos Norweguezes a situação do 
Governo Britannico em respeito aos seus contractos com 
a Suécia e com as Potências Alliadas, e a sua firme de
terminação de obrar para com aquelles contractos, com 
sinceridade e vigor; deixando á escolha do povo da 
Norwega, se, estando informado da disposição da Suécia 
para attender aos seus desejos e felicidade, quererá apro
veitar-se da presente disposição da Gram Bretanha para 
mediar em seu favor, a fim de lhe procurar uma adequada 
segurança para os privilégios constitucionaes que desejar 
gozar, ou se querem correr o risco de uma contenda com 
áquellas Potências e seus Alliados, que tem despachado 
missoens á Dinamarca para fazer executar o Tractado 
de Kiel. 

Uma declaração de tanta candura e firmeza, naõ so he 
devida ao caracter de justiça c conseqüência da Potência 
que a faz, mas também ao futuro bem do povo a quem he 
diiigidia. O abaixo assignado espera, portanto, que os 
Norweguezes, tornando-a na mais seria consideração, haõ 
de submeter-se de boa mente ao Tractado de Kiel, antes 
do que perseveiar em um comportamento que, alem das 
desavautagens de uma submissão extorquida por força, 
ha de lançar sobic elles o ódio de prolongarem uma 
guerra, que tanto tempo lia que afílige o mundo. 

(AssignadoJ J . j . M O R I E R . 

Cbribtiana, 6 de Junho, de 1814. 
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SICILIA. 

Palermo, 20 de Julho. 
O nosso Parlamento abrio-se no dia 18- O Rey foi em 

grande pompa para o collegio dos Jesuítas, onde se fizeram 
as sessoens. Sua Magestade ia precedido por S.S. A. A. R.R. 
o Principe Hereditário e Princezas, e pelo Duque e Du-
queza de Orleans, os quaes se postaram juncto ao Throno : 
Os Arcebispos, Bispos, e outros Pares Ecclesiasticos 
estavam á direita ; e os Príncipes, Duques, e outros Pares 
Leigos á esquerada. 

Sua Magestade entregou ao Prothonotario do Reyno o 
seguinte discurso, para ser lido :— 

" Illustres Pares, Honrados Representantes dos 
Communs. 

" De todas as ideas excitadas por este memorável dia, 
desejo somente fallar-vos das que mais lisongeam o meu 
coração. Venho para o meio de vos como um pay para o 
meio da sua familia. 

Todos nos naõ temos senaõ um e o mesmo objecto— 
a propriedade, a felicidade, e a grandeza da nação 
Siciliana. 

" A Providencia, diante de quem o juizo dos homens 
he débil e vaõ, tem dirigido por vias imprevistas os grandes 
acontecimentos que tem passado na Europa. A excellente 
Sicilia também se approxima do momento de ver levantar 
outra vez os dias do seu antigo esplendor. No exterior tem 
tornado a alcançar a sua graduação entre as naçoens, 
depois da destruição do monstruoso poder, que agrilhoava 
a independência e liberdade politica; no interior, os 
desejos e esforços para uma reforma útil e saudável, tem 
ajudado o espirito e geral impulso do século para a per
feição. Eu conheço a sabedoria das vossas leys antigas ; 
aprecio as instituiçoens e usos, que fizeram tanta honra 
aos vossos Parlamentos e Príncipes, os fundadores e re-
stauradores desta Monarchia : porem ao mesmo tempo 

Voi, . X I I I . N o . 76. 2 T 
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estou persuadido de que nenhuma obra humana he des
tinada pura duração eterna ; de que o tempo, mudando 
as relaçoens das cousas, sujeita o melhor systema a mu
dança, e necessária reforma; e de que as leys politicas 
do mesmo modo que as leys civis requerem ser repostas 
na sua pureza original, e purificadas de abusos que fre
qüentemente as deshonram e suffbcam. 

De hoje em diante tem a Sicilia uma constituição 
escripta, destinada para establecer ordem nos movimentos 
do poder, para que naõ hajam de cair em confusão ; para 
assignar limites ás varias funçoens politicas, afim de naõ 
invadir uma a outra ; para fixar o grande ponto onde os 
direitos particulares e as exigências publicas hajam de 
encontrar-se; para proteger a liberdade civil, e a plena 
e inteira segurança das pessoas e da propriedade. Esta 
constituição, destinada para daqui em diante lançar os 
fundamentos da propriedade e bem dos Sicilianos, mo
delada pela de uma grande naçaõ, que tem dado, e con
tinua a dar todos os dias provas da sua fortuna, poder, e 
magnanimidade, tem sido sempre o objecto dos meus 
affectuosos e paternaes sentimentos. 

He, com tudo, verdade, que ella nao tem ategora cor
respondido inteiramente a expectaçaÕ geral. Os effeitos 
de uma guerra universal, os terrores oceasionados por um 
contagio, que fez horrível destruição em uma Ilha vizinha, 
as convulsoens ordinárias oceasionadas por grandes, re
pentinas, e imprevistas mudanças, tem motivado alguns 
queixumes, e (ousarei dizello?) algumas discussoens. 
Porem neste dia soleme tudo se combina para nos fazer 
gozar felicidade, e apagar a lembrança do erro. Filhos 
e irmaõs da mesma familia, animados pelos mesmos in
teresses e pela mesma gloria, haveis de ter um so espirito 
e vontade. 

Como descendente de Henrique IV. so hei de desejar 
a prosperidade do meu povo, e so hei de empregar para 
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seu beneficio, todos os momentos da minha vida, todo o 
poder e prerogativas que a constituição tem concedido á 
minha Coroa." 

Aqui traçou S. M. mui ligeiramente os differentes 
trabalhos, que haviam deoccuparaattençaõdoParlamento: 
a manutenção do exercito, o código de leys, um systema 
de taxação mais fácil e igual, o cunho da moeda ; sobre 
tudo, a formação de estradas publicas, por que em quanto 
as leys se estavam melhorando, naõ deviam os homens 
estar absolutamente destituídos dos meios de mutua com
municaçaõ. O Rey dirigio-se entaõ aos membros dos 
Commurns, annunciando-lhes, que estava para lhe ser 
submettido um novo plano de finanças, e instando-os para 
que provessem ao pagamento do credito do Estado. 
" Remediai promptamente um mal tam grande," disse 
elle, " e considerai, que o sacrifício ha de ser feito so uma 
vez." S. M. accrescentou. 

" Senhores, e Cidadaons! Eu devo um testemunho pu
blico de approvaçaõ e elogio ao meu muito a mado filho, 
o Principe hereditário, pelo seu comportamento durante 
o tempo que preencheoo meu logar. A experiência tem-me 
alcançado poder gozar de ante maõ, a satisfacçaÕ de ver, 
naquelle que deve occupar o throno depois de mim, as 
virtudes oue honram o throno. 

" Resta-me lembrar-vos, que a alta reputação e gloria 
adquiridas pelas nossas tropas na Hespanha e na Itália, 
onde serviram com as tropas de um augusto e antigo 
aluado o Rey da Gram Bretanha, e debaixo das 
ordens daquelle benemérito Capitao-General, Lord Wil -
liam Bentinck, cooperando para o feliz suecesso da causa 
geral, destruição da usurpaçaõ, e restauração da justiça, 
e poder legitimo." 

Depois deste discurso, a Camera dos Pares permaneceo 
juncta, e votou unanimemente uma oração de agradeci
mentos ao Rey. 

2 T 2 
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ROMA. 

Bulla para o restabelicimento dos Jezuitas. 
Sanctissimi in Cnristo Patris, et Domini nostri Domim 

Pii Divina Providentia Papos Septimi Constitutio, qua 
Societas Jesu in statum pristinum in Universo Orbe 
Catholico restituitur. 

IMUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI . 

Ad perpetuam Rei Memoriam. 
Sollicitudo omnium Ecclesiarum humilitati Nostrae, 

meritis licet et viribus impari, Deo sic disponente con-
credita, nõs cogit omnia illa subsidia adhibere, quaein 
nostra sunt potestate, quaequea Divina Providentia Nobis 
misericorditer subministrantur, ut Spiritualibus Christianf 
Orbis necessiíatibus, quanlurn quidem diversae multi-
plices que temporum Locorumque vicissitudines ferunt, 
nullo Populorum et Nationum habito diserimiue, oppor-
tune subveniamus. 

Hujus Nostri PastoralisOfficii oneri satisfacerecupienfes 
statim ac tunc in vivis agens Franciscus Kareu, et alii 
Saeculares Presbyteri a pluribus Annis in amplíssimo 
Russiaco Império existentes, et ohm addicti Soeietatí 
Jesu a felicis recordationis Clemente XIV Praedecessore 
Nostro suppress preces Nobis obtulerunt, quibus fa-
cultatem sibi fieri supplicabant, ut Auctoritate Nostra 
in unum Corpus coalescerent, q uo facilius Juvenluti 
Fidei rudimentis erudiendae, ef bonis moribus imbuendae 
ex proprii Instituti rafione operam darent, munuspraedi-
cationis obirent, Confessionibus excipiendis incumberent, 
et alia Sacramenta administrarent: eorum precibus eo 
libentius annuendum Nobis esse duxímus,q uod Imperator 
Paulus Primus tunc temporis Regnans eosdem Presbyteros 
impense Nobis commendavisset humanissimis litleris suis 
undecima Augusti Anni Domini Millesimi Octigentesimi 
ad Nos datis, quibus singularem suam erga ipsos benevo-
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lentiam significans gratum sibi fore declarabat, si Catho-
licorum Imperii sui bono Societas Jesu Auctoritate Nostra 
ibidem constitueretur. 

Quapropter nos nttento animo perpendentes quam in
gentes utilitatcsin amplíssimas illas Regiones, Evangelicis 
Operariis propemodum destitutas, essent proventtiraa, 
quantumque iucrementnm cjiismodi Ecclesiastici Viri, 
quorum probati mores tantis laudum pr-econüs comiuenda-
bantur, assíduo labore, intenso snlutis Animarum procu-
ranflae studío, et indefesoa Verbi Divini praedicatione 
Catholicaí Religioni essent allaturi, (anti tamque benefici 
Principis votis obsecundare rationi consentaneum existima-
vimnf*. Nostris itaque in forma Brevis Lüleris datis dle 
septima Marlii Anni Domini Millesimi Ocringenfessimi 
primi prredicto Francisco Kareu, aliisque ejus Sodalibne 
in Russiaco Império degentibtis, aut qui aliunde illuc se 
conferre possent, facultatem concessimus, «t in unum 
Corpus seu Congrega tio nem Socictatis Jesu cotijungi, 
•ttnirique liberum ipsis esset, in una vel pluribus domibus 
arbítrio superioris, infra fines dumtaxat Imperü Russiaci 
designandis; atque ejus Congregationis Prjepositum Ge-
neralem eundem Presbyferum Franciscum Kareu nd Nos-
trom et Sedis Apostolicae beneplacitum deputavimns cura 
facultatibns necessanis et opportunis, ut Sancta Ignatii do 
Loyala Regulam a folieis recordationis Paulo IVrlio Pra-
deoessore Nostro Apostolicis suis Consfifulionibiis a p . 
probatam et confirmatam retinerent et sequereníur : atque 
ut hoc pacto Soeis in uno Religioso Ccetu coiiaregati 
Juventuti Religioni ao bonis Artibtis imbiieiidaB operam 
dare, Seminaria, et Collegia regere, et probanlibus, ac 
consentientibus Locorum Ordinariis Confessioncs excipere, 
Verbum Dei annunciare, et Sacramenta administrare 
libere possent; et Congregaiionem Socictatis Jesu sub 
Nostra et Apostolicae Sedis immediata tutela ei subjectione 
recipunus, et quee ad illam firmandani et communiendain, 
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atque ab abusibus et corruptelis, quas forte irrepsissent, re-
purgandam visum fuisset in Domino expedire, Nobis ac 
Successoribus Nostris prrescribenda et sancienda reserva-
vimus: atque ad hune effectum Constitutionibus Aposto-
licis, Statutis, consuetudinibus,privilegiis, et indultisquo-
modolibet in contrarium praemissorUm concessis et confir-
matis, pnesertim Litteris Apostolicis memorati Clementis 
X I V Praedecessoris Nostri incipientibus Dominus ae 
Redemptor Noster expresse derrogavimus in iis tantum 
qua; contraria essent dictis Nostris in forma Brevis Litte
ris, qtiarum initium Calholicai et dtimtaxat pro Russiaco 
Império elargitis. 

Consilia, quae pro Império Russiaco capianda decre-
vimns, ad utriusque Siciliae Regnum non multo post ex-
tendenda censtiimus ad preces Charissimi in Christo Filii 
Nostri Ferdinandi Regis, qui a Nobis postulavit, ut So-
cietas Jesu eo modo, quo in praefato Império stabilita a 
Nobis fuerat, in sua quaque Ditione ac Síatibus stabilire-
tur: quoniam luetuosissimis illis teraporibus adJuvenes 
Christiana pielate ac timore Domini, qui est initium sa-
pientiae, iuforraandos, Doctrinaque, et Scientiis instruen-
dos praecipue in Collegiis, Scholisque publicis Clericorum 
Regularium Societatis Jesu opera uti in prirais opportu-
num sibi arbitrabatur. Nos ex muneris Nostri Pastoralis 
debito piis tam illustris Pincipis desidcriis, que ad majo-
rem Dei Gloriam, Animarumquc salutem unice specta-
bant, morem gerere exoptantes Nostras Litteras pro Rus
siaco Império datas ad utriusque Siciliae Regnnra exten-
dimus novis insimili lòrma Brevis Litteris incipientibus 
Per alias expeditis die Trigessima Julii Anni Domini 
Millessimi Octingentesimi Quarti. 

Pro ejiisdcm Societatis Jesu restitutione unanimi fere to-
tius Cliriitiani Orbis consensu instantes, urgentesque pe-
titiones a Vem-ralibiis Fratribus Archie|)iscopis, et Epis-
copis, atque ab omuium Insigniura Pertronarum Ordinc et 
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Ccetu quotidie ad Nos deferuntur; praesertim postquam 
fama ubique vulgata est uberrimorura fructuum, quos h a c 
Socielas in memoralis Regionibus protulerat, quaeque pro-
lis in dies crescentis fcecunda, Dominicum Agrum latissi-
me ornatura et dilatatura putabatur. 

Dispersio ipsa Lapidum Sanctuarii ob recentes calami-
tíites, et vicissitudines, quas deflere potius juvat, qaam in 
memoriam revocare, fatiscens Disciplina Regulariura Ur-
dinum (Religí-onis et Ecclesiee Catholicas splendot, et Co» 
lumen) quibus nunc reparandis cogitationcs curaeque 
Nostrse diriguntur, efllagitant, ut tam a;quis et communi-
bus Votis Assensum Nostrum prajbeamus. Gravissimi 
enimcriminis in conspectu Dei reos Nos esse crederemus, 
si in tantis Reipublicae necessitatibus ea salutaria auxilia 
adhibere negligeremus, quae singulari Providentia Deus 
Nobis suppeditat, et si -Nos in Petri Navicula assiduis 
turbinibu» agitata, et concussa collocati expertes et vali
dos, qui sese Nobis offerunt, Remiges ad frangendos Pe-
lagi naufragium Nobis et exitium quovis momento rai-
nantis fluetus respueremus. 

Tot, ac tantis rationura moraentis, tamque gravibus 
causis animum Nostrum moventibus id exequi tandem 
statuimus, quod in ipso Pontificatus Nostri exordio vehe-
menter optabimus. 

Postquam igitur Divinum auxilium ferventibus preci-
bus imploravimus, suffragiis et Consiliis plurium Vene-
rabilium Fratrum Nóstrorum Sanctag Romanas Ecclesiae 
Cardinalium auditis, et certa scientia, deque Apostólica 
Potestatis plenitudine ordinare et statuere decrevimus, uti 
reverá ac Nostra perpetuo valitura Constitutione ordina-
mus ac statuimus, ut omnes Concessiones, et Facultates a 
Nobis pro Russiaco Império, et utriusque Siciliae Regno 
única datae, nunc extensas intelligantur et pro extensis 
habeantur, sicut vere eas extendimus, ad totum Nostrum 
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Stalum Ecclesiasticum, seque ac ad omnes alios Status et 

Ditiones. 
Quareconcedimus et incliilgcmus Dilecto Filio Presby-

tero Thadeo Borzozowski moderno Propósito Generali 
Societatis Jesu, aliisque ab eo legitime deputatis omnes 
necessárias etopportunas facultates ad Nostrum et Sedis 
Apostólica*; beneplacitum, ut in cunetis profatis Statibus, 
et Ditionibus omnes illos qui in Regularem Ordinem So
cietatis Jesu adniitti et eooptari petent, admitterect coop-
tari libere ac licite valeant; qui in una vel pluribus do-
inibus, in uno vel pluribus Collcgiis, in una vel pluribus 
Provinciis sub Prapòsiti Generalis pro temporc existéntis 
obedientia conjuneti et, prout res feret, distributi ad prses-
criptum Regulae Sancti Ignacii de Loyola Apostolicis 
Pauli Tertii Constitutionibus approbatae et confirmai» 
suam accomodent vi vendi rationem: concedinius etiam, 
et declnramus, quod pariter Juventuti Catholicae Rcligio. 
nis rudimentis erudiendae, ac probis moribus iustituend-s 
operam dare, n;c non Scminaria et Collegia regere, et 
conscnticnlibus atque approbantibus Ordinariis Locorum 
in quibus eos degere contigerit, Confessiones audire, Ver-
bum Dei praedicare, ot Sacramenta administrare libere et 
licite valeant: omnia vero Collegia, Domus, Provincias, 
Sociosque sic conjunetos, et quos in posteruin conjungi et 
aggregari contigerit, jam nunc sub immediata Nostra et 
hujus Apostólica*; Sedis tutela, prassidioet obedientia reci-
p imus; Nobis et Romanis Pontificibus Successoribus 
Nostris reservanles ea staluereac praeseriberc, quaeadeam 
Societatcm magis magixqtie coiisfabíliendam et communi-
endam, et ab abnsibus, si forte (quod Deus avertat) irrep-
seriot, repurgandam, statuere ac praescribere visum fuerit 

expedire. 
Omnes vero et singulos Superiores, Prarpositos Réc-

tores, et Alumnos qualquescumque hujus restitutae Socie-
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ntis qnrtntum in Domino possumus commoncfacimus et, 
exhoríamur, ut in omni loco ac tempore sese fideles Asse
clas etímiíatores tanti sui Parentis etlnstitutorisexhibcant, 
Regulam ab ipso conditam et prcescriptam accurate obser-
vent, et utilia monita ac consilia quaa Filiis suistradidit 
sumrho studio cxequi conentür. Deniquc dilectis in 
Christo filiis Ilktstvibus et Nobilibus Viris, Principibus, 
ac Dominii ternporalibus, nec non Vcherabilibus Fratribus 
Archiepiscopis et Episcopis, aliisque in quavis Di°-nitatc 
constitutissaepedictam Societatem Jesu et singulos illius 
Sócios pi u rim um in Domino comitiendamiis, cosque ex-
hortartuir, ac rogamits non soldmne cos inquictari a quo-
cttmque pèi mittant, ac palianfur, sed ut benigne illos, ut 
decet, et cum charitatc suscipiant. 

Decernentes praesentes Littelas, et in eis contenta qu*e-
cumque semper a perpetuo firma, valida, et efficaciacxis-
tere, et fore, suosqoe plenários, et íntegros eífectus sortiri 
et obtinere, et ab aliis, ad quos spcctat, et protempore 
quandocumqué spectabit inviolabiliter observari debere ; 
sicque, et non aliter1 per quúscumque Iudices quavis po-
testate fungentes judicari et definiri debere ; ac irritum, 
et insane si secus super his a qtioquara quavis auetoritate 
scienter Vel ignoranter contigerit atlentari. 

Non obstarttibus Constitutionibus et Onlinationibus 
Apostolicis, ac praesertim supramemoratis Litteris in forma 
brevis felicis recordationis Clementis Decimiquarti inci
pientes Dominas ac Redemptor Nóster sub Annulo Pis-
catoris expeditis die vigesiraaprima Julii Anui Domini 
Millesimi septingentesàmi, septuagesimi tertii, quibns ad 
prasmissornm effectum expresse ac speciatim intendimus 
derogare, tíaeterisque contrariís quibuscumque. 

Volumus antena, ut earundem praeseotium Litterarum 
Transumptis, sive exemplis, etiam impressis, mana alicu-
jas Notaxii publici subscriptis, et sigillo Person-s in Ec-
edesiastlcaDignitate constitutae munitis cadera profsus fides 
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in Judicio et extra adhibeatur, quae ipsis prasenlibus ad-
hiberetur, si forent exhibita*- vel ostensa*. 

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nos-
trae Ordinationis, Statuti, Extensionis, Concessionis In-
dulti, Declarationis, Facultatis, Receptionis, Reservatio-
nis, Moniti, Exhortationis, Decreti, et Derogationis in-
fringere vel ei ausu temerário contraire; si quis autem hoc 
attentare prosumpserit indignationem Omnipotentis Dei 
ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit 
incursurum. 

Datum Romae apud Sanctam Mariara Majorem Anno 
Incarnationis Dominica Millesimo Octingentésimo Quar-
todecimo, Septimo Idus Augusti Pontiiicatus Nostri Anno 
quintodecimo. 

A. Card. Pro-Datarius R. Card. Braschi Honesti. 
V I S A 

De Cúria D . Testa 
Loco JL Plumbi 

T LAVIZZAHIUS, 

Registrata in Secretaria Brevium. 

Traducçaõ da Bulla. 
Pio, Bispo, Servo dos Servos de Deus. 

(Ad perpetuam rei memóriam.) 
O cuidado de todas as Igrejas, confiado á nossa humil

dade pela vontade de Deus, apezar da inferioridade de 
nossos merecimentos e de nossas forças, irapoem-nos a obri
gação de applicarmos todos os soecorroe que estaõ em 
nosso poder, e que nos saõ subrainistrados pela misericór
dia da Divina Providencia, a fim de que, tanto quanto o 
permittem as numerosas vicissitudes dos tempos e dos lo
gares, possamos acudir opportunamente ás necessidades 
espirituaes do mundo catholico, sem distineçaõ de povos 
ou de naçoens. 

Desejando satisfazer as obrigaçoens deste nosso Officio 
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Officio Pastoral, logo quando Francisco Kareu, que entaõ 
era vivo, e outros padres seculares que moravam 
havia muitos annos no vasto Império da Rússia, e que ti
nham sido membros Companhia de Jesus suppriraida por, 
Clemente X I V de feliz memória, nosso predecessor, nos 
supplicaram de lhes permittir o reunirem-se em corpo, afim 
de poderem mais facilmente applicar-se, conforme a sua 
instituição, a instruir a mocidade nos princípios da fé e 
dos bons costumes, entregar-se á pregação, á confissão, e 
administração dos outros sacramentos, julgamos que de 
muito melhor vontade devíamos annuir aos seus rogos, por 
isso que o imperador Paulo Primeiro, que entaó reynava, 
nos tinha recommendado os sobredictos padres pela sua 
humaníssima carta de 11 de Agosto, de 1800, em a qual 
expressando-nos a sua particular benevolência para com 
elles, declarava que lhe seria agradável, se para bem do 
seu Império nelle fosse estabelecida a Sociedade de Jesus 
com a nossa authoridade. 

Por cuja causa Nos, considerando attentamente as gran
des utilidades que proviriam áquellas vastíssimas regioens, 
quasi destituídas de Operários Evangélicos, e o grande 
augmento que estes Varoens Ecclesiasticos, cujos bons 
costumes saÕ recom me fadados com tantas expressoens 
de louvor, causariam á Religião Catholica pelo seu con
tinuo trabalho, e intensa applicaçaõ era grangearem a sal
vação das almas, e infatigavel pregação da Palavra de 
Deus, julgamos ser de razaÕ annuir aos desejos de ura 
Principe tam benéfico. E assim, pela nossa Carta em 
forma de Breve de 7 de Março, de 1801, concedemos ao 
sobredicto Francisco Kareu, e aos outros seus companhei
ros que habitavam no Império da Rússia, ou que de outra 
parte para lá se passassem, a faculdade de se reunirem em 
um Corpo ou Congregação da Sociedade de Jesus, e a li
berdade de se unirem em uma ou mais Cazas, ao arbítrio 
do Superior; mas porem tam somente dentro dos limites 

2 u 2 
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do Império Russiano; e a nosso beneplácito e da Sée 
Apostólica nomeámos o mesmo Francisco Kareu Preposito 
Geral, com as faculdades necessárias e opportunns, para 
relerem e seguirem a Regra de Sto. Ignacio de Loyola, ap
provada e confirmada pelas Constituiçoens Apostólicas de 
Paulo Terceiro nosso Predecessor de gloriosa memória; 
para que deste modo os Irmaõs associados em um Ajunc-
tamento Religioso se podessera empregar livremente em 
instruíra mocidade na Religião e nas bellas-letras, era 
reger os Seminários e os Collegios, e com a approvaçaõ do 
Ordinário confessar, annunciar a palavra de Dens, e ad
ministrar os Sacramentos; e recebemos a Congregação da 
Sociedade de Jesus debaixo da nossa immediata tutela e 
dependência da Sée Apostólica, reservando para Nos e 
para os nossos successores prescrever e ordenar áquellas 
cousas que, nas vistas do Senhor, nos parecerem conveni
entes para a consolidar e defender, e purgar dos abusos e 
corrupção que se lhe puder introduzir; e para este ef
feito expressamente derrogamos as Constituiçoens Apostó
licas, Statutos, costumes, privilégios, e Indultos concedi
dos e confirmados de qualquer modo contrários ás presentes 
concessoens, principalmente as mencionadas Cartas Apos
tólicas de Clemente X I V , nosso Predecessor, que princi
piam Dovninus ac Redemptor Noster, somente no que 
forem contrarias ás dietas nossas Cartas cm forma de 
Breve, que começam Catholica?, e concedidas unicamente 
a favor do Império Russiano, 

Naõ muito depois, as mesmas deliberaçoens, que tínhamos 
determinado adoptar a favor do Império da Rússia, assen
támos de extendellas ao reyno de ambas as Sicilias a rogo 
de nosso caríssimo Filho em Christo o Rey Fernanda, que 
nos pedio para que a Companhia de Jesus se restabelecesse 
nos seus Estados e Dominios, do mesmo modo que por 
nos fora restabelecida no sobredicto Império Russiano; 
jporque lhe parecia de summa importância, naquelks tem-
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pos desgraçados, que a mocidade fosse educada na piedade 
Christaã e no temor de Deus, que he o principio da sabe
doria, nas sciencias. e letras principalmente nos Collegios, 
e Escolas publicas dos Clérigos Rcgulares da Companhia 
de Jesus. Desejando nos, pelo dever do nosso officio 
Pastoral, corresponder aos pios desejos de tam illustre 
Principe, gue so tem em vista a maior gloria de Deus, e 
a salvação das Almas extendemos ao Reyno das duas 
Sicilias as nossas Cartas a favor do Império da Rússia por 
meio de outras Cartas novas também em forma de Breve, 
e que começam Per alias, expedidas em 30 de Julho, do 
Anno do Senhor de 1804. 

Chegam-nos todos os dias petiçoens dos Veneraveis 
Irmaõs Arcebispos, c Bispos, e de todas as Ordens e 
Classes de Pessoas insignes, urgindo c instando-nos pela 
restituição da Companhia de Jesus, quasi de commum 
accordo de todo o mundo Christnõ : principalmente depois 
que se tem espalhado a fama dos grandes fructos que esta 
sociedade tem produzido nas mencionadas rsgioens, c 
cuja abundância he tal que se presume haverá de ornar e 
dilatar muito a vinha do Senhor. 

A mesma dispersão das pedras do sanetuario por causa 
das recentes calamidades, e mudanças, que mais dá 
vontade de chorar, que de trazer á memória, a arruinada 
disciplina das Ordens Rcgulares (esplendor e esteio da 
Religião e Igreja Catiiolica) e cuja reparação he agor.i 
o objecto de nossas cogitaçoens e cuidados, estaõ pedindo 
que prestemos o nosso assenso a tam justos e universaes 
desejos. J ulgar- nos-hianios pois reos de gravíssimo crime 
aos olhos de Deus, se em tam grandes necessidades da 
Republica, deixássemos de empregar aquelles auxílios 
saudáveis, que Deus nos subníinistra por singular Provi
dencia, c se collocados na Barca de Pedro agitada e 
combatida por continuas borrascas, recusássemos os re-
meiros que se nos oflerecem, experientes e fortes, para 
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romper as ondas do mar, que a todos os instantes nos 
estaõ ameaçando naufrágio e destruição. 

Persuadidos por tam importantes razoens, e por tam 
graves causas, resolvemos finalmente fazer hoje, o que 
muito desejávamos fazer logo no principio do nos^o 
Pontificado. 

Depois de termos implorado o auxilio Divino com fer
vorosas preces, e ouvido os conselhos de muitos dos nossos 
veneraveis Irmaõs Cardeaes da Sancta Igreja Romana, 
decretámos, de-sciencia certa, e em virtude, tia plenitude 
do poder Apostólico ordenar e estabelecer, como de facto 
por esta nossa Constituição, que valera para sempre, estabe. 
lecemos e ordenamos, que todas as Concessoens e faculdades 
por nos dadas unicamente ao Império Russiano, e ao 
Reyno das duas Sicilias, se entendam agora extendidas e 
por extendidas sejam tidas, coma de facto as estendemos, 
a todo o nosso Estado Ecclcsiastico, e a todos os outros 
Estados c Dominios. 

Pelo que concedemos e permittimos ao nosso muito 
amado Filho Prcsbytero Thaddeo Borzozowski actual
mente Preposito Geral da Companhia de Jesus, e aos 
mais que por elle forem legitimamente deputados, todas 
as faculdades necessárias e convenientes a beneplácito 
nosso e da Sée Apostólica, para que todos aquelles que 
nos sobredictos Estados e Dominios procurarem ser ad-
mittidos e associados á Ordem Regular da Companhia de 
Jesus, possam ser livre e licitamente admittidos e asfaocia-
dos ; e os quaes sendo congregados cm uma ou mais 
Cazas, em um ou mais Collegios, em uma ou mais Pro
vincias, debaixo da obediência do Preposito Geral ad 
Ínterim, e destribuidos, pelo modo que puder ser, con
firmada pelas Constituiçoens Apostólicas de Paulo Ter
ceiro. Concedemos-lhes também, e declaramos, que po
derão livre e licitamente applicar-se a educar a mocidade 
nos princípios da Religião Catholica, e bons costumes, 
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reger os Seminários e Collegios, e, com a permissão, e 
approvaçaõ do Ordinário das terras onde acontecer 
acharem-se, ouvir as Confissoens, pregar a Palavra de 
Deus, e administrar os Sacramentos. Recebemos ja por 
tanto debaixo da nossa immediata obedencia, tutela, e 
protecçaó, e da Sée Apostólica todos o Collegios, Cazas, 
Provincias, e Sócios assim junetos, e os que para o futuro 
se houverem de ajunctar e aggregar ; reservando para Nos 
e para os Pontífices Romanos nossos Successores constituir 
e prescrever quanto nos parecer conveniente ordenar e 
prescrever para consolidar e fortificar mais e mais a 
mesma Sociedade, e para a purgar dos abusos que poderem 
introduzir-se, (o que Deus naõ permitia.) 

Exhortamos porem, e admoestamos quanto podemos 
um virtude do Senhor, todos e cada um dos Superiores Pre-
positos, Reitores, Sócios, e quaesquer Alumnos desta 
restaurada Companhia, para que em todo o logar e tempo 
se mostrem discípulos e imitadores do seu tam grande Pay 
e Instituidor, observem, exactamente a Regra por elle 
formada e prescripta, e se exforcem por executar cora 
summa diligencia as admoestaçoens e conselhos que elle 
deixou aos seus filhos. 

Recommendamos finalmente aos nossos amados Filhos 
em Christo Illustres e Nobres Varoens, Príncipes e Senhores 
Temporaes, e também aos Veneraveis Irmaõs Arcebispos 
e Bispos, e a quaesquer outros constituídos em Dignidade, 
a mencionada Companhia de Jesus, e cada um dos seus 
Sócios, e lhes rogamos naÕ somente que naõ permitiam 
nem soffram que alguém os inquiete, mas que os tractem 
com benignidade e caridade, como fica bem. 

E decretamos que as presentes Cartas, e tudo quanto 
nellas se contem, existam para sempre validas, firmes, e 
efficazes, obtendo sempre o seu inteiro e cabal effeito ; e 
que se observem inviolavelmente por todos a quem per
tencer ; e assim e de naõ de outra maneira se devera julgar 
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c decidir por todos os JUÍZOS e outras quaesquer Auctori» 
dadcs : declarando nullo e de nenhum cfleito tudo quanto 
se fizer contra as presentes disposiçoens, seja por sciencia 
ou por ignorância, v. isto, naõ obitante as Constituiçoens 
e Ordenaçocns Apostólicas, e especialmente as Cartas em 
forma de Breve de Cie menti* XIV de feliz memória, que 
começam Dominas ac Redemplor Noster expedidas 
debaixo do Annel do Pescador em 21 de Julho do Anno 
do Senhor de 1773; as quaes intentamos derrogar, e 
expressamente derrogamos em tudo aquillo em que saõ 
contrarias á presente Constituição. 

Queremos mais, que as copias das presentes Cartas, 
ou sejam impressas, ou rnanuscriptas, tenham o mesmo 
valor e credito, uma vez que sejam assignadas por qual
quer Notario publico, e munidas do sello de alguma 
pessoa constituída em dignidade Ecclesiastica. 

A nenhuma pessoa pois será permittido oppor-se ou 
com audaz temeridade infringir esta nossa pagina de Orde
nação, Statuto, Extensão, Concessão Indulto, Declaração' 
Faculdade, Recepção, RescrvaçaÕ, AdmoestaçaÕ, Ex-
hortaçaõ, Decreto, e Derrogação; e se alguém attentur isto, 
saiba que incorrerá na indignação do Omnipotente Deus, 
e dos Bem-aventurados Apóstolos Pedro e Paulo. 

Dada em Roma em St. Maria Maior, em o Anno da 
Incarnnçaó do Senhor, de 1S14, em 7 dosldus de Agosto, 
e Anno quinze do nosso Pontificado. 

(Assignados) A. Card. PRODATARIO. 

R. Card. BRASCHI ONESTIS. 

Supprcssaõ das Loges dos Pedreiros Livres nos Estados 
Romanos. 

Roma, 20 de Agosto. 
O Cardeal Pacca, Pro Secretario de Estado, publicou 

um edicío que prohibe todas as reunioens secretas, e 
especialmente as dos Pedreiros Livres. Exaqui as dispo
siçoens principaes. 
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1. Conforme as disposiçoens dos edictos de Clemente 
X I I . ede Benedicto XIV. , que pronunciam excomunhão, 
ipso facto, contra todos os membros de sociedades secretas, 
e particularmente das dos Pedreiros Livres, he prohibido 
a toda a pessoa que habitar em Roma, ou em alguma 
outra parte dos Estados Romanos, continuar, restabelecer 
ou instituir assembleas chamadas de Pedreiros Livres, ou 
quaesquer outras reunioens semelhantes, seja o seu nome 
qual for. 

2. He mesmo prohibido assistir uma so vez que seja a 
taes assembleas, e convidar qualquer pessoa a aggregar-se 
a estas sociedades. Esta prohibiçaõ estende-se aquelles 
dos vassallos Romanos que entretiverem relaçoens directas 
ou indirectas, immediatas com reunioens actualmente ex
istentes, ou que se formarem para o futuro fora dos do
minios do Soberano Pontífice. 

3. Naõ he permittido ter ou guardar instrumentos, 
armas, emblemas, statutos, memórias, patentes, ou qual
quer outra cousa análoga ao exercicio effectivo das dietas 
aggregaçõens. 

4. Quemquer que souber que ainda continuam algumas 
destas assembleas secretas, devera incontinente dar aviso 
ao Governador de Roma, ou aos commandantes das pro
vincias, ou aos delegados apostólicos. Aquelles que, em 
virtude do presente artigo, tiverem obrigação de de
nunciar, poderão estar certos de ura segredo inviolável. 
As penas que teriam incurrido como adherentes ou com-
plices, ser-lhes-haõ perdoadas; c ser-lhe-ha concedida 
uma recompensa pecuniária á custa dos delinqüentes, todas 
as vezes que poderem fornecer provas sufficientes da 
verdade das suas denuncias. S. S. quer que todos sejam 
advertidos de que naõ pode ter inconveniente nem ficar 
mal a ninguém uma tal denuncia que interessa ao Estado 
e á Religião. Consequentemente, todo o juramento con-
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trario naõ deve ser considerado senaõ como um vinculo de 
iniqüidade que deixa absoluto o dever contrario. 

5. As penas contra os transgressores deste edicto seraõ, 
segundo o gênero do delicto, e as circunstancias da trans
gressão mesmo corporaes, e muito graves, e trarão con
sigo a confiscaçaõ parcial ou mesmo inteira dos bens, 
moveis e immoveis, dos quaes os juizes e outros agentes 
dos tribunaes que tiverem concurrido eíficazmenle para 
a descoberta e perseguimento dos culpados, poderão obter 
uma parte. 

6. Todos os palácios, cazas na cidade ou no campo, 
edifícios, ou logares murados, ou quintas que servirem 
a estas assembleas, ou Ioges (como lhes chamam,) logo 
que se obtiver a prova legal, pertencerão ao fisco, salvo, 
se os proprietários provarem que he sem elles o saberem 
que taes assembleas se fazem, e entaõ poderão haver uma 
indemnizaçaõ à custa dos bens sólidos do patrimônio dos 
cúmplices. 

COMMERCIO E ARTES. 

C< 
Medidas e pezos de França. 

;OMO a paz geral abre aos Portuguezes o commercio 
da França, julgamos que será agradável a nossos Leitores, 
o achar aqui um resumo das actuaes medidas e pezos 
legaes daquelle paiz, comparados com o systema antigo; 
assim como dos princípios em que se funda o novo c ac
tual arranjamento de metrologia Franceza. 

Todas a medidas do sytema métrico Francez se fun
damentam na única base achada na natureza, que vem a 
ser a quarta parte do nierediano terrestre ; c as divisoens 
desta medida primordial em partes decimaes. 

O resultado das operaçoens, que ha tempos se pracli-
cáram para medir o merediano que atravessa França, deo 
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57,027 toesas Francezas medida bem conhecida em Por
tugal; donde se achou, que o quadrante, ou 90 gráos 
deste merediano, continha 5:132.430'toesas. Esta Quan
tidade dividida por 10 milhoens dá uma extensão de 3 pés 
11 linhas, e 44 centecimos ; o que se escolheo para uni
dade da medida linear, e a que se deo o nome de Alétre 
(Metro). 

Para unidade da medida agragria se tomou um qua
drado, cujo lado he de 10 metros, a que se chamou Are; 
Para as medidas de capacidade se escolheo como unidade 
um cubo, cujo lado he um décimo de metro ; e se lhe deo 
o nome de Litre. E para a medida solida um metro 
cúbico, a que se chamou Stere.—A milésima parte de 
Um litro de agoa destilada, pezada no vácuo, e na tem
peratura da neve, ou zero do themiometro de Reaumur, 
foi a unidade, que se estabeleceo para os pezosj e se lhe 
chamou Gramme. 

A unidade para a moeda he uma peça de prata do pezo 
de cinco grammes, e contém nove décimos de prata pura, 
e um décimo de liga, ao que se deo o nome de franc 
(franco). Daqui se vê, que todas as unidades do systema 
saõ derivadas do metro, e consequentemente se referem ao 
quadrante do merediano terrestre. 

A seguinte taboada, portanto, he destinada a mostrar a 
nomenclatura destas differentes medidas, de suas divisoens, 
e de seus múltiplos, como foi decretado pelo corpo Le
gislativo; em outra columna se lhe ajuncta a medida que 
lhe he relativa no antigo systema. 

Medidas de comprimento. 

Myriametro, 10.000 M. 
Killometro, 1.000 M. 
Htctametro, 100 M. 
Beocmatro, 10 M. 

Toezas. 
5132 
313 

51 
5 

2 x 2 

pez. 
2 
1 
1 
0 

poleg. 
5 
5 

11 
9 

linhas. 
4 
4 
4 
6,4 
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Metro 
Decimetro i de M. 

IO 

Centímetro — de M. 
100 

Millimetro - 4 d e M -

Medidas de terreno. 

Myriar, killometro quadrado 
Killiar 
Hectar, hectometro quadrado 
Decar 
Are, decametro quadrado 
Deciar 
Centiar, metro quadrado 

0 11,4* 
3 8,84 

3,43 
0,44 

Toezas quadrada!. 
263.416 
26.341,6 
2.634,16 

203,12 
26,34: 

2,63 
0,20 

Medidas de líquidos. 

Killo littro, metro cúbico 
Hectolittro 
Decalitro 
Littro, decimetro cúbico 
Decilittro 
Centilittro 

21,2032 pés cúbicos 
2,9203 
0,2921 

50,1611 polegadns cúbicas. 
5,0404 
0,5046 

Millilittro, centímetro cúbico 0,0505 

Medidas de sólidos. 

Slero -
Decistero - - -
Centistero 
Miliistero, deciraetro-cubico 

Pezos. 

lib. 
Myriagraroma - 20 
Killogramma (pezo do deci

metro cúbico d'agoa) 2 

29,2032 per cúbicos. 
2,9203 
0,2920 
0,0293 

onçai. 8 rai. graõ». 
7 0 58 

49 
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Hectogramma 
Decagrimma 
Grani ma (pezo do centímetro 

cúbico de água) 
Decigrarama 
Centigramraa 
Milligramma (pezo do milli-

metro cúbico de água) 

3 2 
2 

-m 

12,1 
44,41 

18,841 
1,884 
0,168 

0,019 

Moedas. 

A unidade se denomina Franco, e está para a antiga 
livra torneza, como 81 para 80. 

O franco se divide em dez decimes, e o decime em dez 
centimes. 

A moeda de ouro, bem como a de prata contem nove 
décimos de metal puro, e um décimo de liga. 

Esphera. 

O quadrante de um circulo he dividido em 100 gráos 
O gráo em - -
O mirfuto em 
O gráo he igual 
O minuto a - -
O Segundo 
O comprimento do gráo 
— ., minuto 
— — — — ~ segundo 
Radio médio da terra 

54' 
32",4 
0"324 

100 minutos 
100 segundos 

da antiga divisão 

100.000 metros 
1.000 

10 
6:366,198 

DivisaÕ Astronômica do dia. 

O dia era - - : 10 horas 
Hora era 10 minutos 
Minuto era - . 10 segundos 

O comprimento do pêndulo para vibrar os segundos 
deciraaes em 50 gràos de latitude (nova divisão) deve 
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ser de 741 millimetros, 37 centecimos; correspondendo 
a 45 gráos de latitude c a 27 polegadas 396 milésimos 
(antiga divisão). 

Pneumatica. 
O thermometro se graduou também por 100 gráos, con

tando desde o ponto de gelo, até o da água fervendo: 
10 gráos deste thermometro fazem nove de Rcaumur, e 
18 de Fahrenhcit. 

A escala dos barometros he dividida em centímetros, 
e os centímetros superiores saÕ divididos em millime
tros. 

Marinha. 
O pezo do metro cúbico de água destilada, igual a 

a 2044 libras (poids-de-marc) pode ser substituído ao 
tonei. 

A linha da barquinha se pódc dividir em decamclros ; 
isto he ; cada divisão igual a um segundo do arco terrestre, 
nova divisão. 

A ampulheta de minuto, que serve na mediçaÕda 
velocidade do navio, deve ser feita em 40 decimaes de 
segundos. A passagem de uma divisão ou marca, con-
responderia a 2, 5 killometros por hora (decimal) ou 
25 por dia. 

O quadrante da agulha de marcar seria dividido em 10 
ventos, e cada vento em 10 gráos. 
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Preços Correntes dos principaes productos do Brazil em 
Londres, 25 de Septembro, 1814. 

Genero3. 

Assucar 

Algodão 

D c . America 
Annil 
Arroz 
Cacao 
Caffé 
Cebo 
Chifres 
Couros de boy 

D", de Cavallo 
Ipecacuanha 
Quina 

Pao Brazil 
Salsa Parrilha 

Qualidade. 

branco 
trigueiro 
mascavado 
Rio 
Bahia 
Maranhão 
Pernambuco 
Minas novas 
melhor 
Brazil 
D° 
Pará 
Rio 
Bom 
grandes 
Rio grande 
Rio da Prata 
D°. 
Boa 
Pálida 
Ordinária 
Mediana 
Fina 
Vermelha 
Amarella 
Chata 

Tabaco Rolo 

Qantidadf 

112 lib. 
D°! 
D°. 
Libra 
D". 
D°. 
ü°. 
D°. 

D°. 
112 lib. 
II2MI). 
libra 
112 lib. 
123 
libra 
D° 
Couro 
libra 
libra 

touel 

libra 

Preço de 

96s-. 
76s. 
60s. 

nenhum 
2s. 9p. 
2s. 9p. 
2s. l l p . 

nenhum 
3s. Op. 

25s. 
85s. 
80s. 
76s. 
45s. 
7p. 

10»p. 
69. 
13s. 

2s. 6p. 
Do. 
3s. 

7s. 6p. 
5s. 

Ss. 6p. 
D". 

3s. 9p. 
1101. 

14p. 

105s. 
8 ls. 
6fis. 

nenhum 
2s. lOp. 
2s. lOp. 
3s. üp. 

nenhum 
3s. 3p. 

30s. 
95s. 
94s. 
SOs. 
55s. 
JOp. 
l l p . 
13s. 
14s. 

3s. 6p. 

5s. 
9s. 6p. 

l i s . 
4s. Sp. 

5s. Cp. 
1201. 

ISp. j 

Diretos. 

31. I4s. 7 | d . 

16s. Id. p. lOOlib. 

16. 11.pr. lOOlib. 
4 |d . por libra 
11. Os. 0*d. 
3s. 4p. por lib. 
2s .4p . por libra. 
2s. 8p. por 112 lib. 
5s. 6p. por 100. 
9 | p . por libra. 

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

ls. 8p. por libra». 
41. a tonelada. 

3s. 6p. libra excise 
3l .3s.9p.alf . l00lb. 

Prêmios de seguros. 
Brazil hida 8 guineos por cento, li, 4s. 

vinda 10 G-. R. 5. 
Lisboa e Porto hida 6 Gs. R. 40s. cm comboy. 

vinda o mesmo. 
Madeira hida 5 Gs.—Açores 10 Gs. a 15 R. 2\. 

vinda o mesmo 
Rio da Prata hida 15 guineos; com a tornaviagem R. 5 G \ 

vinda o mesmo \2 a 15 G\ 
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LITERATURA E SCIENCIAS. 

Novas Publicaçoens em Inglaterra. 

JPoWER^s Orthographical Exerciscs, l2mo. preço 2s. 
Novos exercícios orthographicos, com a ortboèpia cor-
recta de cada palavra, segundo o uso mais moderno e 
approvado ; para o uso dos estrangeiros, e das escholas em 
geral. Por Alexandre Power, Mestre da Academia Com-
mercial, em Ashford, Kent. 

Wathcnfs Voyage to China, preço 31. 3s. Jornal de 
uma viagem, em 1811 e 1812, a Madrass e China, vol
tando pelo Cabo de Boa Esperança, a Santa Helena, no 
navio da Companhia Hope, Cap. Pendergrass. Por Jaimes 
Walhen. Illustrado com 24 estampas illuminadas; de 
desenhos feitos pelo Author. 

New Series of the Architeciural Antiquities, or Brit-
torfs Cathedrals; N°. 1, 2, 4to. preço 12s.; cm papel 
grande 11. N°. I . e II . da historia, e illustraçaõ da ca-
thedral de Salisbury, constituindo uma porçaõ das anti
güidades das cathedraes de Inglaterra. Cada cnthcdral 
formará uma obra completa. Por Joaõ Britton, F . S.A. 

Trinta gravuras seraõ dedicadas á Cathedral de Salis-
bury, com dez folhas de escriptura impressa. Os tama
nhos e preços seraõ, 4to. mediano 31. ; grande 51. ambos 
para conresponderern ás antigüidades de architectura. 

A primeira serie de Antigüidades de Architectura está 
completa em 4 vol. 4to. ; preço 20 guineos • c as Antigüi
dades das Cathedraes saÕ exactamente uma continuação da 
mesma obra. 

Practical Viera of Chrislian Educalion, preço 5s. 
Vista practica da educação Christaã, nos seus princípios. 



Literatura e Sciencias. 349 

Myers" Essay on the Poor, preço 3s. Ensaio sobre 
o modo do melhorar a condição dos pobres ; incluindo 
uma tentativa para responder á importante pergunta i Como 
podem os proprietários de bens de raiz contribuir mais 
emcazmente para o melhoramento geral das classes inferi
ores da sociedade nas suas terras, sem diminuir o valor de 
sua propriedade ? Com suggestoens sobre os meios de 
empregar os que saõ demittidos do serviço d' El Rey ; 
respeitosamente dedicado aos proprietários de terras do 
Reyno Unido. Por Thomas Mycrs. 

View of the Agriculture of lhe Orkneys, 8vo. preço 
lOs. 6à. Vista geral da agricultura das ilhas de Orkney ; 
com observaçoens sobre os meios de seu melhoramento ; 
destinado á consideração da Meza de Agricultura. Por 
Joaõ Shirreíf. 

Simondi sur Geneve, 8vo. preço 4s. Consideraçocns 
sobre Genebra, em suas relaçoens com a Inglaterra, e com 
os Estados Protestantes. Seguidas de um discurso pro
nunciado em Genebra, sobre a philosophia da historia. 
Por J. C. L. Simonde de Sismondi. 

Original Lelters to a Young Lady, 12mo. preço 2s.6d. 
Cartas originaes de conselhos a uma menina ; sobre a edu
cação; felicidade; fé Christaã; beleza da Escriptura 
Sancta; loucura das palavras supérfluas ; Telemaco ; cha-
ridade ; cálculos ; exercícios ; musica; tempo; instabi
lidade dos negócios humanos ; deveres da eschola ; insta
bilidade de disposição; divertimentos. Pelo Author do 
Raciocinador Polido. 

Salfs Voyage, 4to. grande, preço 51. 5s. Narrativa 
de uma viagem á Abyssinia, e interior daquelle pays, ex . 
ecutada por ordem do Governo Inglez j nos annos de 1809 
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e 1810 ; em que se inclue uma conta dos Estàbelicimentos 
Portuguezes na Costa Oriental de África, visitados no de
curso da viagem; e um resumo dos successos recentes na 
Arábia Felix ; com algumas particularidades relativas ás 
tribus aborigines de Africanos, que se extendem desde Mo
çambique até as margens do Egypto ; junctamente com o 
vocabulário de suas respectivas línguas. Por Henrique 
Salt, Esc. 

Esta obra he illustrada com um grande mappa da Abys-
sinia, e vários outros mappas, copiados de mediçoens e 
observaçoens feitas pelo Author, junctamente com 30 gra
vuras, por Heath, de desenhos feitos naquelle paiz. 

Rouse^s Doetrine of Chances, 8vo. preço 5s. Dou
trina das sortes ; ou theoria dos jogos, facilitada para to
das as pessoas que tem commum conhecimento da arith-
metica; habilitando-as a calcular as probabilidades dos 
acontecimentos nas loterias, jogo de cartas, de dados, car
reiras de cavallos, &c. com taboadas de sortes até aqui naõ 
publicadas ; de tal maneira que pela simples inspecçaõ se 
pode resolver grande variedade de problemas interessantes. 
Por Guilherme Rouse. 

Noticias Literárias. 
N . Jickling, Esc. está preparando um digesto daB leys 

relativas á alfândega: será um volume de 4to. 
Mr. James, publicará brevemente um tractado sobre os 

princípios da projccçaõ; projecçoens da esphera, con-
strucçaõ de mappas; illustrado por 18 estampas de dia» 
gramas. 

O Reverendo J . Grant publicará brevemente o segundo 
volume da sua historia da Igreja e seitas da Inglaterra, que 
incluirá uma conta da seita, que tem adoptado as illusoens 
de Joanna Southcott. 

O Dr. Spurzheim está preparando para a imprensa um 
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exame anatômico e phisiologico do cérebro ; como indica
tivo das faculdades do espirito. 

Está na imprensa uma memória sobre a expedição em
pregada na conquista de Java ; com ura plano das ilhas 
que formam o archipelago Oriental; illustrado por trinta 
e quatro mappas, e perspectivas. 

O Dr. Trotter, de Newcastle, está preparando para a 
imprensa, Reflexoens sobre as moléstias dos pobres, nos 10 
annos passados ; resumindo os casos de mais de 3.000 do
entes, que receberam os seus gratuitos conselhos. 

Mr. James Whi te , de Exeter, tem prompto para pu
blicação o quarto volume de seu tractado sobre a medecina 
Veterinária. 

P O R T U G A L . 

Sahio â luz o terceiro tomo da obra, primeiras linhas 
sobre o processo civil: vende-se nas lojas do costume.— 
Na de Nascimento na rua dos Algibebes, N 0 . 18, se 
vende também a arte de viver em paz com os homens, 360 
reis. 

A voz da natureza sobre a origem dos governos, seu 
preço 1.200 réis.—Tratado prático e critico de todo o 
direito emfiteutico.—Lista do Exercito, ou almanach 
militar do presente anno. Vendem-se na impressão regia, 
e na sua loja á praça do commercio, e na de Carvalho aos 
Martyres. 

SahíraÕ á luz os primeiros dois tomos de um resumo 
de Historia Natural com o titulo de Thesouro de Meninos, 
que servirá para instrucçaõ das pessoas de ambos os sexos, 
que desejarem ter noçoens da historia dos três reynos da 
natureza. Esta obra consta de cinco volumes muito ador
nados de estampas finas, cujos últimos três, que trataÕ a 
Zoologia, se ficaõ trabalhando com todo o cuidado. Os 

2 y 2 
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dous que se publiçaõ trataõ da cosmografia, da Mineralo-
gia, e Botânica; esta ultima parte a julga o author inte
ressantíssima pelas correcçoens que nella fez o Senhor 
Doutor Brotero, cuja nomenclatura o A. seguio, ajunlando 
a cada nome Portuguez o nome Francez, e o Latino de 
Linnéo. Também lhe inserio uma excellente memória 
do Senhor Brotero sobre a caprificaçaÕ, ou figo de tocar 
do Algarve; e debaixo da direcçaõ do mesmo sábio, uma 
clara e suecinta exposição do systema de Linnêo, das suas 
classes e ordens, illustrado com o exemplo de algumas 
plantas. Finalmente formou três alfabetos nas três 1 ino-oas 

ei 

Portugueza, Francezaj e Latina das plantas deste resumo, 
e outros três de mais de 140 plantas de fora ; o que tudo 
parece fazer a obra mui digna do público, a cuja instruc
çaõ he dedicada. 

Sahio á luz a memória sobre a administração do mer
cúrio suas conseqüências e preparaçoens que servindo de 
resposta á demonstração do Doutor Joze Pinheiro de 
Freitas, impressa no Investigador Portuguez no mez de 
Novembro, de 1812 volume 5 ; nella se mostra que o 
Mercúrio, contra a opinião vulgar, cura as moléstias vene-
reas no estado de puro metal em as preparaçoens em que 
elle he triturado com os oleos vegetaes, animaes, assucar, 
mel, mucilagens, por Antônio José de Sousa Pinto, Boti
cário nesta cidade, &c. 

Imprimio-se o tomo Io. das variedades sobre objectos 
relativos ás Artes, Commercio, e Manufacturas, considera
das segundo os princípios da Economia Politica por José 
Accursio das Neves, hum volume em 4 o . Vende-se na loja 
da impreiraÕ regia ao Terreiro do Paço, e na de Carvalho 
aos Martyres a 900 réis brochado. O A. propoem-se a 
continuar esta obra, era concluindo o supplemenlo á His
toriada Invasão dos Francezes em Portugal, destinado prin
cipalmente a algumas correcçoens, como tem promettido. 
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Livro de Agricultura, em que se trata com clareza, e 
distincçaõ o modo, e tempo de cultivar as terras de pao, 
vinho, azeite, hortaliças, flores dos jardins, e promares de 
fruta, como também da creaçaõ dos animaes domésticos, 
e da caça dos bravios : com muitos segredos, e impor
tantes avisos, para que os homens do campo recolhaõ mais 
copioso frueto do seu trabalho nas obras da agricultura : 
dividido cm nove repartimentos, por Joaõ Antônio Gar
rido. 

Sahio á luz: Elementos de Arithmetica, para uso de 
ura Collegio Militar. 

NOVAS DESCUBERTAS NAS ARTES. 

Tingir de escarlate. 
Recommcndam a seguinte mixtura, como útil e boa 

tintura. Tomem-se 26 partes de cem, de laça cm páos ; 
(que he um pó, que se prepara na índia, precipitando a 
matéria colorante de gomma laça por meio da quina;) 
40 partes do que se chama espirito de laça ; ou solução de 
estanhoem ácido nitro-muriatico* de estanho, que produz 
uma cor mais viva do que o simples muriato de estanho; 
26 partes de cremor tartaro (lartiito de potassa ;) ou 
argol do commercio ; 1 parte de turmerie (o pó da raiz da 
cucurma rotunda de Linneo e Loureiro) 2 partes de Co-
chinilha; 4 partes, do extracto das flores do carthamus 
tinetorius de Linneo ; e cerca de 1 parte de ácido sul-
phurico diluído. Uma libra destes ingredientes mixtu-
rados, he porçaõ suíficiente para tingir 2 libras de pezo de 
pano, fiado, ou laã, de um escarlate vivo c brilhante. 

* O modo mais fácil e mais barato de preparar este rritro muriato, 
he ajunetando-lhe sal commum ao ácido nitrico, quasi no mesmo 
pezo do estanho que se quer dissolver; neste caso se forma um sal 
neutral, e naõ ha perigo de que o ácido damnifique o pano que se 
tinge. 
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Para se tingir de purpura, roxo, violeta, ou outra qual
quer côr a que a cochinilha he applicavel; se dissolvem 
4 onças de anil (mais ou menos segundo se deseja a côr 
mais ou menos escura) e se lhe ajuncta de meia onça até 
6 onças da composição acima ; o que he suíficiente para 
tingir uma libra de pezo de plano de qualquer das cores. 
Este processo se pode executar por qualquer tintureio de 
mediana experiência. 

Cola. 
Esta substancia universalmente útil, se pode formar 

em todos os paizes; por ura processo siraplicissimo, 
aproveitando çapatos e botas velhas. Em França 
nunca se fez boa cola; era muitos paizes apenas se 
acha cola, senaõ a importada da Inglaterra. Em Lon
dres se practica o seguinte modo de a preparar; e he 
usado principalmente na manufactura do que os Francezes 
chamam papier marchêe; ou papel que imita o charao 
para bandejas, caxas de tabaco, &c. 

Tomem-se pedaços de couro velho, dos çapatos, botas, 
& c ; fervam-se em urina velha, até ficarem brandos moles, 
e capazes de se estirarera consideravelmente ; lavam-se en
taõ bem, e limpam-se da urina; e tornam-se aferver em uma 
suficiente quantidade de água, quanto baste para formar a 
cola de consistência própria a ser usada. Esta cola he 
admiravelmente adaptada para os artigos de côr preta ou, 
escura ; porque contem algum ácido gallico ; e quando o 
papel he feito com ella se se lava com a solução de sulphato 
de ferro (caparoza verde) se torna de uma côr negra excel-
lente, mais ou menos intensa, segundo a fortaleza da 
solução. 

Aço dos espelhos. 

O delicado processo de pôr o aço nos espelho, com 

chapas de estanho e azougue, he bem conhecido ; e se tem 



Literatura e Sciencias. 355 

feito varias tentativas para descubir algum meio certo e 
fácil de manufacturar os espelhos. Mr. Verea propoz um 
substituto, preparando uma composição metálica, que con
siste cm 65 partes de estanho, e35 de chumbo. O metho-
do de o applicar he o seguinte. 

Tomem-se 650 graõs de chumbo, derretam-se juncta
mente em Uma culher grande de ferro, de maior superfície 
do que o vidro a que se pretende pôr aço. O vidro deve 
ser preparado grudando-lhe uma peça de pâo ou cortiça 
no centro do seu lado inferior, a fim de formar um cabo 
por onde se lhe pegue : a superfície do vidro a que se 
tem de applicar o metal deve estar bem limpa, e estando 
o metal derretido, e sendo levemente mechido, e escu-
tmado por meio de uma tira de papel, se applica o vidro 
â superfície liza do metal derretido, e se levanta cuidado
samente em direcçaõ curva, ficando o cabo por onde se 
pega servindo de centro de movimento; entaõ se sacode 
brandamente, a fim de separar o metal que pode ficar a 
pegado a um lado do vidro, fazendo-o de desigual gros-
sura. Se a operação for bem executada, e o metal naõ 
estiver nem muito quente nem muito frio, immediata
mente se apega ao vidro quando se põem em contacto, 
e forma uma chapa delgada, que se naõ desapega facil
mente do vidro, e que o torna um completo espelho, da 
mesma forma que se fosse posto com a folha de estanho 
e azougue. Quando o vidro naÕ esta sufücientemente 
quente, a chapa metálica ficará demasiado grossa, e taÕ 
pezada, que arrisca o vidro; igualmente, se ficar algum 
ar entre o vidro e o metal, o espelho será defeituoso ; no 
caso de tal accidente, se grudará um pedaço de papel á 
roda das margens das duas chapas, para prevenir a intro-
ducçaõ do ar, e consequentemente o descoramento do 
metal pela oxidaçaÕ. Este processo tem uma vantagem 
e he, que se a operação for mal executada, ou o operário 
naõ for assas destro pode tornar a derreter o metal, sem 
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perda sensível, e repetir assim a experiência, até que seja 
bem succedido. O principal uso deste methodo, porem, 
he o por o aço em vidros curvos, na manufactura dos 
espelhos concavos c convexos, o que se faz com grande 
diíriculdade e despeza, segundo o methodo commum ; e 
raras vezes ou nunca saÕ duráveis. Na construcçaõ dos 
espelhos para microscópios, &c. de todas as classes, ex
postos aos rayos do sol, se achará que este methodo he 
indubitavelmente preferível á amálgama do estanho e 

azougue. 

MISCELLANEA. 

FRANÇA. 

Camera dos Deputados. 
Sessaõ de 26 de Agosto. 

M R . FAREZ, em uma falia precedente, depois de elo
giar a ley da inviolabilidade do Rey, contendeo que em 
necessário para a dignidade do throno, que este dogma 
houvesse de assentar sobre a responsabilidade dos minis
tros. He necessário, disse Mr. Farez, que alguém seja 
responsável á naçaõ por attentados contra a sua segurança 
e suas instituiçoens, pelas violaçoens da sua carta, e abu
sos do poder. Faz-se necessário, Senhores, inquirir 
quanto se tem atiendido a esta primeira necessidade do 
povo, e o que ainda pode ser necessário a fira de satisfazer 
as expecíaçoens da naçaõ. O projecto do constituição 
proposto ao Rey traz : « A pessoa do Rey he inviolável e 
sagrada. Todos os actos do governo saõ assignados por 
um ministro. Os ministros saõ responsáveis por todos 
os attaques contidos nestes actos contra as leys, liberdade 
publica, e individual, e direitos dos cidadãos." Pela 
declaração de 2 de Maio, de St. Owen, declara-se, « que 
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os ministros responsáveis poderão ser perseguidos por uma 
das cameras legislativas e julgados pela outra." A carta, 
attribuindo exclusivamente ao Rey o poder executivo, 
declara a sua pessoa inviolável e sagrada, e os seus mi
nistros responsáveis por actos de traição, e concussaõ. 
Estas disposiçoens, tutelares da liberdade publica e indivi
dual, requerem unia ley pnra a sua execução, que o carac
ter pessoal dos presentes ministros de S. M. nos permfttiria 
que naõ considerássemos urgente, se a prudência humana 
pudesse repousar sobre taes consideraçoens. 

O objecto, portanto, he, Senhores, pôr o ultimo sello á 
inviolabilidade do Principe, em establecer por ley a neces
sidade da assignatura de um ministro para procurar a exe
cução de um acto que emana do throno. He ao depois ne
cessário definir pelo poder legislativo, o que entende a 
carta por traição e concussaõ, para determinar o castigo, 
e o modo de se proceder na perseguição contra o ministro 
aceusado. Era matéria tam grave, o exercicio do inicia-
tivo devia ser precedido pela mais madura deliberação, e 
guiado por sabedoria e experiência. Por tanto, Senhores, 
subministrando-vos uma serie de artigos, desejo que os con-
sidereis menos como um projecio de ley, do que como 
uma appellaçaõ para o vosso bom sens-o, sobre um dos 
mais importantes pontos da legislação. Naõ seja a respon
sabilidade dos ministros illusoria; vos sereis de opinião de 
que nenhuma ordem do Rey verbal ou por escripta deve
ria protegellos delia. He do merecimento intrínseco do 
seu comportamento, diz um escriptor estimado sobre o di
reito publico, que os ministros devem haver a sua justifi
cação. A Camera dos deputados, em afortunada conformi
dade de opinião com S. M. tem, pode dizer-se, definido 
a traição de um ministro por estas palavras :— 
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A violação dos deveres públicos eparticulares consagra
dos pela carta constitucional. 

Usando da palavra traição na sua significação natural, 
lie unicamente necessário desenvolvella segundo o espirito 
da carta; o mesmo espirito deverá presidir na definição 
da palavra concussaõ, que deverá ser explicada nas nossas 
leys penaes de maneira simples. Longe de aecresceníar 
ao rigor daquellas leys penaes contra os ministros que hou
verem de prevaricar, haveis, sem duvida, Senhores, ser de 
opinião que o castigo destes homens exaltados ha de sem
pre ser hastantemente severo, quando, cm conseqüência 
da accusaçaõ dos representantes do povo, tiverem perdido 
a alta confiança de que estavam revestidos, e sido condem
nados pelos pares da naçaõ. Porem entaõ, Senhores, naÕ 
devemos esquecemos de que se o cidadão fosse abando
nado á sua fraqueza individual, haveria de estar tremendo 
incessantemente diante do formidável poder dos que gover
nam. E he também para se temer, que estes se deixassem 
tentar, no orgulho do seu poder, para romperem por todas 
as restricçoens, passarem os limites da constituição, e nem 
respeitando a authoridade real nem os grandes corpos do 
Estado, nem o direitos dos indivíduos, abandonarem-se a 
todos os excessos do poder arbitrário e despotismo, que 
naÕ conhece outra guia senaõ o seu capricho nem mais 
restricçaõ que o medo da revolta. Para prevenir e remover 
para sempre longe da nossa pátria áquellas fataes calami
dades, sou induzulua exhortar-vos, para que vos oecupeis 
com uma ley cuja necessidade he incontestável, ley 
que ha de ser a melhor segurança do throno, tanto 
como do povo, e que deve ser fundada em sabedoria para 
assegurar a sua duração. Longe de procurar deslumbrar 
por innovaçoens brilhantes, haveis de julgar prudente 
preservar cscrupulosamente uma theoria que tem o sello 
da experiência em seu favor. A forma de processo per-
rante a camera dos pares deverá ser regulada pelas dispo-
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siçoens do código de instrucçoens criminaes. Quasi tudo 
quanto respeita os exames e debates perante o tribunaes 
das relaçoens, e juízos especiaes, pode ser applicado perante 
este grande e nobre tribunal. Estas regulaçocns, Se
nhores, saõ tanto melhor conhecidas por vos, quanto vos 
quasi todos tendes participado na sua sancçaõ. Uma ley 
desta importância devia conter particularidades a respeito 
da sua execução, cujo desenvolvimento seria tam enfado-
donho como supérfluo. Eu lisonjeio-me de que a sim-
plez leitura deste projecto vos ha de convencer do cuida
do que tenho tido para apartar delle quanto possa encon
trar a justa demarcação dos poderes públicos estabelecida 
pela carta. Com tudo, se nelle notar des alguma imper
feição, he de desejar, que a naõ considereis indigna de 
discussão. Possa o fructo desta salutifera operação ser 
uma ley que satisfaça os desejos da França; assim nenhum 
de nos nem dos nossos successores se vejam nunca na ne
cessidade de clamar pela execução desta ley, cuja inutili
dade he tam desejável, como a necessidade da sua exis
tência he reconhecida. Peço, portanto, que a camera sup. 
plique ao Rey para que proponha um projecto de ley, em 
execução dos artigos 13, 55, e 56 da carta constitucional, 
relativos á responsabilidade dos ministros. 

Art. 1. Nenhuma ordem do Rey, cuja pessoa he sagra
da, e inviolável, pode ser posta em execução sem ser assig-
nada por S. M. , e contrassignada por um ministro. 

2. Os ministros saõ responsáveis por traiçoens, tentativas 
de traição, infracçoens de confidencia, dissipaçoens, e 
abusos de poder, comettidos por elles no exercicio de suas 
funeçoens. Nenhuma ordem do Rey verbal ou por es
cripta pode salvar o ministro da sua responsabilidade. 

3. Os ministros naÕ podem ser aceusados pela camera 
dos deputados dos departamentos, excepto por actos de 
traição, e dissipaçaõ. 

2 z 2 
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4. Os ministros fazem-se culpado de traição : 
1. Quando commettemou ordenam algum acto contra a 

segurança interina ou externa do Eslado, contra o Rev e 
Familia Real, ou contra a carta constitucional ; 

2. Quando assignani um tractado de paz, alliança ou 
commercio, ou algum outro tractado contra os interesses 
ou honra do povo Francez ; 

3 . Quando contrassignam um acto de authoridade real, 
que naõ tiver emanado, da concurrencia dos três ramos 
da authoridade legislatava; ou quando ordenam a execução 
de algum acto surrepticiamente, tendo para elle a assig
natura do Rey. 

4. Quando fazem ou ordenam algum acto arbitrário em si 
mesmo, ou repugnante á liberdade do vassalo, á liberdade 
de religião, á liberdade da imprensa, ou a outros direitos 
públicos dos Francezes, e á irrevocabilidade da venda 
dos bens nacionaes. 

5. Quando fazem ou ordenam algum acto tendente á res
tauração do systema feudal, de dízimos, ou al^um ou trogo-
verno que naõ seja o que existe da familia dos Bourbons. 

5. Um acto de traição executado por um ministro con
tra o Estado, ou contra o Rey ou Familia Real, tendo o 
seu fim sido conseguido, será sujeito a pena de morte. 
Porem se naõ se tiver posto em effeito, o culpado será des
terrado. 

6. A traição contra a carta ou contra os direitos públicos 
dos Francezes, mencionados nos números 2, 3, 4, e os 
dous primeiros casos expressos no numero 5 do artigo 4". 
seraõ punidos por degredo. 

7. O ministro he criminoso de exlorçaõ ou dissipaçaõ, 
1. Quando pede, ordena, ou authoriza a receita de 

direitos, taxas, ou contribuiçoens, que naõ taõ saneciona-
das pela ley. 

2. Quando commette offença contra a propriedade pu-



Miscellanea. 361 

blica ou particular ou dissipa ou emprega mal as rendas 
destinadas para as despezas do Estado. 

3. Quando aceita, offerece ou promette, ou recebe pre
sentes ou peitas para fazer um aclo de seu ministério. 

8. Todo o ministro culpado de extorçaõ ou dissipaçaó 
será punido de degredo, sem prejuízo dos interesses do 
Estado, ou parte injuriada, em ponto de perdas e dam
nos. 

9. Infracçoens de confiança, e abusos de authoridade 
naõ precavidos nos artigos 4 e 7, daõ oceasiaõ unicamente 
a uma acçaÕ civil, a qual naõ pode ser posta em effeito 
senaõ depois de ter sido submeti ida a um conselho de 
composição, composto de um presidente, nomeado pelo 
Rey, três pares de França e três deputados escolhidos 
pelas suas respectivas cameras no fim da sessaõ. 

10. Se as partes se naõ poderem compor, e se o conse
lho for de opinião que a acçaõ lie bem fundada, o queixoso 
ficará em liberdade de poder levar o processo directamente 
para o Tribunal das Appellaçoens, o qual sentenciará, 
estando as cameras jnnctas, ou delegará uma commissaõ 
real, ajunetando-se fora do logar onde o ministro exerce as 
suas funeçoens em ordem a decidir da mesma forma, es
tando as cameras junetas. 

11. Toda a accusaçaõ contra um ministro, por actos de 
traição ou dissipaçaó, se naÕ for proposta pelo Rey, deve 
ser apresentada e explicada a Camera dos Deputados por 
um dos seus membros, na forma prescripta nas regula-
çoens para moçoens. Se a camera a toma em considera
ção, he remettida ao exame dos officiaes próprios. Cada 
ura delles nomea um relator para formarem uma com
missaõ central. Se esta commissaõ julgar necessário ex
aminar testemunhas, ou adoptar algum outro modo de 
inquirição, procede á investigação, e ao depois faz os 
seus relatórios á camera, a qual decide se ha fundamento 
para se citar o ministro implicado na accusaçaõ. 
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12. Se a camera decide que ha fundamento para o mi
nistro ser citado, determina sobre a proposição da sua 
commissaõ as questoens que se deverão pôr ao ministro 
no dia em que vier a perguntas. 

13. Se a parte accusada naõ comparece, ou se apparecen-
do naõ repelle a accusaçaõ, a camera, havendo matéria bas
tante, declara-o accusado de traição ou de extorçaõ. A 
camera manda uma mensagem ao Rey a dar-lhe parte do 
resultado; e desde aquelle momento he o ministro, como 
cousa que se segue, suspenso do exercicio das suas func-
çoens. 

14. O lavramento do acto de accusaçaõ hc preparado 
por uma commissaaÕ de nove Membros nomeados pela 
Camera.—Depois da Camera ter discutido e adoptado o 
lavramento da accusaçaõ, assigna-o o presidente e os secre
tários, e inviam-o para a Camera dos Pares. 

15. O Presidente da Camera dos Pares, ao appresentar-
se-lhe o Acto de Accusaçaõ, passa ordem de prisão contra 
o accusado. Tira-se uma copia do Acto de Accusaçaõ, 
intima-se a ordem ao accusado, e executa-a o próprio 
official. 

16. O ministério publico da Camera dos Pares he exe
cutado por um Procurador Geral do Rey e dous assisten
tes, nomeados todos três para cada accusaçaõ, de uma 
lista dobrada de candidatos tirada do corpo da Camera dos 
deputados. A lista he apresentada a S. M. em uma men
sagem que o informa da accusaçaõ. 

17. Conforme o Artigo 64 da carta, os debates perante 
a Camera dos Pares saõ públicos. Observam-se ali os 
Artigos do Código de Instrucçaõ Universal desde 574 até 
592 inclusive. A minuta e expedição da ordem saõ assig-
nadas pelo Presidente e Secretários da Camera dos Pares. 
A ordem naõ he susceptível de appellaçaõ ou referencia. 

18. Em crimes e offensas ordinárias procede-se contra os 
ministros pelas vias ordinárias, e saõ sujeitos ás penas 
ordinárias impostas pelo código penal; porem nenhum 
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official de policia pode, excepto no acto de cometter a 
offensa, levar alguma ordem de citação, ou executar 
alguma sentença contra um Ministro sem especial autho
ridade do Rey. 

Tendo a proposição de Mr. Farez sido apoiada, tomou 
o Presidente o parecer da Camera sobre ella, e decidio-se 
que se tomasse em consideração. Ordenou-se entaõ que 
se imprimisse, e se distribuísse pelas Commissoens. 

Sessaõ de 30 de Agosto. 
Mr. Dumoulard levantou-se para desenvolver a sua 

proposição, para fazer os Juizes irremoviveis dos seus 
officios. Ponderou que era um principio de Governo, 
cuja enunciaçaõ era suíficiente para convencer, que os 
Juizes naõ deviam estar sujeitos a ser expulsados dos seus 
officios á vontade do Rey, porque so assim seria assegurada 
a uniformidade e independência de suas decisoens. Este 
principio tinha sempre sido sustentado pelos homens mais 
illuminados, pelos Estados Geraes, e pelos Tribunaes 
Soberanos do Reyno e os desviamentos delle tinham sido 
olhados como abusos fataes, e meios os mais seguros e 
efficazes de apoiar a tyrania. Os manes de muitas il
lustres victimas das intrigas Ministeriaes, he quem poderia 
bem attestar quaes eraõ as conseqüências de taes desvia
mentos—do juizo de Commissarios. A irreraovibilidade 
dos Juizes era um principio distinctivode uma Monarchia. 
Sem elle, o Governo havia de degenerar em despotico ou 
republicano. 

Isso fora um dos erros mais assignalados de uma assemblea 
memorável, que continha homens de grandes talentos e 
de muitos conhecimentos, mas que se deixou desencaminhar 
pelo curso dos acontecimentos, e por um obstinado amor 
de innovaçaõ, que sujeitou os Juizes a freqüentes reelei-
çõens por aquelles que estavam debaixo da sua jurisdicçaõ. 
A conseqüência foi a producçaõ de uma republica debaixo 
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do nome de monarchia, cuja declinaçaÕ foi coeva ao seu 
nascimento. O estabelecimento de um governo consular 
em o anno 8, foi uma tentativa para se tornar ao governo 
monarchico. A nomeação dos Juizes foi dada ao Pri
meiro Cônsul, e os seus poderes eram irrevocaveis. 
Quando o Senatus Consultum fez o Primeiro Cousul Im
perador, alguns homens de reflexão esperavam com anxie-
dade por alguns signaes, que determinassem se o governo 
que lhes haviam dado era monarchico ou despotico. O 
comportamento do Imperador para com os Juizes re-
solveo o problema; depois de algumas pretendidas re
formas no officio judicial, terminou em fazer a nomeação 
de cada Juiz provisional por cinco annos, debaixo do 
pretexto de estudar o caracter e capacidade do Magistrado 
antes de ser nomeado vitalício; por outras palavras, asse
gurando ao menos cinco annos de governo arbitrário. O 
homem, que entaõ governava a França, tinha repugnância 
mesmo para a estabilidade das suas próprias instituiçoens; 
erigia instituiçoens em um dia e deitava-as obaixo no 
outro. Apparaceo, com tudo, um Rey em França, cujo 
conhecimento dos direitos, interesses, e desejos da França 
induziram-o a declarar que os Juizes seriam irrevocaveis, 
e o poder judicial independente. Os artigos da Carta 
foram apenas o corollario desta Declaração de 2 de Maio. 
Estas disposiçoens trouxeram a monarchia aos seus fun
damentos e limites naturaes. Assim poderia um Rey ser 
grande, e um povo livre. Proseguio entaõ Mr. Du-
moulard a instar a necessidade de assegurar á naçaõ sem 
perda de tempo, a independência dos Juizes, que pre
sentemente existia em promessa e sobre o papel. Sendo 
os Juizes nomeados vitalícios, toda a exagerada anxiedade, 
e talvez frivola, a respeito da sorte dos Migistrados exis
tentes, havia de acabar, junctamente com os projectos 
para a volta das antigas instituiçoens, que nem ja convém 
ao estado da França, nem ao progresso dos conhecimentos. 
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Conjurou os Deputados para que se apressassem a appellar 
para o coração do Monarcha, a quem a França devia a 
paz, o esquecimento das injurias, uma constituição livre, 
e verdadeira gloria e felicidade ; a posteridade accrescen-
taria em gratidão os títulos de sábio e justo ao nome de 
Luiz o Desejado. Mr. Dumoulard concluio movendo 
uma humilde representação a S. M. a pedir-lhe que con
ceda aos Juizes das Relaçoens e Tribunaes do Reyno, 
taes nomeaçoens reaes e ordenados, que possam assegurar 
e aflíançar a sua irremovibilidade, como he a intenção 
da Carta Constitucional. A moçaó foi apoiada. 

Mr. Laborde propoz que a Camera deveria declarar 
que na moçaÕ de Mr. Dumolard naõ havia fundamento 
para deliberação, pois via na Carta Constitucional Artigo 
57, toda a justiça emana do Rey, he administrada em seu 
nome pelos juizes a quem elle nomea e institue." E tam
bém, Artigo 48, " os Juizes nomeados pelo Rey saõ ir-
removiveis." Concluio movendo a questão previa, que 
foi rejeitada, a moçaÕ de Mr. Dumolard foi mandada 
tomar em consideração por uma grande maioria. 

Noticias de Paris de 3 de Agosto. 
Os Conselheiros de Estado, e os Maitres des Requettes 

ordinários e extraordinários, nomeados na ordenação de 4 
de Julho, compareceram hoje no palácio das Thuilleries. 
Ajunctaram-se na sala do Throno, onde também estavam 
presentes, o Chanceller, Principe de Benevento, Secretario 
de Estado para os Negócios Estrangeiros, o Abbade de 
Montesquieu, Ministro do Interior, o Conde Dupont, 
Ministro da Guerra, os Marechaes Moncey e Oudinot, 
os Condes Bournouville, e Desssoles, Ministros de Estado 
&c.; os quaes tomaram os seus logares na sala. Um 
pagem annunciou a chegada do Rey, que entrou na 
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sala precedido por Monsieur seu IrmaÕ, e tomou o seu 
assento no Throno no centro. Estando o Rey sentado e 
coberto féz a seguinte falia : — 

" Tenho ajunctado todos os Membros do meu Conselho 
a fim de receber em pessoa os seus juramentos, e dar mais 
solemnidade a uma cerimonia religiosa, que vos prende ao 
meu serviço e ao do Estado. 

" Redobrai pois vosso zelo, Senhores, uni os vossos 
esforços aos meus. Eu dependo da vossa intelligencia e 
experiência para me ajudar a fazer o meu povo feliz. O 
meu Chanceller vos fará conhecer mais particularmente as 
minhas intençoens." 

O Chanceller ajoelhou, recebeo as ordens d e S . M. ,e 
tendo-se levantado communicou a todos os circunstantes 
que se assentassem. Proferio entaõ um pequeno discurso, 
em que lembrou a todos os conselheiros, que o seu emprego 
era fazer amar e respeitar a authoridade do Rey, sem 
jamais procurarar extendella; preservar o seu poder, 
sem jamais trabalhar em pelo augraentar. Que elles naÕ 
eram chamados para administrar mas sim para illuminar 
a administração. Com estas vistas, tinham elles sido for
mados em secçoens de legislação, jurisprudência, finança, 
e commercio, afim de prepararem os planos de leys, e re
latórios sobre a administração interna, finanças e com
mercio do Reyno. 

Como o discurso acabou, leo o Chanceller a seguinte 
formula de juramento :— 

• Jurais, á face de üeus, de servir bem e fielmente o 
Rey no lugar de conselheiros de Estado, e Maitres 
des Requettes; observar os seus edictos, ordenaçoens, e 
regulamentos de Seu Conselho; guardar segredo e naÕ 
revelar as deliberaçoens do mesmo, e os negócios que 
vos forem comraunicados a respeito do seu serviço ; in
formar a S. 11. de tudo quanto soubereis a respeito da 
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sua honra, pessoa e serviço; e fazer tudo quanto um 
homem de bem unido ao seu Rey faria em obediência á 
sua consciência, e para o bem tios negócios de S. M-" 

Todos Coirselhciros responderam, << Eu o j u r o ; " En
taõ o Chanceller b o a lista das differentes secçoens. 

Camera dos Pares, 8 de Septembro. 
Falia do Principe de Benevento ao apresentar o 

Budget. 
" Senhores, Apresento-vos por ordem do Rey o pro

jecto de Ley sobre as Finanças do Reyno. 
O objecto desta ley he fazer regular as despezas do 

corrente anno, prover de antemão para o serviço do anno 
que vem, e assignar o pagamento dos atrazados anteriores 
ao 10 de Abril próximo passado, de certos fundos, e em 
períodos determinados; e pelo modo mais justo e menos 
pczado. 

Este projecto de ley, á excepçaõ de certas emendas, ja 
foi impresso e destribuido. Quando a Caza, segundo as 
vossas formalidades estabelecidas, o tiver entregado ás 
Secçoens para ser examinado, os Ministros teraõ muito 
gosto em poder fazer quanto estiver em seu poder. So 
entaõ he que se pode entrar em todas as miudezas para 
se fazer a ley completa. Portanto, o único objecto que 
hoje requer a vossa attençaÕ, he o espirito e esboço da 
ley em questão. 

Ali vereis, Senhores, que a intenção do Rey tem sido, 
naõ so prover immediatamente ás necessidades do serviço 
publico, estabelecendo um próprio equilíbrio entre as 
receitas e as despezas, mas também crear, na adminis
tração das finanças, um novo regime, assim em respeito 
ao seu objecto como aos seus meios. He novo era respeito 
a este objecto, porque ha de fundar a prosperidade da 
da França sobre ufn verdadeiro credito publico, propor
cionado á extençaõ dos seus recursos. He novo em 
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respeito aos seus meios, porque todos saÕ adoptados 
com a mais perfeita sinceridade : a determinação de ad-
lu-rir ao que se tem promcttido, e fidelidade aos seus 
contractos, saõ os nobres expedientes, que a candura do 
Rey propõem hoje aos seus vassallos. 

A este simples procedimento c ao poder intrínseco do 
Estado acerescerá bem depressa a influencia da opinião 
publica. Estes dous poderes haõ de suecorrer-se mutua
mente, e desta uniaõ, quando for bem entendida, ha de 
resultar o poder total de um grande credito nacional. 

Agora a nossa intenção naÕ he inquirir se o credito 
publico, considerado em abstracto, hc cm si mesmo uma 
vantagem grande. Eu creio que sim ; porem isto naõ faz 
ao Cazo. Basta que elle existe em outra parte; e como 
um grande braço de força, que faz ser necessário que elle 
exista tambem em França. No estado actual da Europa, 
so o posso olhar em respeito ás suas vantagens relativas ; 
e como uma arma necessária para oppôr ás armas da 
mesma natureza, de que outras naçoens tem tirado tam 
grande vantagem. 

Os Ministros do Rey, approximando-se religiosamente 
do sagrado altar de honra, levantado pela gloria das armas 
Francezas, tem a fortuna de poderem abjurar solemne
mente nesta assemblea, e proscrever para sempre todas 
áquellas concepçÕens miseráveis, e todas áquellas opera
çoens desastrosas, conhecidas no século passado pelos 
nomes de:—reduetions de rentes; suspensions de rem-
boursements ; reduetions des valeurs ; inscriptions reduites 
cru tiers ; remboursements ; valeurs nominales ; mobilisa-
tion ; liquidations en valeurs defineciecs; revisions ; 
revisions ; , assuremens de revisions; rejçts de rents par 
prescription. &c. &c. &c. A França em paz com todo 
o universo, devia aspirar a nova celebridade. Devia 
esforçar-sc por estabelecer em cada unia repartição da 
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administração, candura e justiça no exercicio dos seus 
poderes. Para obter este grande resultado he necessário 
achar os meios de pagar todas as dividos do Estado, e 
provar que, com a habilidade, possue o desejo de assim 
o fazer. 

A França tem agora os meios de pagar todas as suas 
despezas, e todas as suas dividas, como se verá comparando 
o que ella tem com o que deve. 

A somma total da divida agora vencida monta a 
759:000.000. A renda do anno de 1814 he avaliada em 
540:000.000 e a de 1815, em 618:000.000. Esta renda he 
inteiramente forncecida por taxas, directas ou indirectas, 
á excepçaõ de 10, ou 12 milhoens, producto estimativo 
dos Domains des Forests. Para o anno de 1814 ha de 
haver um déficit de 307:400.000 francos. Isto he occa-
sionado pelos acontecimentos que precederam o 10 de 
de Abril, e consequentemente fazem parte da divida de 
759:000.000 agora vencida. As despezas do anno de 
1815, fixadas em 547:700.0000 francos, deixam um excesso 
na renda para aquelle anno de 70:300.000 francos. 

Os cálculos naõ tem parecido a algumas pessoas suffi-
cientemente exactos. Este desejo de perfeição naõ pode 
ser satisfeito. Devemos por ora contentar-nos com ap-
proximaçõens ; porem a Caza pode ter a satisfacçaÕ de 
que tem diante de si o maximum da divida, e o mittimum 
das receitas, de sorte que se houver erros, naõ se lhes 
há de seguir perigo. Se os resultados saõ exagerados, 
o acerescimo, de qualquer lado que for, naõ pode ser 
senaõ vantajoso, pois que remove o inconveniente de 
um déficit, e dá ao Estado os meios de melhoramento 
e presente credito. A França tem sido pouco acostu
mada a esta sorte de inexactidaõ, que augmentando as 
difficuldades do presente anno, he um alivio para os annos 
seguintes. 
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NaÕ hesitamos em declarar, que se na falta de recursos 
extraordinários tivéssemos sido reduzidos a taxação uni
camente, naõ teríamos porisso deixado de propor uma 
inteira liquidação. Esta poderia ser effeituada por uma 
addiçaõ de alguns centésimos ás contribuiçoens indi-
rectas, durante um certo numero de annos, e este esforço 
em favor do credito publico, naõ havia de exhaurir a força 
do Estado. Porem temos a fortuna de vos poder pre
sentear com um modo de pagamento que naõ requer 
augmento* nas taxas, e que dá logar a esperar-se deminui-
çao dellas. A França possue ainda 1:400.000 hectares 
de terras de matas. Propomos a venda de 300.000 para 
effeituar o pagamento dos atrazados sem augmentar os 
carregos da naçaõ. O producto da venda das Corpora
çoens, que tinha sido oudenada previamente, e da outra 
propriedade abandonada ao fundo de amortização, haõ 
de ser npplicados para o mesmo objecto. Se forem ne
cessários uieio3 para supplemento, haõ de ser achados nos 
subejos das bolças que se haÕ de seguir; e a de 1815 
apresenta um subejo de 70 applicaveis a este fim. 

No meio de todos estes cálculos a que apresente discus. 
saõ nos conduz, será agradável, e talvez instructivo, notar 
que, em o estado relativo dos nossos carregos com os 
das naçoens cuja prosperidade dá mais nos olhos, a si
tuação da França, depois de tantas tempestades, ainda 
está em mui boa figura. Segundo o ultimo calculo, a 
população de França era de 28 milhoenp. Dividindo 
igualmente toda a monta annual das taxas, que nos faze-
inos por 600 milhoens, a quota que cada um vem a pagar 
anda por pouco menos de 22 francos. Em Inglaterra o 
producto das taxas naÕ incluindo as de Irlanda, tem 
subido estes últimos annos passados pelo menos a 60 
milhoens*esterlinos ; os quaes, divididos por 12 milhoens 
de habitantes, vem a caber cinco libras esterlina1*, ou 
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120 francos, de contribuição a cada indivíduo: que he o 
mesmo que mais de cinco tantos do que paga cada indi
víduo em França. 

Nos Estados Unidos da America as receitas das Al
fândegas, que antes destes dous últimos annos de guerra, 
era quasi a única renda, produziam annualmente 16 mi
lhoens de pezos duros. Esta somma dividida por sette 
milhoens de habitantes, cabe a cada indivíduo 12 francos; 
aos quaes se devem ajunctar as taxas locaes peculiares 
a cada estado, que montam a cousa de 11 francos mais, 
fazendo 23 francos por cada indivíduo. Donde se 
segue que em todos os respeitos, seja em * população ex
tençaõ de território, ou em propriedade taxavel, as van
tagens da França sobre estas naçoens saõ grandes. Estas 
approximaçoens relativas saõ sufficientes para nos mostrar 
os fundamentos de confiança que nos restam, e que de
veram animar uma naçaõ activa e industriosa como a 
nossa, para emprehender com ardor todas as especula-
çõens úteis á agricultura, industria e commercio. Assim 
fica respondida a questão a respeito de aliviar os nossos 
carregos e livrar-nos de dividas. 

Pareceria inútil tomar-vos o tempo com a segunda 
questão, porque tendo mostrado, que podemos livrar-
nos de dividas, temos mostrado que devemos fazello. 
Porem ponho de parte por agora a consideração daquelles 
princípios de moral e de justiça, dos quaes nem os Go
vernos nem os indivíduos se desviam jamais impune
mente, examinemos se naõ se poderão dar razoens suffi
cientes so pelo interesse do Estado, para a adopçaõ do 
principio do prompto e inteiro pagamento de nossas 
dividas. 

Devemos reconhecer que o Governo em França tem 
sido pouco acostumado a fazer uso do poder que nasce 
da fidelidade nos seus contractos: e neste respeito de
vemos antes accusar a natureza das cousas doque as 
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pessoas em poder : porque a theoria de um credito regular 
e constante so pode ser estabelecida debaixo de um go
verno representante e constitutente, tal como o que a bon
dade do Rey nos põem em estado de gozarmos agora 
pela primeira vez. Porque esta poderosa fonte faltava, 
he que a França, situada no mais deliciosio clima, e de 
posse do mais rico solo, coberto de uma população nu
merosa, activa, e industriosa, accumulada em uma palavra 
de todos os elementos da prosperidade, tem comtudo 
permanecido, em alguns respeitos, abaixo do nivel a que 
devia ter chegado. Assim estaõ explicadas as desavan-
tagens, que tem acompanhado algumas operaçoens do 
governo nestes últimos tempos passados, assim como em 
períodos antecedentes. A exactidaõ com que o pre
sente governo ha de satisfazer todos os seus contractos, 
ha de dar á Franca ura poder novo, que demasiado 
tempo tem sido desconhecido. Os Ministros tem jul
gado que dariam o melhor penhor para o futuro, pagando 
agora aos credores, que contractaram bona fide dividas 
com a administração passada, e livrando o futuro dos 
embaraços dos tempos passados. 

Se fosse necessário provar por exemplos a utilidade do 
systema honrado que o Governo se propõem seguir, e que 
intenta fazer a base de nossas leys e de nossa administração 
financial, podíamos trazer as prodigiosas vantagens, que 
outras naçoens tem recebido delle. O primeiro exemplo 
he-nos fornecido pela Inglaterra, cujo Governo, por uma 
inviolável fidelidade em cumprir seus contractos com seus 
credores, tem permanecido em condição de, naõ obstante 
vinte annos de guerra, e era despeito dos embaraços e 
prohibiçoens que expelliam, de quasi todos os portos 
do Continente, seus navios e mercadorias, poder pedir 
emprestados cada anno, por espaço de mais de dez annos, 
e com juro moderado, mais de 25 milhoens esterlinos; 
somma igual á nossa renda ordinária, calculada em 600 
milhoens de Francos, 
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E se nos exprobrarem o estado de esgotamento a que 
nos tem chegado vinte annos de Revolução, responderei, 
appontando o exemplo análogo da America ; onde o Go
verno, por seguir o systema que nós agora desejamos ver 
adoptado, tinha-se levantado das mais criticas, para as 
mais prosperas circunstancias. 

Ao sair de uma revolução, e de uma guerra sanguino-
lenta e ruinosa, ainda aquelle paiz tinha a combater contra 
06 embaraços que uma desgraçada circulação de papel 
traz comsigo; as terras estavam sem cultura, nem se po
diam vender ; a povoaçaõ naõ execedia dous milhoens e 
meio de habitantes ; o Governo tinha a provera um atrazo 
de settenta milhoens de pezos duros; o capital da divida 
vendeo-se com difficuldade de dez a doze porcento. Nesta 
situação, os Estados Unidos, convencidos das grandes van
tagens que acompanham a estricta satisfacçaÕ de seus con
tractos, proveo ao inteiro pagamento de 70 milhoens de 
pezos duros. Um anno depois, os mesmos fundos que po
deria ter comprado a dez ou doze por cento de seu valor 
nominal, estavam a par. O papel publico subio immedi
atamente a 346 milhoens de francos. Esta resolução tam
bém, como por encanto, creou capital; a primeira necessi
dade em um paiz depois de uma revolução cujos effeitos 
saõ sempre injuriosos para elle. O juro do dinheiro 
em breve tornou a uma devida proporção. Os cultivado
res das terras, os artífices, e os negociantes obtiveram dos 
capitalistas maior ajuda com que ficaram em estado de des
envolver todos os seus projectos. 

Se taes foram os effeitos da boa fé e punctualidade dos 
Estados Unidos para com os seus credores, taes e maiores 
devera ser em França. He em França especialmente que 
o credito e o abatimento de juros devem produzir toda 
a sorte de prosperidade ; a sua situação he tal que so 
lhe basta capital para multiplicar obras úteis e emprezas 
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que derramam lustre e grandeza entre as naçoens, c saõ os 
fundamentos da prosperidade de um povo. 

O Governo cré que tem preparado estes felices resulta
dos pelos arranjos que temos á honra de vos apresentar. 
Um delles tende directamente ao abatimento do juro do 
dinheiro, fazendo abrir imprestimos para o fim de se com
prarem ou extinguirem as obrigaçoens sobre os thesouros 
Reaes ; esta facilidade de contrai)ir empréstimos dá ao 
Governo os meios de offereccr aos dou nos o seu pagamento 
quando naõ prefiram uma rcducçaõ do interesse. Esta 
escolha ha de ser proposta todas as vezes que houver pos
sibilidade de contrahir empréstimo por juro menor do 
que o das obrigaçoens, e assim a alta proporção de 
juros sobre estas dividas vem a ser de nenhuma conse. 
quencia. 

Devemos reconhecer, que para completar-se a nova or
dem de cousas na nossa administração financial, he neces
sário um fundo de amortisaçaõ. 

A economia que tereis notado em todas as partes da bolça, 
em todas as despezas do Ministério, tem-lhe posto um ob
stáculo temporário, e he por respeito a tal instituição que 
os ministros do Rey tem julgado conveniente deferir toda 
a proposição relativa a elle; tem assentado que naõ ha ne
cessidade de se coner o risco de comprometler o bom sue
cesso que poderá ter, por muita pressa em sua producçaõ; 
porque o estabelecimento de um fundo de amortisaçaõ re 
cebe a sua força da utilidade de sua permanência e immu-
tabilidade. A ley que o estabelecer deve ser inviolável; 
uma única mudança nella faria perder todo o seu Iructo ; 
pois pelas leys de accumulaçaõ, o tempo, a continuação e 
a perseverança, he quem produz os resultados prodigio
sos que parecem inexplicáveis so pela sciencia dos nú
meros. 

Eu julgava próprio mostrar sentimento pelas circun» 
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stancias naõ terem permittido que uma medida de admi
nistração de semelhante importância entrasse no novo plano 
do systema de finanças desde o seu principio; porem 
tenho o prazer de expressar a minha confiança em que 
ha de formar uma parte essencial e fundamental dos planos 
da bolça do anno que vem. 

Vos vedes, Senhores, a que ponto o Rey está desejoso 
de que as proposiçoens dos seus Ministros, e os actos de 
seu Governo, tenham o caracter de probidade, conforme 
a elevação de sua alma, e que prevendo a todos os inte
resses, inspirem justa confiança nos coraçoens de todos. 

Esta he uma nova era em que a justiça e moderação 
do Principe, cuja presença entre nos tem restaurado a 
paz ao mundo, haõ de fazer-nos, cadadia, mais sensíveis 
ás vantagens reciprocas de virtudes, que tam fácil he de 
estabelecer em França, debaixo da poderosa sancçaõ da 
honra. E possamos nos esperar que a influencia que as 
maneiras de nossa naçaõ tem exercitado por tam longos 
tempos sobre outros povos, haja de fazer geral por toda 
a Europa esta moderação, que se tem tornado mais neces
sária que nunca para a felicicidade dos vassallos, e gloria 
dos Soberanos. Esta falia foi mandada imprimir. 

Camera dos Deputadas Sessaõ de 13 de Septembro. 
O Baraõ Luis Ministro das Finanças, M r. d'Montes-

quieu, Ministro do Interior, e M r . Ferrand, Ministro de 
Estado, entraram na Sala, e M r. Ferrand fallou á Camera 
da maneira seguinte :— 

Quando uma grande naçaõ, depois dos longos tormenlos 
de uma revolução, de que a historia naõ mostra exemplo, 
torna a um sábio e paternal governo, a felicidade geral que 
experimenta ainda pode ser, por algum tempo, misturada 
com misérias individuaes; misérias a que circunstancias 
extraordinárias tem dado origem, que a justiça e a huma
nidade deploram; porem que a politica e a ley da necessi-
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dade naõ nos permittem terminar de uma vez. Com tudo, 
a terminação de tanto tempo esperada acaba de chegar: 
porem nos primeiros momentos era que um dia mais pro
picio baixa depois de tantas tempestades, devemos ainda 
limitar-nos a um systema de extrema prudência ; devemos 
ser commedidos, mesmo em nossa justiça, embora as nossas 
inclinaçoens nos qtiizessem virar para um comportamento 
mui differente. 

N a ordenação de 21 de Agosto passado, ja o Rey se 
tinha oecupado em assegurar a condição civil da porçaõ 
de seus vassallos designada pelo nome de emigrados—de
nominação tam falsa em seu principio como desastrosa em 
suas conseqüências. He bem justo que se restittia ás pes-
soas, que se sacrificaram nobremente por espaço de20 annos, 
aquella parte de sua propriedade que naõ tem sido aliena
da ; porem o Rey precisa a concurrencia da Camera para 
effeituar o bem que está em seu coração. 

A lei que hoje vos subraetto he derivada desta ordena
ção ; e reconhece um direito de propriedade que existio 
sempre, e legaliza o restabelecimento delle : porem neste 
restabelecimento tem o Rey feito algumas excepçoens. 
Principia por manter quanto tem sido feito, desde que se 
passaram as leys relativas á emigração, até á carta consti
tucional. S. M. ja tinha annunciado isto na sua ordena
ção, pela introducçaõ destas palavras—' sem prejuízo de 
direito de terceira pessoa. Hoje dá a inteira explicação 
destas palavras, porque naõquer deixar duvida á possessão 
pacifica, nem algum pretexto á malevolencia. 

O 2°. Artigo restitue toda a propriedade actualmente 
por vender; e que faz parte dos bens do estado. 

O 3o. Naõ permitte restituição de rendas recebidas; 
porem assegura aos antigos proprietários os termos dos 
pagamentos ainda naõ chegados por vendas feitas anterior
mente. 

O 4o. extende a restituição a propriedade, que tendo 
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sido vendida ou cedida, foi de pois unida aos bens do 
Estado. 

O 5o Prove ao caso de um comprador que, naÕ estando 
de posse dos bens por naÕ ter pago todo o dinheiro da com
pra, tiver pago já parte delia. Este artigo ordena que 
aquella parte seja paga pelo proprietário a quem a resti
tuição he feita ; tendo sempre cuidado em que esta resti
tuição naõ injurie os direitos de terceira pessoa. 

6. Muita propriedade naõ vendida tem sido entretanto 
applicada ao serviço publico ; e a fim de naõ desarranjar 
a ordem deste serviço, esta propriedade he exceptuada da 
classe da restituição ; porem esta excepçaõ he limitada ao 
tempo em que for julgada necessária para o seu destino 
actual; e naquelle caso determina-se que se dé uma in-
demnisaçaõ aos proprietários reaes, aqual fará parte da 
Bolça que se ha de seguir. 

7. Exceptua-se do presente a propriedade dada a hos
pitaes e cazas de caridade. Porem quando por effeito de 
dádivas gratuitas, ou de medidas legislativas ou adminis
trativas, tiverem estes estabelecimentos recebido augmento 
de propriedade igual ao valor da dieta propriedade, será 
esta restitttida aos antigos proprietários, seus herdeiros, ou 
procuradores. 

8. Também he exceptuada a propriedade unida á Le
gião de Honra; porem somente até quando em conseqüên
cia das disposiçoens da nossa ordenação de—, esta proprie
dade cessar de ser empregada para satisfizer as despesas 
da Legiaõ de Honra; periodo em que será restituida a 
seus verdadeiros donnos. 

9. Saõ restituidas nos termos do 2°. artigo, rendas de 
terras devidas por pessoas particulares, e dos quaes a Ad
ministração estiver de posse actualmente. 

10. Acçoens representando o valor de Canaes de Nave
gação seraõ também restituidas—isto he, áquellas que estaõ 
actualmente nas maõs do Governo, tam depressa as de-
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mandem os que tem direito a ellas—áquellas deque o Go
verno tiver disposto, quando voltarem ás suas maõs, em 
conseqüência do direito de reversão estipulado nos actos 
de alienação. 

11. Os antigos proprietários, herdeiros, ou procura
dores, para obterem a restituição ordenada pela presente 
ley, iraõ ter com os Prefeitos nos Departamentos, e com o 
Secretario de Estado das Finanças em Paris. 

12. O Prefeito depois de ter consultado os Dircctorcsda 
Fazenda, e Conservadores das Tapadas, e de se terem as
segurado das qualidades e direitos dos reclamantes, invia-
raõ os documentos com suas opinioens, ao Secretario de 
Estado das Finanças. 

13. O Secretario de Estado inviará todas estas reclama
çoens á Commissaõ encarregada de decidir sobre as resti-
tuiçoens. 

Dada no Castello das Thuilleries, em 12 de Septembro, 
de 1814. 

Este plano de Ley foi mandado imprimir, e remettido ás 
Secçoens. 

O Abbade de Montesquieu communicou as Emendas que 
os Pares fizeram na ley relativa á liberdade da Imprensa, e 
as quaes tinham recebido o consentimento do Rey. 

1. A suppressaõ do Preâmbulo. 
2. A suppressaõ do Artigo 5, e a inserção do seguinte 

em seu logar : — 
Artigo 5. Se ao menos dous censores julgarem que o 

escripto he um libello famoso, ou que pode perturbar a 
tranquillidade publica, ou he contrario á Carta Constitu
cional, ou que pode prejudicar a boa moral, o Director 
Geral dos Livreiros mandará parar a imprensa. 

3. A suppressaõ do artigo 7, e a substituição do se
guinte. 

7. O Director Geral dos Livreiros dará conta a esta 
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Commissaõ dos escriptos, cuja impressão tiver mandado 
suspender desde o fecho da Sessaõ precedente, e submet-
ter-lhe-ha a opinião dos Censores. 

O Minislro do Interior aprezentou um plano de ley so
bro a exportação do graõ. 

O Rey propõem que a exportação de graõ permittida 
pela Ordenação de 26 de Julho passado, seja definitiva
mente authorizada debaixo das seguintes condiçoens:— 

Os Departamentos das Fronteiras da França seraõ divi
didos em três classes.—1. Aquelles onde o graõ costuma 
ser mais caro do que no resto da França—2. Onde costu
ma estar em preço médio—3. Onde ordinariamente costu
ma estar mais barato O graõ será sujeito unicamente a 
um simples direito de balança, em quanto estiver por me
nos de 21 francos o hectolitro, nos departamentos da pri
meira classe; por menos de 19, nos da segunda; c por me
nos de 17 nos da terceira. Quando estiver por estes pre
ços pagara de exportação um direito de franco e meio por 
quintal métrico. Senteio, avea, cevada, e milho ou trigo 
das índias, pagarão somente a metade do direito estabele
cido para o trigo. O producto dos direitos de exportação 
seraõ empregados em obras úteis á agricultura. 

A exportação será suspendida em cada departamento 
fronteiro, quando o trigo tiver chegado ao preço de 23 
francos, nos da princira classe, de 21 nos da segunda, e de 
19 nos da terceira. Nada na ley será derogatorio das 
leys relativas á importação para França de terras estran
geiras, ou da sua circulação no interior. 

HESPANHA. 

Representação que a S. Aí. Catholica fez a parte saã do 
Congresso Nacional, em 22 de Abril do corrente anno. 

Madrid, 25 de Julho. 
SENHOR : —A Divina Providencia nos tem confiado a 

representação de Hespanha para salvar a sua Religião, o 
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seu Rey, a sua integridade, e os seus direitos a tempo 
que opiniões erradas, e fins menos rectos se achaõ asse-
nhorcados da força armada, dos cabedaes públicos, dos 
primeiros empregos, da possibilidade de fazer mercês ou 
opprimir, ausente V. M., dividida a opinião de seus 
Vassallos, hallucinados os incautos, reunidos os perversos, 
fructificando a arvore da sediçaÕ, principiada e sustida 
a independência das Américas, e ameaçadas de hum systema 
republicano as Provincias que representamos: indefezos 
á face do Mundo temos sido insultados, forçados, e op-
primidos, para naõ fazermos outro bem senaõ impedir e 
dilatar a execução de maiores males, e naõ nos ficando 
outro recurso mais que o de elevarmos á presença de 
V- M. este Manifesto que satifaz o desejo das nossas 
Provincias, o possível desempenho dos nossos deveres, 
nossos votos, e a submissão e fidelidade que juramos a 
Vossos Reaes Pés, e ás nossas antigas leys e institui
ções. 

Supplicamos a V M. com todas as veras de nosso 
coração se digne informar-se, e com seu Soberano acerto 
enxugar as lagrimas das Provincias que nos elegeram, e 
dos leaes Hespanhoes, que naÕ tem cessado de pedir a 
Deos pela restituição de V- M. ao Throno, e hoje pela 
dilataçaõ de seus dias para fazer a sua felicidade. 

Deos guarde a V M. os muitos annos que lhe pedimos. 
Madrid, 12 de Julho, de 1814.—Senhor—Aos Reaes Pes 
de V M., etc. (Seguem-se as assignaturas de mais de 
setenta Deputados de quasi todas as Provincias de Hes
panha e da America.—Este interessante documento e os 
outros que ja temos publicado, parece que naõ deixarão 
já a menor duvida, ainda nos ânimos mais hallucinados 
com os fantásticos bens promettidos pelas chamadas Cor
tes geraes e extraordinárias, de quanto estas se haviaÕ 
desviado dos camnhos da rectidaõ, da justiça, e da ver
dadeira instituição antiga destes Congressos na Hes
panha.) 
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COLÔNIAS H ESPANHOLAS. 

Gazettas de Buenos Ayres. 
Buenos Ayres, 2 de Junho. 

Em 24 do passado, teve o Supremo Director a singular 
satisfacçaÕ de receber a relação official de uma acçaõ, em 
que. a nossa esquadra ficou triumphante, debaixo das 
ordens do Commandante-em-Chefe, o Coronel Guilherme 
Brown. A carta he datada de bordo do Hercules, de
fronte de Montevideo, 19 de Maio, e diz que a esquadra 
inimiga, consistindo de quatro corvettas três brigues, e 
vários outros vasos menores se fizera a vela do porto de 
Montevideo, no dia 14, com intento de captivar e levar 
para dentro do porto a esquadra debaixo do commando 
de Guilherme Brown, que era força inferior, e que, entre 
outros vasos, consistia das corvettas Hercules, Belfar, 
Agreable e do brigue Nancy. Diz, que por varias 
manobras, que occuparam todo o dia 14, alcançara affastar 
a esquadra inimiga para alguma distancia de Montevideo. 
Estas manobras continuaram-se no dia 15, quando o 
inimigo começou a retirar-se. " As duas da tarde," 
accrescenta elle, " perseguimollo cora as nossas varredu
ras, por estar o vento brando, a tempo que o inimigo tra
balhava por todos os modos por evitar encontro com nosco. 
Por fim encontrou-se o Hercules cora o inimigo pela tarde, 
atirou-lhe duas bandas, e pôllo em tal confusão, que em 
poucos minutos rendeo-se o brigue St. Jozé, e as corvettas 
Neptuno e Palomo. Alguns da esquadra inimiga va
leram-se do momento em que estávamos tomando posse 
dos vasos rendidos, para se escaparem a favor da noite. 
Um brigue, comtudo, e dous vasos menores foram cor
tados do porto pelo Hercules, e tendo encalhado, safaram-
se as tripulaçoens ; o brigue foi tomado, e os outros dous 
vasos queimados. Por este modo as provincias do Rio 
da Prata obtiveram uma completa victoria sobre uma es
quadra inimiga de força mui superior, com a insignifi-
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cante perda de dous homens mortos e um ferido. Parece 
que se propunham nada menos do que cortar o pescoço 
a quantos havia a bordo da nossa esquadra, porquanto 
as tripulaçoens vinham todas armadas de grandes facas 
de rasto circunstancia que pareceria incrível. Seja isto 
como fôr devo recommendar particularmente que sejam 
tractados como prisioneiros de guerra. O seu numero 
monta a 500, entre os quaes ha muitos officiaes. 

No dia seguinte, o General Vigodet, Governador de 
Montevideo, mandou-me um parlamentario com a proposta 
annexa, com a qual também remetto uma copia da minha 
resposta. 

O official parlamentar propoz que deveria haver uma 
troca de prisioneiros, na qual, com tudo, naõ convim ; e 
espero que o meu comportamento neste respeito terá a 
approvaçaõ de V E. 

O numero das peças de vario calibre, achadas a bordo 
dos navios tomados monta a 73, afora 2500 espingardas, 
e uma competente porçaõ de muniçoens. 

(Assignado) G U I L H E R M E BROWN. 

Agora segue-se a proposta que o General Vigodet trans-
mittio pelo parlamentario : — 

Circunstancias especialmente ligadas com as mui satis-
factorias noticias que tenho recebido da peninsula, pela 
polaca que hontem anchorou nesta paragem, e que 
confirma as noticias recebidas algum tempo antes por 
outro cannal, induzem-me a escrever a V E . com a vista 
de descobrir se estais revestido de poderes, pelo Governo 
a que pertenceis, para entrar cm negociaçoens com esta 
fortaleza, que bem pode ser que, á vista da nova ordem 
das cousas, tenham feliz êxito. Se assim he, procederei 
a nomear deputados, que possam discutir os meios de pôr 
termo á contenda, que infelismcnte subsiste entre membros 
da mesma familia: e no meio tempo seria próprio fazer 
cessar as hostilidades. Se V E. está authorizado para 
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acceder a alguma destas proposiçoens, espero de voso 
favor de me inviardes passaporte para o navio e depu
tados que dezejo inviar a Buenos Ayres, com o intento 
que acima tenho mencionado. 

(Assignado) GASPAR VIGODET. 

Montevideo, 11 de Maio, de 1814. 

Resposta. 
A bordo do Hercules, defronte de Montevideo. 

19 de Maio, de 1814. 
Senhor,—Tive a honra de receber o parlamentario de 

V. E. e em resposta devo fazer-vos saber, em nome do 
meu Governo, que em quanto Montevideo, seus fortes, 
arsenaes, vasos de guerra, e toda a propriedade publica, 
naÕ for entregue as armas de Buenos Ayres, naõ se darão 
ouvidos a condiçoens algumas. A propriedade, e pes
soas dos indivíduos seraõ respeitadas, e os militares devem 
entregar as suas armas como he costume em entregas á 
**•• 
discrição. A humanidade requer isto de V E . 

D. Jozé Obregou, vosso Ajudante de Campo pedio-me 
uma troca de prisioneiros, á qual presentemente naõ posso 
acceder : porem o meu Governo será informado de ambas 
as propostas com a maior brevidade possível. 

Tenho a honra de ter, &c. 
GUILHERME B R O W N . 

Os mesmos papeis contem um offlcio de Don Carlos 
de Alvear, General do exercito sitiante de Montevideo, 
datado de Miguelete, 17 de Maio, particularisando o que 
vira da sobredicta acçaõ naval. 

Declara-se agora que o Governo de Buenos Ayres está 
nas maõs de um chefe, que se intitula o Supremo Di
rector Esta personagem publicou a seguinte relação de 
uma negociação abortiva com o Governador de Monte
video. 

Habitantes das Provincias Unidas! He chegado o 
3 c 2 
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o tempo de satisfazerdes aquella curiosidade que justa
mente foi excitada em vos por certas medidas importantes, 
que foi necessário preparar em silencio, e tractar com cir-
cumspecçaõ. 

Influído pelas suggestoens de Ministros respeitáveis, e 
pelo meu ardente desejo de por termo ás calamidades 
da guerra, propuz ao Governo de Montevideo, de concerto 
com o meu Conselho de Estado, uma suspensão de hosti
lidades, sobre termos justos e honrosos. Quaesquer que 
fossem os obstáculos oppostos pelo decoro e delicadeza, 
naõ hesitei em mandar deputados a Montevideo ; porque 
penso que he da maior importância dar esta prova incon
testável da boa fé com que estou inclinado á paz e 
do respeito, e cazo que faço dos Ministros que inter
vieram. 

Os primeiros passos desta interessante negociação 
inspiraram boas esperanças de um resultado favorável ; 
porem brevemente me desenganei. A intervenção de pre
textos e demoras cedo provou, que o Governo de Monte
video so lhe faltava um pretexto plausivel para tornar o 
projecto inútil. Em vez de entrar francamente em nego
ciaçoens, garantidas por authoridades respeitáveis, e 
tractallas pelo melhor modo, e de uma maneira nobre c 
decente, fundou as suas esperanças em intrigas, e mano
bras de agentes obscuros. Longe de promover a paz, tam 
necessária para a felicidade pnblica, buscava o Governador 
provocar ao combate, por uma insidiosa politica, pro
ferindo discursos sediciosos, indecentes para um Magistra
do, e usando a linguagem de uma tiraida audácia, que 
parece querer oceultar aquillo mesmo que pretende in
sinuar—linguagem com tudo que naõ pode enganar nin
guém, e que deshonrando quem a adopta, naõ pode pro
duzir cousa alguma útil ao Estado. 

Em conseqüência deste inesperado comportamento 
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ordenei aos meus deputados que se viessem embora, e se 

retirassem para Colônia. 
Tendo saido, veio encontrallos um correio, com uma 

carta do Governador de Montevideo, cm que, apartando-
se das bases propostas para o armisticio, offereceo outras 
tam incompatíveis com os princípios da razaÕ e da po
litica, que fazem descrédito ao senso commum do Gover
nador daquella fortaleza, a naÕ ser obvio que foram pro
postas com tençaõ de fechar para sempre a porta a acom-
modaçaõ. 

E naverdade, como podia o Governador de Montevideo 
ima-rinar, que se haviam de mandar lá Deputados para 
convirem em condiçoens de completa sujeição ao seu 
gosto ? 

Daqui procede, qne depois de ter irritado profunda
mente as authoridades interessadas na negociação, tem 
inflamado mais do que nunca a guerra civil na campanha 
de Montevideo, tem arriscado a completa annihilaçaõ 
de suaopulencia, e aggrayadoas mutuas calamidades que 
a guerra occasiona. 

Pays de famillias, negociantes, e indivíduos de todas as 
classes, assim vos que compondes esta povoaçaõ, como 
as victimas innocentes que estaõ dentro dos muros de 
Montevideo, se vedes consumirem-se as vossas fortunas, 
as vossas famílias sem necessidade, e os vossos filhos 
morrerem no campo da batalha, naÕ attribuais a mim 
calamidades, que Eu derejaria apartar á custa da minha 
própria vida. Dizei quem enganou as vossas esperanças, 
quem provocou a guerra, quem fechou a porta da paz 
e do repouso que estava a ponto de abrir-se ? A vossa 
resposta he o único lenifivo da afflicçaõ do meu coração 
nesta cruel situação. Eu tenho feito tudo quanto es
tava da minha parte. Tenho feito por amor da paz 
muito mais do que o Capitão General de Montevideo 
tinha direito a esperar. Se elle por necessidade, ou es-
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colha lapa os ouvidos á voz da razaõ ; se nada pode valer 
para com elle, nem a respeitável authoridade dos Mini
stros raedianeiros, nem as vantagens apresentadas pelo 
armisticio, nem as lagrimas dos infelices condemnados a 
toda a sorte de misérias, nem a ruina de tantos cidadãos 
honrados—que recurso fica senaõ o das armas ? 

A paz, entretanto, he necessária para a nossa existência; 
e ja que se naõ pode obter por negociação, deve ser con
quistada : escravidão naõ se pode chamar paz: uma 
injusta e ignominiosa submissão, tal como a que se requer 
de vos,—que outro effeito pode produzir senaõ o de tor
nar as perturbaçoens e a revolução eterna? O ódioe a 
desconfiança sempre haõ de achar pretextos para novos 
actos de violência, e a desolação do paiz ha de ser inevi
tável. 

" Nunca subscreverei a taes condiçoens. Nada poderá 
jamais induzir-me a sacrificar os vossos direitos, e a vossa 
liberdade. Vos mesmos naõ podeis consentir em tal. E 
porquanto a honra, a justiça, e a necessidade o requerem, 
sustentemos a guerra até a ultima extremidade. He 
melhor sacrificar a nossa propriedade, e a nossa existên
cia, uma vez por todas, com gloria, do que expormo-nos 
a uma morte infame, c prolongada. O Ser Supremo, o 
Protector Eterno da justiça, ha de coroar os nossos es
forços com bom êxito; ha de nos dar tranquillidade es
tável e permanente. 

" Porem, seja qual fôr a fortuna das nossas armas, os 
meus desejos pela paz seraõ igualmente ardentes, a mesma 
victoria somente me será grata, por isso que ella promove 
a terminação desta guerra das paixoens contra a natureza. 

" GERVASIO ANTÔNIO DE POSADAS." 

Castello de Buenos-Ayres, 1 de Maio, de 1814. 



Miscellanea. 387 

Bases de Pacificação Propostas pelo Governador de 
Montevideo. 

1. Buenos-Ayres, e todas as terras sujeitas ao seu go
verno, com as tropas de seus exércitos, jurarão a consti
tuição politica da monarchia Hespanhola, sancionada 
pelas Cortes Geraes e Extraordinárias da naçaõ, prestarão 
juramento de fidelidade a Fernando Vil . e durante a sua 
ausência c captiveiro, á Regência do Reyno nomeada 
pelas dietas Cortes. 

2. Dentro de quinze dias depois da ratificação do trac
tado de pacificação, será a constituição proclamada em 
Buenos-Ayres, e jurada com toda a solemnidade possível ; 
e era todas as terras sujeitas aquelle governo será posta em 
execução dentro de quinze dias depois de a nossa fra
ternal reconciliação lhes haver sido intimada. Depois 
daquelle período nenhumas outras authoridades serão 
reconhecidas senaõ as designadas pela Constituição, e que 
forem nomeadas pela Regência do Reyno. 

3. Tudo quanto diz respeito ás repartiçoens politicas, 
ecclesiasticas, civis, e militares, e á do Thesouro, será 
regulado conforme os princípios das bases precedentes ; 
para cujo fim devem vir de Buenos-Ayres Deputados de
vidamente authorisados, os quaes, em conjuncçaõ com os 
nomeados pelo Capitão General destas provincias, re
gularão tudo quanto puder contribuir para a prosperidade 
commum, e inviolável segurança de todos os habitantes 
agora sujeitos ao Governo de Buenos-Ayres: com esta 
intelligencia, que se algum dos existentes officiaes pú
blicos naÕ for confirmado na situação que oecupa, tomar-
se-haõ todas as medidas para os empregar em suecessao 
assignando-se-lhes ao mesmo tempo pensoens para a sua 
decente subsistência. 

4. Como a fraternal nniaõ de todas as terras sujeitas ao 
Governo de Buenos.Ayres, com o resto da Monarchia, 
fique completada debaixo das duas bases primeiras, todas 



388 Miscellanea. 

as antigas divisoens, ficam ipso facto abolidas. Por con
seqüência ninguém será molestado ou perseguido por 
opinioens que possa ter tido, defendido, ou escripto: c 
como nenhum outro Magistado possua poderes para ga
rantir esta promessa senaõ o Capitão General destas pro
vincias, offerece elle solemnemente, cm nome de Fernando 
VII . e em conformidade com os altos e extensos poderes 
conferidos a elle pela Regência do Reyno, observar, 
e preencher o tractado estipulado, o qual ha de ter 
a mesma validez neste respeito como se fosse feito 
com o Governo Nacional, cuja authoridade o Capitão 
General exercita exclusivamente nas provincias do Rio-
da-Prata. « GASPAR VIGODET." 

Montevideo, 12 de Abril, de 1814. 

(Copia fiel) HERRERA. 

CONVENÇÃO. 

Acto do Governo e Senado, na Cidade de Santiago de 
Chili, em 5 de Maio, de 1814. 

O Senhor Don Francisco Antônio de Lastra, Supremo 
Director do Estado, convocou na sua Sala do Despacho, 
o distineto Corpo do Senado, e leo em sua presença os 
Documentos de Tractados feitos em conseqüência da con
venção de 19 do mez passado, pelo General do Exercito 
Nacional, o Brigadeiro Don Gavino Ganzá, e o General 
em Chefe do Exercito do Chili, o Brigadeiro Don Ber
nardo OTIiggins, e o Quartel Mestre, e Brigadeiro Don 
JoaÕ Mackena, Plenipotenciarios nomeados para este fim 
na dieta convenção, c o conteúdo destes Documentos he o 
seguinte:— 

Convenção concluída entre o General dos Exércitos, cha
mados Nacionaes, e o Governo do Chili. 

1. O Chili offerece mandar Deputados, exercendo os 
imprescriptiveis direitos que lhe pertencem, como parte in-
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tegrante da Monarchia Hespanhola, para nas Cortes sanc-
clonarem a Constituição, que aquelle Corpo tem formado, 
depois das dietas Cortes terem ouvido os seus Represen
tantes, e as promessas de obedecerem ao que entaõ lôr de
terminado, reconhecendo, como tem reconhecido, por seu 
Monarca, Don Fernando Vi l . e a authoridade da Regên
cia pela qual a Juncta do Chili he approvada, mantendo 
no entretanlo o Governo interior, com todos os seus po
deres e faculdades, o commercio livre com as Naçoens Al
liadas, e Neutraes, especialmente com a Gram Bretanha, 
aquém a Hespanha, abaixo de Deus, e do seu valor e co
ragem, deve a sua existência política. 

2. Cessarão immediatamente as hostilidades entre am
bos os Exércitos; e a evacuação de Talea terá logar den
tro de trinta horas depois do Governo de Santiago haver 
commuuicado a approvaçaõ deste Tractado; e a da pro-
ivncia da Conceição, isto he, pelas tropas de Lima, Val-
davia, e Chiloe, dentro do periodo de um mez, depois da 
recepção da dieta approvaçaõ, desencarregando do serviço 
os auxiliares que tinham chegado juncto ao Chili, e Chiloe 
ficando como de antes' sujeita ao Vice Rey de Lima} da 
mesma forma seraõ desbandados todos os soldados da Pro
vincia da Conceição e suas dependências, se o requererem. 

3. Terá-logar immediatamente uma troca de todos os 
prizioneiros de ambos os lados, sem excepçaõ alguma; de
vendo esquecer-se inteiramente todas as acçoens dos indi
víduos das provincias do reyno, oecupadas pelos exércitos 
em conseqüência da presente guerra; naõ sendo permitti-
do a pessoa nenhuma de qualquer partido arrogar-se mé
rito pelas haver feito em tempo nenhum futuro. A reli
giosa observância deste artigo he reciprocamente recom-
mendada. 

4. As relaçoens mercantis com todas as outras partes da 
Monarchia Hespanhola continuarão, com a mesma liber
dade e boa intelligencia como antes da guerra. 

VOL. XI I I . No. 76. 3 n 
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5. O Chili dará a Hespanha todo o auxilio que estiver 
em SÔU poder, consistente com a deterioração oceasionada 
pela guerra no seu território. 

6. Os officiaes veteranos dos corpos de infanteria e dra-
goens da Conceição, que desejarem continuar a servir no 
paiz, ficarão com a mesma graduação c paga que possuíam 
antes das hostilidades; e os que naÕ desejarem servir de
verão ficar sujeitos ao destino que o Vice-Rey lhes as
signar. 

A cidade da Conceição e o porto de Talcahuano rete
rão todas as peças de artilheria que possuíam antes de 
principiarem as hostilidades; e como naÕhe possível que o 
Brigadeiro Don Gavino Gainza possa entregar todas as 
armas de ambas as praças restuir-lhe-haõ 400 para o seu 
serviço e guarda. 

8. Desde o momento em que este tractado for assignado, 
o exercito do Chili será obrigado a preservar as suas pre
sentes posiçoens, e a evitar approximar-se a Falca ; e se 
antes do Governo do Chili ter ratificado a convenção oc
currer alguma circunstancia que prejudique a dieta rati
ficação, ficará o exercito livre para se acampar em algum 
destricto a igual ou maior distancia da dieta cidade: 
bem entendido que em caso de inesperada renovação de 
hostilidades, só poderá ser cora previa noticia, e concor
dância de ambos os exércitos; o exercito nacional naõ 
pode commetter aggressaÕ sem retomar a posição que oc-
cupa a esta data. 

9. A todos os habitantes será restituida a propriedade 
que possuíam prévio ao dia 18 de Fevereiro de 1810, de-
clarando-se nullas todas as alienaçoens que naõ tiverem 
sido precedidas por particular contracto concluído com os 

donos. 
10. O Governo do Chili o mais depressa que puder ex

pedirá 30,000 peças do thesouro publico, como parte do 
pagamento devido á provincia daConceiçaõ, despezas cau-
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sadas pelo exercito, presentemente commandado pelo 
General o Brigadeiro D. Gavino Gainza o qual examinará 
os bilhetes apresentados pela Inlendencia. 

11. Para cumprimento e observância do que, em boa 
fé, está estipulado nos precedentes artigos, o Chili dará 
era reféns três pessoas de distincta graduação e caracter, 
como já está uma acceite, e mais respeitável, tendo se 
offerecido espontaneamente para honra do seu paiz, o 
Brigadeiro Don Bernardo 0'Higgins ; quando o Governo 
do Chili o naÕ eleja Deputado ás Cortes ; e' em tal caso 
será substituída em seu logar uma pessoa de caracter e 
respeito no paiz. 

12. Para a realisaçaõ da completa evacuação do territó
rio do Chili, quando o tractado estiver ratificado, dará o 
Exercito Nacional dous Coronéis, em reféns ; assim como 
para a evacuação de Tal ca, que terá logar immediatamente, 
dará o exercito do Chili antros dous de igual graduação, 
concedendo todo o resto do mez para a chegada dos reféns, 
mencionados no precedente artigo, aos quartéis do exercito 
nacional, ou de uma certidão do seu embarque para Lima. 

13. Logo que este tractado estiver assignado, deverão 
os generaes de ambes os exércitos expedir ordens, para se 
suspender a marcha de algumas tropas que puderem vir 
marçhaudo de outras partes para se lhes reunirem, e lhes 
será permittido ajunctar-se unicamente nos districtos ou 
terras mais vizinhas do logár onde as dietas ordens as en
contrarem, para evitar irregularidades, e demorar-se-
haõ ali ate receberem ordens para a sua direcçaõ; porem 
os auxiliares do Exercito Nacional naõ deverão por moti
vo nenhum passar o Maule, ou entrar em Talca, nem os 
do exercito do Chili passar o rio Lontuc. 

14. Se acontecer, o que se naõ espera, que este tractado 
naõ seja approvado, o general do exercito do Chili deve 
esperar pela certidão da noticia, a qual deverá ser com-
municada ao general do Exercito Nacional, e ser dada 

3D2 
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a saber dentro de era um quarto de hora depois de ser rece
bida. 

NORWEGA. 

Proclamaçaõ do Principe Christiano aos Norweguezes. 
Norweguezes ! Qnando ao tempo da dissolução da vossa 

uniaõ com a Dinamarca tomámos sobre nos a direcçaõ dos 
negócios da Norwega, foi para prevenir que a vossa ama
da pátria fosse dislacerada por guerra civil e facçoens. 
Os vossos desejos chamaram-nos ao throno da Norwega : 
nos obedecemos as vossas vozes. A vossa confiança e a boa 
causa pediam a nossa participaçuõ. Resolvémo-nos a 
fazer todos os sacrifícios pessoaes, cm ordem a assegurar-
vos aquelles benefícios. 

" He verdade que eu bem pensava os perigos que amea
çavam as vossas e as nossas esperanças, em uma contenda 
tam desigual; porem nunca pudemos conceber, que os 
mais poderosos Estados da Europa haviam de combinar-se, 
para opprimirem um nobre e innocente povo, cujas racio-
naveis vistas eram a liberdade, e cujo único desejo era a 
independência. 

No entanto os poderosos Alliados da Suécia informa
ram-nos pelos seus Enviados de que a uniáÕ da Norwega 
com a Suécia estava irrevocavelmente determinada. Vos 
sabeis que queríamos sacrificar a nossa feliz situação pes
soal, se a grande assemblea da naçaõ o achasse conveniente 
para felicidade da naçaõ; porem timbera sabeis que as 
condiçoens com que o armisticio foi entaõ offerecido, 
eram taes que naõ podíamos consentir nellas sem que pri
meiro tivéssemos experimentado a sorte da guerra, por 
serem contrarias ás leys fundamentaes. 

Com pezarvimosque os nossos sinceros esforços por evi
tar a guerra no Norte eram infruetuosos. 

A extençaõ das fronteirase das costas marítimas da Nor
wega fizeram necessário dividir as tropas. A Sticciu fez 
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grandes diligencias para se armar em differentes pontos. 
Daqui seguia.se a incerteza de que parte do reyno podes
se esperar o ataque para delle podermos cobrir as pro
víncias interiores do reyno, e para ao mesmo tempo poder
mos acudir aquelles pontos que fossem ameaçados ou ata
cados. Em todos estes respeitos o Glommen parecia 
apresentar mais vantagens. 

Tendo sido informado da invasão do inimigo por Ide-
Sletten, e Swinesund, apressumo-nos a ajunctar um corpo 
cm Rakcsfadt, em ordem a fazer parar o progresso do ini
migo, atacando-o daquelle lado 5 Porem o inesperado ren
dimento de Frederickstadt obrigou-nos a tomar uma posi
ção sobre o Glommen, tendo o inimigo obtido uma pas
sagem segura, de sorte que a estrada de Christiana podia 
ser forçada. 

Como o inimigo era superior por mar, tinha em seu po
der rodear-nos o flanco direito, por meio de freqüentes 
desembarques. Um longo bloqueio pelas forças marítimas 
Inglezas e Suecas, naõ nos tinha deixado fornecer os nos
sos ahnazens por modo suíficiente ; estavam quasi exhaus-
tos, e a falta do mais necessário ameaçava quebrantar 
aquella coragem, que a força superior do inimigo naõ podia 
abater. Os Deputados da Dieta naõ foram recebidos pelo 
Ministro Inglez, e por conseqüência voltaram sem espe
rança alguma de suecorro ou relaxaçaõ das medidas con
trarias daquelle Reyno. 

Nestas circunstancias propoz a Suécia um armisticio ; 
das duas fortalezas, cuja occupaçaõ pelas tropas Suecas 
tinha sido recusada nas negociaçoens que se desfizeram, 
uma ja estava em seu poder, e a outra está cortada, e bom
bardeada sem poder ser soecorrida. A sorte da guerra 
tinha se declarado contra nos, e, em circunstancias taes, 
a continuação da contenda, so poderia conduzir á total 
ruina da nossa pátria. 

Para prevenir isto, e para dar a naçaõ uma opporluni-
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dade de saber a condição do reyno por um ajunctamento 
da Dieta, repelimos os nossos offerecimento de nos retirar
mos voluntariamente daquella feliz situação, a que a vossa 
confidencia nos tinha chamado. 

Assignou-se o armisticio e convcnçuõ no dia 14 do cor
rente, em conseqüência do qual temos, pelo nosso Res
cripto de hoje, dirigido aos Principaes Magistrados, man
dado convocar uma Dieta Extraordinária, para se ajunc
tar em Christiana, era Sextafeira, 7 de Outubro, deste 
anno. 

Amados Norweguezes I So a imperiosa necessidade, 
disto naõ podeis vos duvidar, poderia ternos induzido a 
dar um passo que o vosso affècto para comnosco torna do-
bradamente doloroso. O nosso desejo era merecer o vosso 
amor ; a nossa consolação he a convicção dos vossos sen
timentos, e a consciência de que o vosso bem era o único 
objecto de todas as nossas acçoens. Dada em Mos, em 16 
de Agosto, de 1814, debaixo da nossa maó e do sello do 
Reyno. 

(L . S.) CHRISTIANO FnEDEnico, 
VON I IOLTKN. 

PORTUGAL. 

Quartel General do Pateo do Saldanha, 27 de Agosto, 
de 1814. 

ORDEM DO DIA. 

O Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Marechal 
Lord Beresford, Marquez de Campo Maior, reunido-se 
agora ao Exercito, dirige-se primeiro que tudo a felicital-
lo pela sua volta para o seu paiz, famílias, e amigos. Sua 
Excellencia naÕ duvida, de que por todo o Reyno se ha 
de ter feito ás tropas uma recepção lisongeira, e cheia 
de enthusiasmo, a qual por melhor que tenha sido, com
parada com o merecimento e serviços do Exercito feitos 
ao Soberano e á Pátria. naÕ pode ser julgada excessiva. 
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Sua Excellencia está convencido de que os Portuguezes 
naõ seraõ na Europa os únicos, nem os menos fervorosos 
em mostrarem o seu reconhecimento ás Tropas da sua 
JVaçaõ, que nao fôraõ excedidas nem em disciplina, nem 
no campo da batalha, por nenhuma Tropa das Nações que 
se aluaram contra o Tyranno geral, que o quiz ser da 
Europa, e de todo o mundo. 

Entre tanto que as Tropas e a Naçaõ nao gozao o pra
zer (por que mais suspiraõ) de tornar a ver o seu Sobe
rano, toma Sua Excellencia sobre si agradecer as Tropas 
em nome de Sua Alteza Real o Principe Regente Nosso 
Senhor a sua conducta durante uma guerra taõ longa, e 
na qual se offerecéram ao Exercito Portuguez tantas occa-
siões de mostrar ao mundo, que por maiores que foram os 
antigos feitos heróicos da naçaõ, naõ cedem os de agora 
em nada aos dos tempos mais gloriosos na historia de seus 
antepassados. 

Sua Excellencia bem se lembra, e lembrara sempre 
das difficuldades, privações, e perigos contínuos, que o 
Exercito venceo cora admirável constância: e naõ fal
tará a patentear o seu merecimento a Sua Alteza Real, 
que ama o Exercito, e cuja justiça e benevolência lhe 
assegurad demonstrações da sua satisfacçaÕ e appro
vaçaõ. 

Em quanto não se effectua a volta (tão desejada) de 
Sua Alteza Real para este Reyno, naõ deixara Sua E x 
cellencia de pôr na presença dos seus Representantes os 
IUustrissimos e Excellentissimos Senhores Governadores 
do Reyno o merecimento do Exercito, e pedir-lhes o que 
for a bem deste: e Suas Excellencias, que estaõ inteira
dos, e participaõ das benevolas intenções do Soberano 
para com as suas Tropas beneméritas, naõ deixarão de 
fazer, como tem feito até agora, em quanto depender de 
Suas Excellencias, e os meios públicos o permittirem. 
tudo o que possa mostrar o conceito que formam dos Ser-
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viços do Exercito, e concorrer para a sua boa exis
tência. 

Officiaes e Soldados do Exercito Portuguez! Sua 
Excellencia fez todo o possível por estar sempre com-
vosco durante esta longa guerra, e participar das vossas 
fadigas e perigos, a fim de poder julgar por si mesmo do 
merecimento de cada um em partícula!, e de todos em 
geral. Ninguém pode pois conhecer nem apreciar me
lhor do que Sua Excellencia o vosso merecimento; e Sua 
Excellencia confessa que vos naõ faria justiça se dei
xasse de assegurar-vos publicamente, que os vossos Ser
viços naÕ podem ser demaziadameiife louvados, e realça
dos em feitos de armas, e disciplina. Como Soldados 
vos naõ fostes excedidos; e Sua Excellencia dando-vos 
a sua approvaçaõ pessoal, com a qual tendes juntamente 
a sua admiração, vos dá os seus agradecimentos, e vos 
cumprimenta pela gloria, que adquiristes para vos mes-' 
mos, e para a Naçaõ Portugueza. Soldados! Depois de 
vos terdes mostrado em campanha iguaes aos melhores 
Soldados da Europa, haveis patenteado durante uma 
marcha de três mezes por paiz amigo, que sois capazes 
de excedellos em boa conducta, ordem, e disciplina; c 
esta marcha vos faz como homens tanta honra, quanta 
durante a guerra tendes adquirido como militares. Ac-
ceitai também por isso os agradecimentos do vosso Com-
mandente em Chefe. 

Ainda que Sua Excellencia de justiça e naturalmente 
lance as suas primeiras vistas, quando volta ao Exercito, 
sobre a primeira linha, com tudo naõ reconhece menos os 
Serviços e merecimentos da segunda. As Milícias de todo 
o Reyno pelo seu zelo, observância, o obediência ás Ordens 
e instrucções dos seus Chefes e Superiores, mostraram os 
seus desejos de se tornarem capazes, como eram dignas, de 
auxiliarem os seus irmãos de armas da primeira linha. Con
seguirão isto; e em razaõ do ponto de disciplina (eu-
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perior ao que das suas circunstancias verdadeiramente 
havia direito de de esperar) a que o desvelo dos Officiaes, 
e zelo dos Soldados as fez subir, achavao-se ultimamente 
as Milícias em estado de se porem em linha com a pri
meira linha, como desejavam, se a pátria o tivesse neces
sitado: e. Sua Excellencia certifica, que em quanto ca-
minhavaÕ para este estado de disciplina fizeram Serviços 
importantíssimos (dos quaes Sua Excellencia poderia 
citar tantos exemplos, se nesta oceasiaõ se naõ abstivesse 
de referir particularidades de qualquer natureza, a res
peito de pessoas, ou acontecimentos) e tiveram na defeza 
do Reyno uma influencia mais que secundaria. Tem Sua 
Excellencia prazer em dar a sua opinião sobre a conducta 
e os Serviços da segunda linha com a sua approvaçaõ, e 
agradecimentos, e em lhe assegurar, que naÕ deixará de 
submetter tudo ao conhecimento de Sua Alteza Real. 

Sua Excellencia teria summo pezar, se acaso lhe es
quecesse fazer mençaõ dos Corpos de Voluntários, que 
se formaram por puro Patriotismo para servirem a defeza 
da Pátria: e dentre os que tem havido em differentes 
tempos, e com diversas denominações, todos com o mes
mo objecto, e dignos de louvores, naõ pode Sua E x 
cellencia deixar de especificar os existentes no fim da 
guerra; a saber os Regimentos de Voluntários Reaes 
de Infantaria e Cavallaria do Commercio; os quatro 
Batalhoens (dois de Artilheiros, e dois de Caçadores) 
Nacionaes de Lisboa; e (ainda que formado mais tarde) 
o Corpo de Voluntários Reaes do Porto. Sua Excel
lencia he mui sensível aos bons Serviços deste ultimo, e 
roga aos membros delle, que recebaõ os seus agradeci
mentos, Lembra-se Sua Excellencia da boa vontade, 
com que os Batalhões de Artilheiros e Caçadores Na
cionaes de Lisboa se appresentaram para marcharem 
contra o inimigo, quando ousou aproximar-se da Capital; 
e a sua própria conducta nas linhas faz o seu melhor 
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elogio. O Senhor Marechal os admirou entaõ, porque 
ainda que fossem Tropas muito novas, manifestaram bem 
o caracter da NaçaÕ, e se mostraram Portuguezes: e 
depois continuaram a merecer approvaçaõ de Sua Ex
cellencia pela boa vontade e zelo, que sempre mostraram 
em todos os Serviços, que se exigio delles. 

Ao Corpo de Voluntários Reaes do Commercio de 
Lisboa naõ sabe Sua Excellencia como faça plena justiça. 
A conducta delle mereceo sempre a admiração de Sua Ex
cellencia considerando a composição deste Corpo, cujow 
membros eraõ pela maior parte dos mais respeitáveis Nego
ciantes^ gozavaõ das maiores commodidades, e que por isso 
só o mais puro patriotismo os teria podido submetter por seis 
annos a exporem-se a todos os inconvenientes e incom-
modos de hum Serviço rigido, e pôr n'uma disciplina 
igual á das melhores Tropas. Certamente na apparencia 
nenhumas o excediaõ, nem na exactidaõ com que fazia 
o seu Serviço: e posto que este naõ era em frente do 
do inimigo (porque nunca pôde chegar a Capital) com 
tudo o exemplo da sua conformidade ás regras da disci
plina, a sua apparencia, e o modo exacto cora que servio, 
influíram geralmente de huma maneira, cujas vantagens 
saõ incalculáveis, mas que Sua Excellencia sempre ob
servou attentamente, e apreciou e naÕ he difficil ver. 
que este Corpo poupou ao Governo uma somma enorme 
pelo seu desinteresse, fazendo um Serviço gratuito. 
Sua Excellencia deseja que este Corpo, assim como os 
outros fiquem certos da sua approvaçaõ, e acceitem os 
seus agradecimentos. 

Os Serviços feitos pelas Companhias de Artilheiros 
Ordenanças merecem também ser mencionados, bem 
como os das Ordenanças em geral, sempre que houve 
oceasiaõ de serem empregadas. Grande parte teve lugar 
de se distinguir com particularidade ; e Sua Excellencia 
aprecia altamente esta terceira linha. 

Naõ he este o tempo e lugarde especificar pessoas; 
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mas a Naçaõ Portugueza tem razaõ de saber e se gloriar 
de que todos os seus filhos cumpriram plenamente o seu 
dever, e adquiriram para si mesmos e para a Pátria honra 
e fama. 

Ajudante-general MOSINIIO. 

Reflexoens sobre as novidades deste mez. 
«RAZIL. 

A 15 deste mez de Septembro chegou a Plymouth no brigue Voa

dor, Antônio de Saldanha da Gama; o qual junctamente com o Mi

nistro de S. A. R,, que estava em Suécia (D. Joaquim Lobo) e com o 

Conde de P.ilmcla, seraõ os Plenipotenciarios Portuguezes no Con

gresso de Vienna. 

0 Ministro, Saldanha, foi aprezentado ao Principe Regente de In

glaterra, e depois partio S. Ex*. para o seu destino. 

Nos desejaríamos sinceramente naõ ser obrigados a introduzir no 

que temos a dizer o nome do Conde de Funchal; porque realmente 

naõ pódc deixar isto de ter apparcncias de personalidade contra elle; 

o que de facto naõ existe; mas uma vez que este diplomático se 

acha sempre no caminho de nossas observaçoens, naõ podemos deixar 

de encontrar-nos com elle; c naõ he de nosso gênio coaretar o rasgo 

livre da pena, no que suppomos ser de interesse publico; meramente 

por nos silvarmos das apparencias de personalidade. 

Como o Conde de Funchal, pois, naõ foi para o Brazil, e se deixou 

ficar em Londres; naõ teve nem podia ter parte nas instrucçoens 

que se lavraram para os Plenipotenciarios; c como elle foi deixado 

de fora da commissaõ ; naõ poderá, ao menos directamente, atra

palhar as negociaçoens desta pacificação geral; como tem feito em 

todos os negócios públicos em que tem tido parle, ou porque o 

mandassem, ou porque elle se intromettesse. 

NaÕ obstante ist:> corre em Londres um rumor, de que o Conde de 

Funchal se prepara para ir ao Congresso. Nós naõ nos admiraríamos 

de forma alguma de similhante passo ; visto o que o Conde de Fun

chal tem feito em formal desprezo das ordens de seu Soberauo, e o 

achamos muito capaz de se ir metter no Congresso sem Credenciaes, 

nem authoridade alguma; e, se o deixarem, entrar em frota sem 
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bandeira—o que elle fez em Paris he mais que bastante para que 
delle se supponha tudo quanto ha de despropositado. 

Agora o que nas naõ esperávamos, e de que o Leytor se vai admi
rar he o seguinte. D. Lourejiçode Lima, que foi Ministro de Bona
parte contra os Portuguezes; e fez tudo quanto esteve em seu poder 
para lhe entregar a Pessoa do Príncipe Regente e a Familia Real ; 
este homem taõ conhecido em Portugal, tem o desafogo de se achar 
em-Londres, ao momento, em que isto escrevemos, associando, por 
conseqüência, com o Conde de Funchal, e pretendendo a ter direito 
à ser um dos Plenipotenciarios do Congresso em Vienna, pela razaõ 
que alega, de que assim o desejava o Imperador de Áustria ; como se 
os Ministros de Portugal, haõ de ser por forca nomeados pelos Prín
cipes estrangeiros. Cóm eífeito he o cumulo do desaforo, em um 
homem que servio os inimigos da Pátria, até o ultimo instante em 
que lhe pode ser útil; e he precizo ser um descarado tal qual este 
Lourenço, pura ter similhantes pretençoens. 

Porém deixamos este incrível, e extraordinário exemplo de desca
ramento : vamos ao negocio. 

Quanto á escolha dos Plenipotenciarios, nada temos a ilizer, he 
suíficiente considerar a presente situação de S. A. R., para que todo 
o Mundo lhe de louvores pela escolha; naõ obstante a parte que o 
Conde de Palmcla tem representado em Paris, com o Conde de Fun
chal : mas disso se naõ sabia no Brazil. 

O mal que o Conde de Funchal fez á sua naçaõ, assignnndo o trac
tado de Paris, ja naÕ tem senaõ dlfficultoso remédio; salvo se S. A. 
11. desapprovar inteiramente o que elle fez, declarando que obrou 
sem instrucçoens. E como naõ suppomos que o Governo do Brazil 
tem energia bastante para dar um passo desta natureza, julgamos 
que esta he a primeira difliculdade em que tem de esbarrar os Pleni
potenciarios. 

A segunda difliculdade resulta do mal aventurado tract.-ido de Com
mercio Roevidico; desse labyrinto, naõ vemos como se possam li
bertar os Plenipotenciarios, sem armarem alguma trama pela qual 
as demais Potências convenham em interceder, para que se rescinda 
aquelle tractado cin tudo, c por tudo. 

Porém ainda mesmo, que, pela intervenção das demais Potências, 
se obtivesse isso ; se cahiria cm outra difliculdade, que vem a ser a 
necessidade, que nesse caso haveria, de fazer tractados de Commer
cio com todas as outras Potências ; escolho de que todo o bom Por
tuguez desejaria que os Plenipotenciarios se livrassem. 
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Regra geral cm Diplomacia lie, que toda a Potência se deve livrar 
de fazer tractados com outras Potências mais poderosas ; e principal
mente quando tem de chamar reciprocas, as estipulaçoens, que so
mente o saõ na apparencia de palavras. Como julgamos esta regra 
mui apphcavel ao estado politico do Brazil, somos de opinião, que a 
maior parle da habilidade dos Plenipotenciarios se deve empregar, 
cm evitar proposiçoens de tractados ; e quando muito limitarem-se 
a meras formalidades, de reconhecimento de bandeiras, modo de au-
thcnticar documentos, &c. 

He impossível que o Governo do Brazil possa prever, ou conheça 
neste momento, quaes haõ de ser os seus interesses commerciaes com 
esla ou aquella Potência daqui a dez annos : porque he o Brazil uni 
paiz nascente, aonde todos os ramos de industria começam de novo, e 
a vereda que tomarão depende de tantas circumstancias, que naõ 
está ao alcance da prudência humana o determinar com precisão, 
quaes seraõ para o futuro os ramos de industria mais próprios ao 
paiz, e quaes os menos importantes. 

He neste seutido que mais reprovamos o tractado Roevidico; por 
isso que declarava as suas estipulaçoens perpétuas; e naõ dava pro
videncia alguma paia accommodar o progresso da industria no Bra
zil, ás relaçoens commerciaes com a Inglaterra. 

O primeiro passo, portanto, dos Plenipotenciarios deve ser des
manchar o que fez o Conde de Funchal em Paris, executando isto 
do modo maisairoso que puderem; porque o despropósito do Conde 
de Funchal nas suas decantadas reciprocidades, se naÕ for remediado 
agora no Congresso de Vienna, será uma fonte inexhaurivel de ín-
commodos, perturbaçoens,e prejuizos para o Brazil. 

Dahi; he propor explicaçoens ao tractado Roevidico; aonde a 
difliculdade será ainda maior; porém os Inglezes queixam-se de 
muitas partes do tractado, os Portuguezes de outras ; nestes termos 
poderão sem duvida os Plenipotenciarios Portuguezes propor, sem 
impropriedade, uma mutua revisão ; e se conseguirem isto; uma 
vez qne a peça for ao cadilho, culpa será dos Negociadores se a naÕ 
refundirem por melhor molde. 

Repetimos, que a empreza de tornar a por em discussão o tracta
do he difficil, e .até sugeita a perigos; mas uma vez que se consiga, 
na maõ dos Negociadores está naõ cahir nos mesmos erros do trac
tado Roevidico. Assim, se os Pleuipotenciarios conseguirem derri-
bar a fabrica dos Roevides; por isso que a empreza he difficil; seraõ 
elles mui dignos de louvor; mas depois de isto conseguido, se naõ 
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salvarem a naçaõ da miséria de estipulaçoens similhantes ás daquelle 
tractado, merecerão grande vituperio. 

Diremos ainda mais uma palavra a respeito destes Plenipotencia
rios. He moléstia mui commum entre os Diplomáticos, a comichaõ 
de assignar tractados : sacriiicam-sc repetidas vezes interesses reaes, 
á vaidade de transmittir aos vindouros o nome do Negociador juncto 
a um tractado entre duas Naçoens. Esta circunistancia felizmente 
naõ o Ut <rá agora nesta negociação aos interesses reaes de Portu°-al. 
Bastante goria teraõ os Plenipotenciarios, em haver assistido ao 
Congresso em Vienna; suíficiente honra se unirá ao seu uome, quando 
assigneiu um so tractado; portanto he de esperar, quo iiaõ tendo ne
cessidade desse sacrifício para sua fama, naõ multiplicarão des neces
sariamente os tractados; que se livrarão de estipulaçoens de allian-
ças, sempre perigosas aos Estados menores; e de convençoens de 
Commercio, que ligam as maõs ao Soberano, paia naõ legislar em 
seu paiz, do modo que julgar mais conveniente. 

Findaremos este artigo por uma pergunta; pela qual deveríamos 
começar, se julgássemos próprio entrar na matéria; e he - Chega
rão os Plenipotenciarios a Vienna a tempo de serem recebidos no 
Congresso ? 

Como nós sabemos, que tem havido pessoas, que tem intentado 
metter a ridículo esta mui justa, mui bern pensada, e mui decorosa 
missaõ de S. A. R. naõ duvidamos dos obstáculos, que se atirarão 
contra a sua execução. Se cora effeito a intriga alcançar o seu fim, 
fatiaremos depois na matéria. Se a negociação for bem surcedida, 
deixaremos no silencio essas negras machingçoensda inveja. 

Vinda da Familia Real para Portugal. 

Nós ja falíamos mais de uma vez nesta matéria, para dizermos 
que a S. A. R. e ao seu Conselho, isto hc, lá aos Portuguezes uns 
com outros pertence examinar, e decidir, qual he o tempo oppor-
tUDO de voltar a Carie do Rio-de-Janeiro para Lisboa. 

Agora temos de tornar a tocar neste ponto ; actualmente vai sahir 
uma esquadra, debaixo das ordens do Almirante Beresford, para 
comboiar, como dizem as gazetas de Londres, o Principe Regente 
de Portugal para Lisboa; por elle assim o ter pedido. 

Este por elle assim o ter pedido, he o que nos faz tornar a entrar 
na matéria. Nós estamos convencidos, que S. A. R. naõ pedio tal 
cousa; primeiro; porque tal comboy estrangeiro naõ preciza para 
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sua mudança; e segundo porque naõ he este o tempo de voltar 
n Corte do Rio-de-Janciro para Lisboa. Donde concluímos, que a 
persuasão em que diz o Governo Inglez estar, de que S. A. R. lhe 
mandou pedir este comboy, e que por isso se prestaram logo ao 
seu desejo; naõ pôde deixar de ser uma refinada intriga, ou de 
algum indivíduo do Rio-de-Janeiro, que para câ o mandou dizer ao 
Governo Inglez; ou de alguém aqui em Londres que assim o com-
municou ; em qualquer dos casos vale bcin a pena de indagar aoode 
começou o enredo, e sendo descuberto o inventor., dar-lhe S. A. R. 
os devidos agradecimentos. 

Havendo o Governo Inglez recebido communicaçaõ do que S. 
A. R., o Principe Regente de Portugal, queria voltar com toda a 
Familia Real do Rio-de-Janeiro para Lisboa, e que desejava uma 
esquadra para seu Comboy, he mui digno de louvor no Governo 
Inglez, o prestar-se logo ás vistas de S. A. R.; mas sendo isto uma 
patranha, e pura intriga, por melhor que sejam as suas intençoens, 
a culpa he de quem o enganou ; e por conseqüência tal esquadra sa 
naõ devia mandar ao Brazil; e ja que se manda S. A. R. naõ deve 
aceitar os seus serviços, e antes deliberar por si o quomelhor lhe 
convier, e naõ se importar com o incommodo de Ia o irem buscar *, 
porque desse incommodo naõ tem culpa S. A. R. mas sim os que 
levantaram de sua cabeça aquelle falso peditorio. 

A razaõ mais forte que se tem dado por que S. A. R. deva vir 
neste momento para Lisboa, he que a distancia do Rio-de-Janeiro, 
o estabelicimento de dous Governos um na Europa outro na Ame
rica, que mutuamente se desculpam um com outro, fazem com 
que as Potências estrangeiras tenham grande difficujdade em ar
ranjar os seus negócios com a corta do Brazil, e assim lhes fica 
mais commoilo, que o Príncipe resida em Lisboa. 

Com o devido respeito a todos esses Senhoras, que tem atirado 
a« Mundo com essas razoens, para provar, que o Principe Regente 
deve vir para Lisboa, he nellus que nos fundamentaríamos para 
dizer que S. A. R. naõ devia sahir agora do Brazil j porque este 
argumento da utilidade das Potências Estrangeiras reduz-se por 
outras palavras a está summa; que no Brazil, porque está longe, 
e porque está mais senhor de si, naÕ o podem obrigar a fazer 
tudo quanto querem • e se estiver em Liboa a liga Continental 
por terra, c a- força naval por mar, terano apertado entre a bi-
gorna e o martello, por tal maneira, que naõ pôde ter vontade 
•ua. Logo essa he a mais importante razaõ para que elle naS 
venha para a Europa, sem que uma pacificação geral, e tractados 
•olidos, o ponham a abrigo dosses vexames. 
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Vistas estas considcraçoens, taõ pondcrosas, julgamos que S. A. 
R. naõ podia pedirão Governo luglez ; que o mandasse buscar; e 
porque no seu Decreto de 26 de Novembro de 1807 declarou, que 
se conservaria no Brazil, para segurança de sua pessoa, até a paz 
geral. Esta paz geral naõ está feitn ; naõ «6 porque os negócios do 
Continente estaõ por arranjar no futuro Congresso de Vienna; mas 
porque a continuaçafl da guerra dos Estados U.iidos com a Ingla
terra naõ pmmette um existo feliz e prompto ; e como esta guerra 
interessa muitíssimo por suas conseqüências á Corte do Brazil, 
com snm ma justiça deve S. A. R. esperara sua determinação, pari 
ver eutaõ o que deve obrar, e decidir-se pelo que achar que for 
mais conveniente a seus Estados e subditos, como he de razaõ. 

Commercio livre do Brazil. 
Logo que se soube no Rio de-Janeiro, a noticia da paz geral, 

mandou S. A. R. publicar editacs, pelos quaes se concedia a todas 
as naçoens o comtiierciarem com os portos do Brazil. Sentimos 
qne nos naõ teuha chegado á inaõ copia deste Edital, e logo que a 
obtenhamos o publicaremos, por ser como he um documento mui 
interessante na hUloria do Brazil. 

Aconteceo a este respeito uma singular aneedota no Rio-de-
Jaoeiro. Na manhaã seguinte á em que se affixáram os Edictaes, 
se observou que tinham sido arrancados todos, e foi precizo que 
a Juncto do Commercio mandasse fazer nova ediçaõ e distribuir 
copias por todas as pessoas. Seria temeridade arriscar conjecturas 
sobre os authores deste accontecimento ,- mas elle prova, que ha no 
Brazil, e juncto á Corte, pessoas inimigas da prosperidade do 
paiz. Este facto lhes fará mais mal, do que elles julgavam obter 
de bem, arrancando os Editaes; ainda sem fallar no crime, e atre
vimento da acfaõ. 

Congresso geral de Paz. 
O ajunetamento doa Plenipotenciarios em Vienna parece que terá 

lugar nos princípios de Outubro. As especulaçoeos e conjecturas a 
este respeito saõ immensas ; e entre outros objectos, que ali se dis
cutirão dever ser a reorganização do Império Germânico. 

Na Alemanha, corre por todas as Cortes ura projecto, qua dizem 
será submeltido ao Congresso. Segundo este projecto, se fará uma 
assemblea geral de Deputados da Alemanha, que teraS de estabe-
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Jeccr. I». O armamento e exercicio geral do paiz; e a perpetua 
paz entre todos os povos d* Alemanha, e a obrigação de fazer a 
guerra em commum. 2. Um systema geral de impostos. 3. Um 
systema geral de administração de justiça. 4. Regulamentos geraes 
de Commercio entre os Alemaens. 5. O estabelicimento de ura 
tribunal perpetuo, a que todos os príncipes Alemaens tenham direito 
de ser nomeados, aonde se decidam as duvidas, e que cuide na ob
servância destes regulamentos. 

Alguém supporia, que, havendo-se firmado a liberdade politica da 
Europa, pela destruição do poder que perturbara todas as relaçoens 
externas dos Estados, cada um dos Governos, livres dos sustos de 
altaques externos, se applicaria ao melhoramento de suas leys, ao 
progresso das sciencias e das artes, que servem á maior felicidade 
dos homens; e à formação do character dos cidadãos, em conse
qüência do actual estado de civilização da Europa. 

Nestas matérias porém ninguém falia ! a possessão da Polônia, a 
distribuição da Itália, a acquisiçaõ dos paizes baixos, a subjugaçaõ 
da Norwega, &c. &c. oecupam os pensamentos dos que tem in
fluencia nos negócios públicos, depois da queda de Bonaparte. 

0 restabelicimento dos Jezuitas, da Inquisição, dos monopólios 
da Hespanha, &c. &c. provam bem que ha muito quem deseje 
voltar aos abusos antigos • e largar por maõ todos os melhora
mentos que se tem introduzido de novo ; porém o seguinte põem 
isto fora de duvida. El Rey de Sardenha naõ quer que se continue 
a practica da vaccina; em seus domiuicos; porque foi introduzida 
por um Francez; e determinou mais, que nunca passaria por uma 
ponte, que foi construída por ordem de Bonaparte! i 

D I N A M A R C A . 

EI Rey partio para Vienna, a fim de se achar presente ao Con
gresso antes de sua partida, expedio a seguinte Proclamaçaõ. 

*' Nós Frederico VI. &c. Como os interesses do nosso paiz nos 
impõem o dever de fazer-mosao Continente uma jornada por algum 
tempo; temos em conseqüência disto expedido ordens na data de 
hoje, dirigidas a S. M. a Raynha nossa muito amada consorte ; e aos 
nossos Conselhos, e outras repartiçoens publicas, regulando a ma
neira porque os Negócios Públicos devem ser conduzidos em nossa 
auzencia. No entanto fazemos saber aos nossos subditos, que se de
vem dirigir, na forma usual, ás differentes authoridades, e collegios, 
por meio dos quaes os seus negócios nos seraõ transmittidos da ma-
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neíra ordinária; ou immediatamente ao nosso Conselho da Reparti
ção do Interior, aonde presidirá a nossa muito amada Consorte até 
que nos voltemos; e que expedirá todas as ordens debaixo de sua as
signatura, e em nosso nome. Dada no Caslello de Fredericksber-»-
aos5deSeptembro.de 1814. (Msignado) FREDERICO, R.° 

ESTAOOS UNIDOS. 

No decurso deste mez recebemos noticias officiaes de três acçoen$ 
nos Estados Unidos, uma juncto ao forte Chippawa, outra juncto ao 
forte Erie. pouco tempo depois; e a terceira na cidade Washington, 
na primeira tiveram a victoria os Inglezes, na segunda venceram 
os Americanos. A tercira foi um desembarque em que os Inglezes 
queimaram alguns edifícios, e se tornaram a embarcar, quasi sem 
combate, que se possa chamar batalha. Nos naõ julgamosestes ata
ques assas importantes, para encher as nossas paginas com as integras 
das relaçoens oíEciaes; mas he precizo dizer alguma cousa sobre as 
conseqüências destas acçoens; pelo que ellas podem importar ás 
pessoas a quem o nosso Periódico se destina. 

Qualquer que seja o ruido momentâneo da perda ou ganho de 
uma batalha, o Político naõ se limita á impressão que o povo sente 
mas estende as suas vistas a períodos mais remotos, em tanto quanto 
á prudência humana he permittido conjecturar, argumentando pela 
experiência e factos passados. A contenda entre os listados Unidos 
e a Inglaterra, se nella se naõ embaraçarem as demais Potências, ou 
«e ha de decidir a favor da Inglaterra, por meio de ataques repenti
nos simultâneos, e decisivos; ou hade terminarem vantagem dos 
Americanos, se a guerra for prolongada, com succeisos vários de am
bas as partes. 

Supponbamos, qne cada uma destas Potências beligerantes empre
gam 50.000 homens nesta guerra, e que suecessos alternativo* bons e 
máos annihilam estes dous exércitos; a distancia da Inglaterra faz 
com que os seus auxilio? reforcem coin muita diffirnlda.de, e grande 
despeza, as perdas que forem soffrendo na America; ao mesmo tem
po que os Americanos, com os recursos prom»los c á maõ; teraõ 
mais efficazes. e immediatos meios de se restabelecer. 

O Commercio Americano será qmsi extincto durante a guerra i 
porém aquella naçaõ naõ he essencialmente commerciaute; isto he, 
os seus principaes recursos naõ provem do Commercio mas «im da 
agricultura, e meios internos. Por o tra parte os seus corsários to
maram dentro em quatro mezes mil vasos mercantes Inglezes, que 
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fazem um desfalque consirierabilissimo nas rendas publicas, e riqueza 
particular dos Inglezes. 

Os membros do Governo do Brazil, que devem pensar nestas ma
térias, tendo em vista estas circumstancias, saberão como apro
veitar-se das oceurrencias. 

F R A N Ç A . 

El Rey continua a adoptar as medidas mais saudáveis, e de recon
ciliação, que estaõ ao seu alcance; a assim o seu Governo vai todos os 
dias fortalecendo-se mais e mais na opinião publica. Ha somente 
nisto a excepçaõ de ter supprimido a liberdade da imprensa ; porque 
qualquer expressão, que nas gazetas Francezas se ache, hostil aos 
interesses da Inglaterra, he interpretada como sentimento do Governo 
Francez, comnientada, como tal, pelas gazetas Inglezas, e por con
seqüência tendente a fomentar a divisão entre as duas naçoens; 
quando, se houvesse a liberdade da imprensa, tudo se atribuiria a 
opinioens de particulares, pelas quaes o Governo nunca he respon
sável. 

Desta nutareza he um artigo das gazetas Francezas, em que se re
presenta a necessidade que ha de persuadir aos Alliados, que devem 
no Congresso de Vienna instar pela destruição da tyrannia maritima, 
assim como trabalharam por derribar a tyrannia do continente. 
Este paragrapho causou grande sensação em Inglaterra, porque, naõ 
se perinitlindo cm França a impressão de cousa alguma sem permis
são dos Censores, com razaõ se chamam a estas opinioens do Go
verno. 

O Censor dos Jornaes em França he uma espécie de Redactor em 
chefe, sem cuja licença se naõ imprime artigo algum político. Mr. 
Michaud he o Censor du Gazetle de trance ,* Mr. Chevou, o Censor 
do Journal des Debats; e Mr. Mersan do Journal de Paris. O Mo-
uiteur está inteiramente debaixo da direcçaõ dos ditfereiiíes Ministros, 
que nclle podem inserir o que quizerem. Est.aJ*eIeceo-se de novo 
outro jornal, debaixo da superintendência do Ministro do Interior, 
Montesquieu, com o titulo ile Journal Central de France. Assim he 
evidenlea razaõ porque todos os artigos poüíicos saõ imputa*, eis ao 
(ioverno, visto que se o Censor deixasse passar alguma cousa, que o 
Governo naÕ approvassc, o Censor perderia o seu lugar, e o Jornal 
seria supprimido. Este he um dos inconvenientes da falta de liber
dade da í inprensa, que peza sobre o mesmo Governo. 

0 restabelicimento das colônias de França, he objecto de grande 
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cuidado tanto do Governo como da Naçaõ. Mr. Defourneaux fez 
um relatório sobre isto, que se publicou; recommendando que se 
mandasse uma expedição a tomar posse de S. Domingos; e asseve
rou, que os dous chefes daquella ilha, o Rey Christovaõ, e o Presi
dente Pelion, estavam promptos a sugeitar-se á França. Infeliz
mente para Mr. Defourneaux chegou ao mesmo tempo a Inglaterra 
um agente de Petion, e um officio de Christovaõ ao seu Agente em 
Londres ; por onde se vê, que aquelles povos e seus Governos estaõ 
determinados a resistir até a ultima gota de sangue. Razoens 
obvias nos obrigam a naõ nos demorar nesta matéria. A questão da 
escravatura deve ter conseqüências funestas se naõ se attentar por ella 
em tempo. 

El Rey de França, tem determinado a restituição aos emigrados 
dos bens confiscados, que naõ estiverem vendidos: a justiça desta 
medida, he igual à moderação e prudência com que ella se põem em 
execução. 

Talleyrand foi deputado ao Congresso de Vienna; e antes de sua 
partida largou o titulo de Principe de Benevento; havendo-lhe El 
Rey concedido, o titulo de Principe Talleyrand. 

H E S P A N H A . 

Os nossos Leytores estarão lembrados, de que havendo circulado 
nas gazetas de França rumores, de que havia muitos descontentamen
tos do povo em Hespanha, contra o seu Governo, o ministro Hespa
nhol em Paris, D. Pedro Labrador, contradisse oflicialmente os Jor
naes, asseverando que todos os Hespanhoes estavam mui satisfeitos 
com as alteraçoens que seu Governo havia feito; e que os boatos da 
vinda de Carlos IV., naõ tinham o menor fundamento. Esta con-
tradicçaõ official nunca foi mui acreditada em Inglaterra; porém 
agora apparece o seguinte. 

Cadiz, 30 de Agosto. O Estado inquieto do espirito publico, e o 

comportamento sedicioso de alguns indivíduos, tem dado oceasiaõ 
a expedir-se a seguinte ordem e proclamaçaõ. 

Ordem Geral. 
As minhas proclamaçõens passadas naõ tem produzido effeito. 

Traidores e perturbadores do descanço publico continuam a desen-

caminhar o povo, que he sempre inquieto e crédulo. Estes crimes 

naõ podem ficar por mais tempo impunes. Eu tenho prehenchido 

as obrigaçoens que o meu officio me impõem; para o futuro far-se-ha 
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justiça com toda a celeridade, que as circumstancias exigem. Eu 
declaro que, considerando-me em estado de guerra, se nomeará im
mediatamente uma commissaõ militar, que decidirá dentro do pe
ríodo de três dias, ao mais tardar, segundo as formalidades mili
tares; e farei conduzir perante ella todo o indivíduo accusado le ter, 
directa ou indirectamente faltado contra a Soberania de Fernando 
VII.» aquém a naçaõ tem jurado fidelidade; ou que for suspeito de 
outra qualquer arte para desencaminhar a opinião publica; porque 
todos devem obedecer as ordens do Monarcha reconhecido pelas 
Potências da Europa, e as authoridades constituídas, que vigiaõ a 
conservação da tranqüilidade publica, na provincia que me foi con
fiada. VlLLAVICENCIO. 

Cadiz, 28 de Agosto, de 1814. 

Proclamaçaõ. 
O Capitão General da Provincia de Cadiz, que em conseqüência 

das ordens, e paternaes desejos do melhor dos Reys, tem até aqui 
tractado os habitantes desta província como pay, está agora con
vencido de que he necessário rigor: pelo que tractará os criminosos 
segundo seus crimes, e fará que seja respeitado o nome de Fernando 
VII. Rey de Hespanha e das índias, o qual he reconhecido pela 
naçaõ, e pelas Potências Estrangeiras; e tem sido restabelecido, 
pelo valor, fidelidade de seus vassallos, e exércitos, a um throno, que 
todo o poder do tyranno lhe naõ pôde roubar. 

Cadiz, 28 de Agosto, de 1814. VILLAVICENCIO. 

Depois destes documentos officiaes, e das noticias particulares, em 
que se referem os motivos do descontentamento do povo, que se 
fundam principalmente em haver El Rey abolido a maior parte dos 
melhoramentos, que fizeram as Cortes, a veracidade do Senhor La
brador naõ fica demasiado acreditada. 

Das colônias, as noticias referem successos vários. Em Caracas 
as ultimas acçoens tinham sido a favor Realistas. Em Chili, as 
cousas levavam differente caminho; e Montevideo tinha sucumbido 
ás forças de Buenos-Ayres. Este ultimo suecesso he da mais alta 
e immediata importância para o Brazil; assim esperamos que a 
este tempo, ja aquelle Governo terá tomado as convenientes me
didas, que taõ considerável suecesso imperiosamente exige. 
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Por consentimento do Governo Tnglez, se embarcaram em um 
navio os materiaes para um engenho de vapor, que se destina ás 
minas de Pasco no Peru. Os proprietários daquellas minas, es
tando alagadas, naÕ as podiam lavrar, e ficavam perdidas; os 
habitantes de Lima procuraram este efficaz recurso, e também le
varam mineiros experimentados para este trabalho, com o que se 
faraõ as minas muito mais pruductivas. 

P O R T U G A L . 

Concluída gloriosamente a guerra, entraram as tropas Portu
guezas no Reyno, e as que chegaram a Lisboa no dia 15 de Agosto, 
foram recebidas com os mais decididos, c bem merecidos applausos 
détodo o povo, havendo illuininaçaõ, e outros festejos. 

Nada ha mais próprio do que recompensar com estes louvores 
públicos; os serviços assignalados dos defensores da Pátr ia ; e este 
exercito os tem altamente merecido. Mas naõ podemos deixar de 
reparar, que o seu commandante em chefe, o official que organizou 
este exercito, o general que o disciplinou, e preparou para as vic
torias que alcançaram naõ fosse mencionado senaõ com duas linhas 
na gazeta de Lisboa, dizendo-se unicamente, que tinha ali chegado 
de Inglaterra o Marechal Lord Beresford. 

Quando comparamos a sequidaõ deste annuncio, com os pom
posos elogios, que se fizeram na gazeta de Lisboa, aos Fidalgos, que 
foram na Deputaçaõ a França pedir um rey para Portugal, en
trando estes deputados no reyno, em circumstancias, que em vez de 
terem louvres deveriam passar por uma justificação de seu character ; 
naõ podemos deixar de contemplar nisto uma parcialidade no Go
verno de Lisboa, que deslnstra muito o seu nome. Se attribuimos 
isto ao Governo, e naõ ao Gazeteiro, he pela bem conhecida razaõ 
de que a gazeta naõ publica senaõ o que o Governo lhe manda im
primir. 

Os que foram em Deputaçaõ á França, pedir um rey, se o fizessem 
de boa vontade, tinham comettido um crime de Alta Traição ; estamos 
inclinados a suppor, que o fizeram contra sua vontade, e que por
tanto o constrangimento, sendo provado, os aliviaria da pena ; mas 
as apparencias do crime, principalmente em matéria de tanta im
portância, requerem a justificação judicial, para satisfacçaÕ da jus
tiça, e exemplo dos povos. Construir isto em patriotismo, e tirar 
daqui oceasiaõ para elogios na gazeta da Corte á entrada destes 
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indivíduos no Reyno, fica sendo tanto mais escandaloso, quanto he 
sensível o contraste a respeito do Marechal dos Exércitos, 

Os serviços de Lord Beresford saõ evidentes, e taõ públicos como 
os do Exercito. Era portanto natural que se esperasse, que a sua 
entrada em Lisboa fosse annunciada na gazeta com expressoens de 
triumpho ; que um jantar publico dos Governadores do Reyno, ou 
festins de alguma sorte, marcassem sem equivoco, que o Governo 
sabia apreciar os cuidados que este general tinha tido na organi
zação, disciplina, e commando das victoriosas tropas Portuguezas. 
Mas por toda a demonstração de agradecimento se acha o simples 
annuucio dé que chegou a Lisboa. Os Governadores deveriam nisto 
imitar a seu Soberano, que pelas honrosas distincçoens, com que 
tem premiado Lord Beresford, tem mostrado a seus vassallos, que 
os serviços deste official saõ dignos de grande altençaõ. 

D. José luiz de Sousa teve a sua primeira audiência publica d' El 
Rey de Hespanha como Ministro Plenepotenciario do Portugal, aos 
25 de Agosto. 

Por um annuncio da gazeta de Lisboa, ve'mos, que se recebeo 
uma remessa do Brazil, applicavel á redempçaõ dos captivos d'Ar-
gel. A primeira ainda está no escuro; e o publico senaõ esquecerá 
do que temos dicto a este respeito. 

ROMA. 

Publicamos, a p. 328, a bulla do restabelicimento dos Jezuitas, e 
uma traducçaõ delia. Este accontecimento he de maior importân
cia para Portugal, do que para nenhum outro paiz da Europa, se ex. 
ceptuar-mos os Catholicos Romanos da Irlanda, cujos interesses sof-
freraõ muitíssimo com este passo, que naõ pode deixar de assustar o 
Governo Inglez, principalmente sendo unido, como he, ao novo 
vigor que se pretende dar á Inquisição. 

Em nenhuma lingua se imprimiram mais documentos, relativos 
aos crimes dos Jezuitas, do que na lingua Portugueza. A Deducçaõ 
Chronologica, e infinidade de outros escriptos que se publicaram em 
Portugal, na epocha da abolição da Companhia, puzéram fora de 
toda a duvida, que as maldades dos Jezuitas naõ eram meros abusos 
de indivíduos, mas systematica opposiçaõ aos Governos ; as particu
laridades deste facto contem-se no seguinte artigo. 
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(Exlracto de uma Carta de Roma.) 
Domingo, 7 de Agosto, foi S. S. para a Igreja de Jesus, para lá 

celebrar a sancta missa no altar de St. Inácio. S. S. depois de ter 
ouvido outra missa foi para o Oratório vizinho da congregação dos 
nobres,onde se assentou no throno, que se lhe tinha preparado; en
tão S. S. passou a um dos mestres de cerimonia a seguinte bulla, que 
mandou ler em voz alta, e que restabelece a Companhia de Jesus:— 

Depois da leitura desta Bulla todos os Jesuítas presentes foram 
admittidos ao beja-pé; estava á testa delles o Padre Panizoni, que 
em virtude de um rescripto da Secretaria de Estado, fará ad ín
terim as funcçoens do Geral, que se espera da Rússia. 

A esta cerimonia assisteram todos os Cardeaes, a excepçaõ dos 
ausentes e doentes, e naõ saíram do Oratório senaõ depois da leitura 
da Bulla, e da admissão dos Jesuítas ao Beja-pé. Entaõ o Cardeal 
Pacca, camarista da Sancta Igreja, e Pro Secretario de Estado, o 
único dos Cardeaes que ficou, assistido pelo Marquez Ercolani, 
Thesoureiro-Geral provisório, de Monsenhor Cristaldi, Advogado 
do Fisco, e de Monsignor Barberi, Ficai Geral, fez ler o acto as
signado pela maõ ,S. S. a respeito da restituição dos capitães que 
ainda existem do patrimônio dos Jesuítas, e das compensaçoens pro
visórias pelos bens alienados ou mudados. 

Ao depois fez-se a leitura do decreto executivo do thesoureiro a 
quem o acto era dirigido. Assim se terminou esta cerimonia eter
namente memorável e gloriosa. 



CORREIO BRAZILIENSE 
D E OUTUBRO, 1814. 

Na quarta parte nova os campos ara, 
E se mais mundo houvera Ia chegara. 

CAMOENS, C. II . Ç. 1 4 . 

POLÍTICA. 

Documentos officiaes relativos a Portugal. 

Portarias do Governo de Lisboa, a favor do Exercito. 

1. O PRÍNCIPE Regente Nosso Senhor tendo conside
ração aos relevantes serviços que o Exercito acaba de fazer 
na ultima campanha coir* gloria da Naçaõ, e interesse 
geral da Europa : E querendo dar-lhe uma prova da sua 
Real Contemplação : Manda que até ao fim do corrente 
mez se continue a todo o Exercito o fornecimento das ra
ções de etapa, e os soldos e gratificações de guerra, e poi 
mais seis mezes o soldo de guerra aos Officiaes Inferiores, 
Soldados, e mais praças mencionadas na Regulação que 
faz parte da Portaria de 30 de Abril deste anno.—D. Mi
guel Pereira Forjaz, do Conselho de S. A. R. , Secretario 
dos Negócios Estrangeiros, guerra e marinha o tenha assim 
entendido, e expessa as ordens necessárias para a sua 
execução.—Palácio do Governo, em o Io . de Septembro, 
de 1814. 

Com as Rubricas dos Governadores do Reyno. 

2. O Príncipe Regente Nosso Senhor tendo considera
ção ás longas marchas que o exercito foi obrigado a fazer 
depois que pela Portaria de 26 de Janeiro do anno passado 
se estabeleceo o novo systema de fornecimento deCavalga-
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cia dos trabalhos e fadigas da mesma guerra, e se acham por 
isso inhabilitados de proverem ao seu necessário sustento, 
e havendo S. A. R. já attendido, e propondo-se ainda at-
tender aos officiaes que se acham neste caso : He servido 
determinar o seguinte :—Io.—Que a todos os officiaes In
feriores, cabos, anspeçadas, soldados, e tambores que se 
acharem nas mencionadas circumstancias, se assente praça ** 
com designação de veteranos reformados, nas companhias 
mais próximas das terras da sua naturalidade, ou que elles 
escolherem para sua residência ; permittindo-se passagem 
aos que já tiverem praça em outras companhias mais dis
tantes.—2a.—Que aos ditos indivíduos sepermitta a esco
lha de residir nas suas próprias casas, ou no quartel da res
pectiva companhia ; ficando em ura e outro caso dispensa
dos de todo e qualquer serviço, e somente sugeitos ás revis
tas trimestres, conforme os outros reformados.—3*.—Que 
pelas respectivas companhias se lhes continue a abonar os 
soldos de guerra, como já está regulado, com o addiciona-
mento de quarenta reis, em compensação do pao, que rece
berão a dinheiro, e juntamente com o soldo; ficando dis
pensada somente por este caso, a Tarifa porque se regulaõ 
as Thesourarias geraes das tropas a este respeito.—4o.— 
Que pelas mesmas companhias se lhes abonem fardamentos 
em espécie, como aos outros indivíduos das companhias, 
ficando obrigados a usar delles nos Domingos, Dias Santos 
c nas oceasiões de revistas.—5o.—Que pertendendo no caso 
de doença entrar nos Hospitaes Militares, e mesmo nos 
civis, sejaõ nelles recebidos á vista das suas competentes 
baixas, e tratados como os outros soldados do exercito.— 
D. Miguel Pereira Forjaz, do conselho de S. A. R., secre
tario dos negócios estrangeiros, guerra e marinha, o tenha 
assim entendido, e faça executar, expedindo para esse fim 
as ordens que forem necessárias. Palácio do Governo, em 
13 de Septembro, de 1814. 

3 G 
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Ajudante de Cirurgia - 15.000 
Capitão - - - 24.000 
Tenente - - - 18.000 
Alteres - 15.000 

Gratificações annexas aos Empregos. 

Commandante de reg. de f Sendo coronel por mez 30.000 réis 
Infan., cavai., artilhe., -? SendoTen-cor ,ou maj. 25.000 
ou batalhão de Caçad. (_ Sendo Capitão 20.000 

Commandantedecom.de C Sendo Capitão 10.000 réis 
qualquer destas Armas. \ Sendo Subalterno 5.000 

Estas gratificações sendo annexas aos lugares de com
mandantes, naõ poderão nunca ser consideradas como 
parte dos soldos individnaes, e seraõ pagas aos officiaes em 
quem recahirem os commandos acima referidos. 

Nestas gratificações se comprehenderaÕ as despezas de 
papel para companhias ou regimentos, devendo por tanto 
cessar os abonos que para isso se faziaÕ pelas Thesourarias 
geraes das tropas. 

Os officiaes aggregados teraõ o mesmo soldo que ate 
agora lhes competia, com um augmento igual aquelle que 
por esta regulação se faz aos officiaes eífectivos da sua 
classe. 

Palácio do Governo, em 13 de Septembro, de 1814. 
D. MIGUEII P E R E I R A F O R J A Z . 

Quartel-general do Pateo do Saldanha, 31 de Agosto, 
de 1814. 

ORDEM DO D I A . 

O Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Marechal Lord 
Beresford, marquez de campo maior, tem a satisfação de 
fazer constar, que S. A. R. o Principe Regente nosso Se
nhor se dignou permittir aos officiaes a quem o Principe 
Regente da Gram Bretanha contemplou com insígnias de 
honra, o uso dellas, como se vê dos avisos abaixo tran-
scriptas. 

http://Commandantedecom.de
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Janeiro, em 14 de Mayo, de 1814. Marquez de Aguiar. 
Sr. Patriarca Eleito de Lisboa. 

Ajudante-general, MOZINHO. 

Proclamaçaõ dos Governadores do Reyno. 

(Os Governadores do Reyno de Portugal e dos Algarves.) 

Portuguezes: Se na oceasiaõ em que os illustres defen
sores da Pátria voltavaÕ coroados de louros a repousar no 
seio de suas famílias das gloriosas fadigas qne nos con
quistaram a paz, agradecemos a toda a naçaõ, em nome 
do Principe Regente nosso Senhor, a lealdade, zelo, e 
energia, com que se prestou aos mais heróicos sacrifícios, 
concorrendo cada uma das ordens do estado, com os 
meios de que podia dispor para o grande fim da salvação 
do Reino, e da liberdade da Europa: agora com muito 
maior satisfação vos communicamos as próprias expres
sões, com que o mesmo Augusto Senhor se dignou be
nignamente honrar os eminentes serviços de seus fiéis vas
sallos, no officio dirigido a este Governo em sen Real 
nome, na data de 11 de Julho do presente anno, e que he 
do theor seguinte : 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor.—Foi presente 
a Sua Alteza Real o Principe Regente meu Senhor o of
ficio, que os Governadores do Reyno dirigirão por esta Se
cretaria de Estado para elevar ao conhecimento do mesmo 
Senhor a fiel expressão dos seus desejos, e reverentes 
votos de vêr restituida á antiga Sede da Monarquia Por
tugueza a soberana pessoa de Sua Alteza Real, e a Sua 
Augusta Familia, como igualmente desejaô com fervor os 
seus leaes Vassallos de Portugal. Sua Alteza Real recebeo 
com a mais viva sensibilidade, e grata complacência este 
digno testemunho do zelo, fidelidade, e a amor dos seus 
beneméritos Vassallos do Reyno, que tantos títulos tem 
acerescentado para merecerem cada vez mais a particular 
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Os Governadores do Reyno, lisongeando-se de annunci-
ar-vos este público testemunho do amor, e consideração do 
melhor dos Soberanos para com os seus fiéis Vassallos, 
mandaõ que se imprima, e publique em todas as Cidades, 
e Villas destes Reynos. Palácio do Governo em 27 de 
Septembro de 1814. Marquez Monteiro Mór. Marquez 
de Borba. Principal Sousa. Ricardo Raimundo No
gueira. 

HESPANHA. 

Ordens Regias contra as lnsurreiçoens das Provincias. 
Instrucçoens officiaes. 

1. O meu Secretario de Estado dos Negócios da Guerra 
fixará o numero de companhias de infanteria ligeira, e 
esquadroens de cavalleria requesítos para a perseguição e 
exterminaçaó dos criminosos, nas Provincias das duas 
Castellas, Estremadura, Andaluzia, Aragaõ, Valencia, e 
Catalunha, onde algum remediei he absolutamente neces
sário. 

2. Este serviço será voluntário, e considerado como 
serviço em guerra. 

3. Os Officiaes Commandantes obrarão sem esperar por 
ordens dos Governadores das Provincias a quem, naó ob
stante, daraõ parte de suas operaçoens. 

4. As authoridades locaes, e officiaes das casas-de-
despacho auxiliarão as tropas empregadas contra os per
turbadores da tranquillidade publica. 

5. Establecer-se-há em cada Provincia um Conselho 
de Guerra permanente assistido por um assessor da pro
fissão das leys, o qual será nomeado pelo Ministro da 
Guerra. 

6. Todos os reos que se apanharem seraõ entregues a 
este Conselho de Guerra, que os examinará sem demora ; 
naõ será necessária confrontação de testemunhas, senaõ 
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significantes, ou tem perdido uma parte da sua signi
ficação. O sermaõ he considerado como a parte essencial 
do culto divino, que, ainda que seja importantíssimo, naô 
he propriamente mais do que instrucçaõ e animação para 
o culto. As liturgias saõ em parte tam incompletas, e em 
parte tam dessimilhantes, e tam imperfeitas, que muito se 
deixa á descrição do indivíduo clérigo, e á uniformida. 
des dos ritos da Igreja ; uma das principaes condiçoens 
para os seus benéficos effeitos está quasi detodo perdida. 
Estes defeitos tem-se tornado mais visíveis nestes últimos 
tempos, em que a disposição religiosa do povo, renovada 
pelos grandes acontecimentos políticos, pelos soffri-
mentos, esforços, e triumphos da pátria, tem sentido pro-
fundamente a necessidade de se expressar e pronunciar de 
uma maneira condigna. Seria cousa digna de lamentar» 
se, se esta época, tam particularmente favorável e própria 
para adequadas reformas no culto divino, houvesse de 
passar sem delia se tirar vantagem alguma. 

Com este espirito muitos dos mais respeitáveis clérigos, 
particularmente da capital e do March de Branden. 
burgh, tem recorrido a S. M. o Rey a pedir-lhe que se 
prepare e introduza esta desejada reforma. Estes pios 
rogos do Clero, que inteiramente se combinam com as 
próprias vistas de S. M. sobre este importante objecto, 
foram recebidos por elle com particular attençaõ e satis
facçaÕ. Em conseqüência, S. M. tem escolhido um 
numero de Clérigos, que ás puras intençoens de promo
verem o reyno de Deus, unam um perfeito conhecimento 
de todos os negócios da Igreja, e attençaõ necessária a 
todas as circumstancias que se devem ter em vista; e 
S. M. os tem encarregado, depois de madura delibera
ção ; de fazerem propostas para um melhor methodo de 
se celebrar o culto divino, que haja de ser adoptado pelas 
principaes authoridades espirituaes, quando voltar de 
Vienna. 

S H 2 
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Prussia, o Principe de Hardenberg; os quaes, depois de 
terem trocado os seus respectivos plenos poderes, tem con
cordado nos seguintes artigos : — 

1. Haverá para o futuro paz, amizade, e boa intelligen
cia entre S. M. o Rey de Dinamarca, e S. M. o Rey de' 
Prussia. As duas altas partes contractantes empregarão a 
maior attençaõ em manter perfeita harmonia ehtre os seus 
respectivos estados e vassallos, e íaraÕ por evitar quanto 
puder perturbar a uniaõ tam felismente restabelecida. 

2. Todas as relaçoens que existiam entre a Dinamarca 
e a Prussia, e seus respectivos vassallos, seraõ restabelecidas 
desde o dia da data do presente tractado sobre o mesmo 
pé em que estavam antes da guerra passada. 

3. Em ordem a extender as relaçoens commerciaes entre 
os dous paizes, S. S. M. M. concluirão immediatamente 
um tractado de commercio, fundado sobre bases de vanta
gem reciproca. 

4. As altas partes contractantes confirmam todos os arti
gos da convenção provisional, assignada em Paris em 2 de 
Junho, e particularmente aquelles que declaram que as 
pertençoens que os seus respectivos vassalos puderem ter, 
seja contra o Governo Dinamarquez, ou contra o Governo 
Prussiano, seraõ examinadas e ajustadas por uma commis
saõ mista, a qual sé ajunctará para aquelle fim em Co-
penhaguen, immediatamente depois da ratificação do pre
sente tractado. 

5. Tendo S. M. o Rey de Dinamarca cedido a Norwega 
á Suécia, S. M. o Rey de Prussia, em conjuncçaõ com a 
Suécia, Rússia, e Inglaterra, empregará os seus bons offi
cios para procurar a S. M. o Rey de Dinamarca uma in-
demnisaçaõ conveniente era addiçaõ á Pomerania, que lhe 
foi cedida pela Suécia. 

6". O presente tractado será ratificado, e as ratificaçoens 
trocadas no espaço de seis semanas a contar do dia da sua 
data, ou mais cedo se fór possível. Em testemunho do 
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que, os abaixo assignados, em virtude dos nossos plenos 
poderes, temos assignado o presente tractado, e lhe temos 
annexado o sello das nossas armas. 

Feito em Berlin, em 25 de Agosto, de 1814. 
(Assignados) 

CARLOS AUGUSTO, Principe de Hardenberg. 
C. H . A. Conde de H A R D E N B E R G - R E V E N T L A U . 

SUISSA. 

Acto da Acceitaçaõ do Tractado de Alliança, concluído 
entre os Cantoens da Confederação Suissa. 

Zurich, 12 de Septembro. 
Os deputados dos estados soberanos da Suissa, revestidos 

com plena e suficiente authoridade para annunciarera a 
vontade de seus constituentes sobre o plano novo de um 
tractado de Alliança, datado de 16 de Agosto, de 1814, e 
também sobre a convenção concluída no mesmo dia, tendo 
terminado os objectos da sua missaõ, na Sessaõ de 6 de 
Septembro, e tendo-se esforçado, em varias conferências 
particulares, para removerem as difficuldades que estorva
vam uma absoluta uniaõ, conseguiram hoje, 8 de Septem
bro, um objecto tam importante para a segurança e pros
peridade de todo o paiz ; Tem a Dieta em conseqüência 
decretado:— 

O tractado de Alliança entre os 19 Cantoens da Suissa, 
do qual o seguinte he o teor, e effeito, será assignado e 
sellado como uma verdadeira Convenção Federativa, na 
forma ategora usada para os Actos da Dieta. 

Compacto Federativo. 

1. Os 19 Cantoens Soberanos da Suissa, a saber : Zu
rich, Berne, Lucerne, Uri, Schweitz, Glaris, Unterwalden 
Zug, Friburg, Soleure, Basle, Schaffhausen, Appenzel, 
St. Gall, Grisons, Argovia, Turgovia, Tessin, e Vaud, saÕ 
unidos pelo presente tractado para a preservação de sua 
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liberdadee independência, e para a sua segurança commum 
contra algum ataque de Potências estrangeiras, e igual
mente para a manutenção da ordem, e da tranquillidade 
publica no interior. Afiançam reciprocamente as suas 
constituiçoens, taes quaes tem sido acceitas pelas Prin
cipaes Authoridades de cada Cantaõ, na conformidade 
dos princípios do Tractado de Alliança, e affiançam reci
procamente o seu território. 

2. Para manutenção desta garantia, e neutralidade da 
Suissa, levantar-se-há de entre os homens de cada cantaõ, 
capazes de pegar em armas, um contingente sobre o cal
culo de dous em cada cento. As tropas seraõ fornecidas 
pelos cantoens da maneira seguinte:—Berne 4.184, 
Zurich 3.858 Vand 2.964, St. Gall 2.630, Argovia 
2.416; Grisons 2.000, Tessin 1.084, Lucerne 1.784, Tur-
govia 1.670, Friburg 1.240, Appenzel 972, Soleure 904, 
Basle 816, Schwitz 602, Glaris 482, Schaffhausen 466, 
Unterwalden 282, Zug 250, Uri 236, fazendo nm total de 
30,006 homens. 

Esta proporção he fixada para um anno, e ha de ser re
vista pela Dieta em 1815, em ordem a estar correcta. 

3. Os cantoens, em ordem a pagarem as despezas da 
guerra e da Confederação, haverão de contribuir na segu
inte proporção:—Berne 91 . 695 francos, Zurich 77. 153, 
Vaud 59. 273, St. Gall 39. 481, Argovia 52. 212, Grisons 
12.000, Tessin 18.039, Lucerne 26.016, Turgovia 25.052, 
Friburg 18.591, Appenzel 9.728, Soleure 18.097, Basle 
20.450, Schweitz 3.012, Glaris 4.823, Schaffhausen 9.327, 
Unterwalden 1.907, Zug 1.497, Uri 1.184, fazendo ura 
total de 490.507 trancos. 

Estas contribuiçoens saÕ também para continuar em força 
por um anno, e a Dieta decidirá de novo, ein 1815, sobre 
este objecto, e sobre as appellaçoens que cada cantaõ achar 
conveniente fazer sobre este sujeito. Todos os 20 annos 
terá logar uma revisão similhante, tanto para o ajus-
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tamento das contribuiçoens como para os contigentes de 

homens. 
Em ordem a encontrar as despezas da guerras estabelecer-

se-há defora parte um Thesouro Federativo de Guerra, 
cujos fundos seraõ accumulados ate montarem a um do
brado contingente em dinheiro. Esta caixa militar será 
applicada exclusivamente ao pagamento das de.spezas oc-
casionadas pelos movimentos das tropas confederadas; e 
em caso de necessidade, uma metade das despezas será 
paga pelo producto de um contingente em dinheiro se
gundo a escala, e a outra metade pela caixa militar. 

Para supprir esta caixa militar, impor se haõ direitos 
sobre todas as fazendas introduzidas, naõ sendo artigos da 
primeira necessidade ; estes direitos haÕ de ser cobrados 
pelos cantoens fronteiros, os quaes inviaraÕ relaçoens á 
Dieta, segundo a lariffa e regulamento que fôr fixado pela 
Dieta, e também esta terá cuidado da applicaçaõ do di
nheiro. 

4. Em caso de perigo, externo ou interno, cada cantaõ 
tem direito a clamar pela ajuda dos confederados. Quando 
se levantarem desordens em algum cantaõ, dever-se-ha 
dar parte á terra principal, e se o perigo continua, a 
Dieta, sendo convocada pelo Governo do cantaõ, tomará 
as medidas necessárias. 

5. Todas as differenças ou pretençoens entre cantaõ e 
cantaõ, naõ providenciadas pelo tractado de alliança, seraõ 
decididas pela Confederação. 

6. Cantoens separados naõ poderão concluir alliança 
alguma desfavorável á Confederação geral, ou aos direitos 
de outros cantoens. He prohibido recorrer ás armas em 
disputas entre cantaõ e cantaõ. 

7. A Confederação rende homenagem ao principio, se
gundo o qual, tendo reconhecido os 19 cantoens, naõ ex
iste mais vassallo algum na Suissa, e assim a desíruetaçaõ 
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de direitos naõ será mais o privilegio exclusivo de alguma 
classe particular de cidadãos de um cantaõ. 

8. A Dieta, na conformidade das provisoens do tractado 
de alliança, toma conta dos negócios da Confederação, 
confiados a ella pelos Estados Soberanos. A Dieta con
sistirá de 19 Deputados, um de cada cantaõ, o qual votara 
segundo as suas instrucçoens ; cada cantaõ terá um voto 
pelo seu Deputado. 

A Dieta declara guerra, faz a paz, faz allianças com 
Estados estrangeiros; porem nestas matérias importantes 
requerem-se dous terços dos votos para se decidir—em to
das as outras uma absoluta maioria. 

A Dieta decidirá também sobre tractados de commercio. 
Tractados para fornecer soldados, ou outros contractos 

menores com Potências estrangeiras podem ser ajustados 
pelos cantoens separadamente; porem sem infringir a con
federação geral. Todos os Enviados da Confederação 
seraõ nomeados pela Dieta. 

Feita em Zurich, em 8 de Septembro, de 1814. Em 
nome da Dieta—o seu Presidente, Burgomestre do cantaõ 
de Zurich. R E N H A R T . 

O Chanceller da Confederaç!iÕ. MOUSSON. 

P A I Z E S BAIXOS UNIDOS. 

Regulamentos sobre a Liberdade da Imprensa. 
Nos, Guilherme, por Graça de Deus, &c. 
Considerando que pelas leis que agora estaõ em força, 

relativas á impressão e venda de livros, tem a liberdade 
da imprensa sido sujeita a uma inspeção (surveitlancej 
freqüentemente arbitraria. 

E desejando também determinar e garantir os direitos 
que os Authores poderão exercer sobre suas obras. 

A vista da relação do nosso Commissario-geral do In
terior, e com o parecer do nosso Conselho privado temos 
decretado e decretamos :— 
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importar, distribuir, e vender, no Governo da Belgia, 
qualquer obra original sobre que o author possa exercer o 
direito de propriedade, cm virtude do artigo 5o . sob pena 
de confiscaçaõ de todas as copias da ediçaõ impressa de 
que se naõ houver disposto, e também de uma condemna
çaõ correspondente ao valor de 300 copias da obra, que 
será fixado pelo preço da venda ; sendo a dieta confisca
çaõ e condemnaçaõ a favor da pessoa que passou o direito 
de propriedade. Naõ obstante quem tiver introduzido na 
Belgia uma so copia para seu próprio uso, naõ estará su
jeito á condemnaçaõ, mas sim á confiscaçaõ da copia. 

10. A propriedade de toda a obra original publicada 
antecedentemente á publicação do presente Decreto he 
garantida ao author na conformidade do artigo 5o. 

11. A traducçaõ de uma obra naõ dá direito ao author 
além da edição que publica; neste caso o direito de pro
priedade so pode ser exercitado sobre as notas ou commen-
tarios unidos á traducçaõ. 

12. He prohibido, debaixo das penas estabelecidas no 
artigo 9, publicar a traducçaõ de uma obra sobre que o 
author ou seus herdeiros ainda exercem o direito de pro
priedade, uma vez que elles nao tenham dado o seu con
sentimento por escripto, ou em quanto a obra traduzida 
nao chegar a segunda edição. 

Dos presentes regulamentos exceptuam-se a Bíblia, li
vros de igreja, ou de eschola, os authores clássicos, obras 
scientificas, ou literatura estrangeira, almanacks, e em 
uma palavra, todos os livros sobre que nenhum habitante 
da Belgia pode obter direito de propriedade; seja por
que pertencem a todas as naçoens, ou por que tenha ex
pirado o período fixado no artigo 5o. A presente excep
çaõ extende-se unicamente ao texto, e o direito de propri
edade pode sempre ser exercitado sobre as notas ou aug-
mentos que o editor possa ajunclar-lhe, 

J4. Todos os editores de jornaes, noticiários, (feuitles 
3x2 
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a prorogaçaõ do Contracto do Tabaco e Saboarias no fim 
do dito anno, sem ter apparecido Lançador, nem o quere
rem os Contractadores actuaes, que somente se offereciaõ 
por serviço especial a continuallo por mais seis mezes, 
para haver tempo de se aprontar o tabaco necessário ao 
novo contracto, ou administração pela Real Fazenda, fi
zera a Juncta da administração do tabaco a consulta, que 
acompanhou a sobredicta conta, pela qual era de parecer, 
que naõ havendo Lançadores, se deveria administrar este 
importantíssimo ramo das rendas Publicas, sendo a Juncta 
a Administradora, pelo methodo, que propunha, e regei-
tando-se a offerta dos Contractadores, contra a opinião do 
Procurador da Fazenda, e do Deputado D . Joaõ Velas-
ques, que reputavaõ admissível, e até necessária a proroga
çaõ do contracto por mais seis mezes, aceitando.se a offerta 
dos actuaes contractadores, visto que se naõ podia mandar 
comprar na Bahia o Tabaco, de que havia necessidade 
para a projectada administração em a safra de Janeiro, 
entaõ corrente. Que sendo o Contracto do Tabaco, o que 
mais tem acudido ás necessidades do réyno, e sendo ne
cessário continuar-se a fazer os possíveis esforços, para 
que seja arrematado a negociantes capazes, por ser mais 
conveniente á Fazenda Real uma arremataçaÕ segura, 
ainda que menos interessante, do que a administração por 
parte da Coroa, todos os esforços scriaõ inúteis, se naõ se 
occorresse ao fornecimento do Estanco, e se acautelasse a 
sua extincçaõ imminente pela livre exportação do Tabaco, 
mandando-se escolher e segurar annualmente na Bahia 
sete a oito mil rolos de Tabaco para o consumo ordinário, e 
mil e quinhentos fardos de folha para a fabrica do rape. 
Que naõ sendo practicavel esta providencia na safra de 
Janeiro entaõ corrente, era necessário aceitar-se a offerta 
da prorogaçaõ do Contracto por mais seis mezes, a que se 
prestavaõ os actuaes contractadores, procurando-se conse
guir destes, como effectivamente se conseguio, a proroga
çaõ do contracto por todo o anno de 1815, a fim de haver 
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mais extencçaõ de tempo para a nova arremataçao, ou para 
o regulamento da administração no cazo de se naõ poder 
fazer arremataçao, recomendando-se á Junta do Tabaco, 
que os ditos Contractos continuassem a andar em Praça ate 
haver sociedade bem estabelecida, que os arrematasse, para 
começarem no auno de 1816. Que devendo desde ja 
tractar-se do plano da administração, se com effeito se 
naÕ conseguisse a arremataçao, que eficazmente se 
promovia, eraõ de parecer, que a dieta administração se 
conformasse, quanto fosse possível, com a do actual Con
tracto abonado pelos seus felizes resultados, mandando-se 
logo comprar pela Meza da Inspecçaõ da Bahia três a 
quatro mil rolos de Tabaco, e 750 Fardos de Folha na 
safra de Janeiro de 1815, para se supprir a administração 
nos primeiros mezes de 1816, comprando-se em Janeiro 
de 1816, o que for necessário para o resto do dicto annoe 
principio de 1817, passando a meza da Inspecçaõ Letras 
da importância do que comprar em Janeiro de 1815, so
bre os actuaes contractadores, para as pagarem por conta 
das Mezadas do mesmo modo, que os fretes dos transpor
tes; sendo esta administração regida por dous Negoci
antes dos mais abonados, do maior Credito, intelligencia, 
e zelo do Real Serviço, com os mesmos Ordenados, que 
tem os Caixas do Contracto; servindo-se dos Emprega, 
dos do mesmo Contracto, que melhor conviessem; fazendo-
se somente as despezas necesarias ao costeamento e prospe
ridade do Estanco, com extinção das de luxo, fausto, e 
todas as outras supérfluas; remettendo-se do Real Erário 
para a Caixa da administração, que deve ficar separada, 
os fundos necessários, alem dos depósitos dos administra
dores das Comarcas, para o costiamento dos primeiros 
Mezes; fazendo-se dos lucros, logo que fossem disponí
veis, uma consignação para pagamento dos dictos fundos; 
e outro para satisfacçaÕ do que o Contracto ficasse Credor; 
havendo o maior cuidado em se tomar conta aos adminis
tradores das Fabricas todas as semanas, e aos das Cornar-
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cas todos os mezes ; remettendo-se á Junta da Adminis
tração do Tabaco em cada ura mez o balanço do estado do 
estanco e sua caixa, e das contas das Fabricase administra-
çoens subalternas, e bem assim balanços do semestre, e do 
anno; estando sempre prontos os livros e caixa, para se
rem vistos pelos Deputados da Juncta, e officiaes de fa
zenda, que ella mandasse a visitar a casa da administração, 
todas as vezes, que lhe parecesse conveniente. Que esta-
vaÕ persuadidos de que nenhum administrador podia ser 
mais adequado e conveniente á Real fazenda neste estanco, 
do que o BaraÕ de Quintella, e nos seus impedimentos 
Francisco Antônio Ferreira, se bem que o sobre dicto Baraõ 
naõ queria continuar no contracto, e menos na sua adminis
tração, ao que talvez se prestaria por meios honrosos, insi-
nuando-se-lhe a Real vontade com demonstração do valor 
do Serviço em Carta Regia, ou de outro qualquer modo ; 
e devendo-se pelo menos aproveitar as informaçoens, e 
instrucçoens, que sem rezerva, se offerecia a dar. Que fi
nalmente, o Principal Souza conformando-se, acrescentara 
as declaraçoens expostas no papel, que acompanhou a 
mesma conta, por elle assignado, concordando o Marquez 
de Borba, quanto a nomeação de um terceiro administra
dor official de Fazenda, no que naõ convinha o Governo, 
por ser desnecessário, e pelo augmento de um ordenado 
inútil contra o systema de economia, e o plano adoptado 
pelo actual contracto, que so tinha dous. E sendo visto 
e ponderado na Augusta Prezença de S. A. R. o Principe 
Regente Meu Senhor todo o sobredicto, e o mais que foi 
exposto na mesma conta, e na Consulta da Junta do Ta
baco, e mais Papeis, que a acompanharam ; He o mesmo 
Senhor servido approvar a prorogaçaõ do contracto de Ta
baco e Saboarias feita por esse Governo, ate ao fim do 
anno de 1815, e ordenar o seguinte. Conformando-se com 
o plano da administração interesada, que propoz o Prin. 
oipal Souza, visto naõ terem apparecido Lançadores,apezar 
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contracto, c do considerável lucro, que teraõ tido os actu
aes contractadores com o grande augmento dos preços do 
rape que se lhes permütio : 

Que seja administrado o Estanco de Tabaco e Saboarias 
por conta da Real Fazenda em o tricnnio de 1816 a 1818, 
sendo feita esta administração debaixo da immediata inspec
çaõ do Administrador Geral do Erário por dous negociantes 
do maior credito e abonaçaÕ, propostos pelo Administrador 
Geral do Erário, e approvados por esse Governo, e por um 
official de Fazenda de reconhecido saber e probidade, en
trando neste lugar de terceiro Administrador Alexandre 
Antônio das Neves Portugal, por esperar delle Si A. R. 
a continuação do bom serviço, que com todo o zelo, activi-
dade, e intelligencia tem feito em os differentes objectos, 
de que tem sido encarregado, e no lugar de Deputado e 
Secretario da Juncta dasMuniçoensde Boca, sem que haja 
necessidade alguma de qualquer dos actuaes contractadores 
para a administração sobredicta, antes convindo apartar 
a idéia de uma tal dependência na futura arremataçao. 

Que em Oufubro de 1817, segundo anno da administra
ção, seja novamente posto cm praça este Contracto para o 
triennio de 1819 a 1821, com a cláusula de se concluir a 
arremataçao somente no cazo, de se offerecer um preço 
vantajozo á Real Fazenda, comparativamente ao resultado 
da administração, e serem os Lançadores Pessoas de reco
nhecido Credito, e abonaçaÕ, para segurança dos paga
mentos, que se ajustarem. Que a administração se haja 
de servir dos empregados do actual contracto, que melhor 
convierem, seguindo em tudo a marcha do mesmo con
tracto, ou conformando-se cora ella, quanto for possível, 
com attençaõ á boa escripturaçaÕ, e regularidade, exacti
daõ, e acertado regulamento, de que tem resultado os 
grandes lucros, que tanto tem enriquecido os Contracta
dores, reduzindo-se as despezas, ás que forem necessárias 
para a manutenção, e prosperidade do Estanco, e a pro
porção, que se for reconhecendo a sua inutilidade. 
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Que para segurar.se o provimento do Tabaco, de qae 
tem necessidade este Real Estanco para a sua conservação 
e prosperidade, se haja de mandar comprar annualmente 
na Bahia a quantidade de rolos, e Fardos de Folha, que 
parecer á Administração preciso, sendo a escolha e sepa
ração do Tabaco feita pela Meza da Inspecçaõ da Bahia, 
pelos preços correntes, se as partes se naõ quizerem ajustar, 
e sendo feito o pagamento pelos Correspondentes que a Ad
ministração nomear na Bahia, ou por meio de Letras sobre 
os Administradores de Lisboa, e bem assim o pagamento 
dos fretes dos transportes, que a dieta Meza mandar fazer 
pelos Navios Mercantes ; para o que se expede ao Go
vernador e Capitão General da Capitania da Bahia a 
Carta Regia da Copia incluza. 

Que os dous negociantes, que se escolherem para admi
nistradores, hajaõ de entrar por empréstimo na caixa da 
administração com a quantia de oitenta contos de reis cada 
um, ou com a que se julgar necessária, para conjuneta-
mente com os depozitos, que costumaõ, e devem fazer os 
administradores das Comarcas se poderem satisfazer as des
pezas da administração e manutenção do estanco; entrando 
ao mesmo tempo no Real Erário mensalmente e por quartéis 
a mesma quantia, que pagavaÕ os Contractadores: e da 
quantia, com que entrarem no Cofre da Administração, 
vencerão o interesse que se convencionar, em quanto naõ 
forem pagos do Capital adiantado. Que cada um dos 
três administradores perceba annualmente o mesmo orde
nado, que percebe cada um dos caixas do actual Contracto, 
dividindo-se alem disto por todos três a sexta parte do lucro 
liquido, que houver em cada anno, depois de deduzidas 
todas as despezas da Administração e manutenção do estan
co, e bem assim o pagamento dos interesses do capital a-
diantado, e o preço do actual contracto; ficando as cinco 
sextas partes deste producto assim liquido, aplicadas ao 
pagamento do capital adiantado pelos administradores, 
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e ao pagamento, do que se ficar devendo aos contractadores 
no ajustamento de sua conta, entrando no Real Erário o 
que sobrar. Que os administradores hajaõ de fazer os 
possíveis esforços, para que entre no Erário regularmente 
por mezadas, e quartéis, a mesma quantia, com que entraõ 
os actuaes contractadores, fazendo-se ao mesmo tempo com 
toda a exacçaõ e prontidão o pagamento das despezas do 
estanco, afim de que possa conservar-se e vir a ser cada vez 
mais útil, e interessante á Real Fazenda, como se deve es
perar do acerto, zelo, e intelligencia dos administradores de 
baixo da immediata inspecçaõ do Administrador Geral do 
Erário. 

O que tudo V. Ex*. fará prezente aos mais Governadores 
do Reyno, para que assim se execute. 

Deos guarde a V Ex». 
Palácio do Rio de Janeiro, 21 de Mayo, de 1814. 

Senhor Patriarca Eleito de Lisboa. 

Carta Regia, para o Governador da Bahia. 
Conde dos Arcos. Governador e CapitaÕ-general da 

Capitania da Bahia. Eu o Principe Regente vos Envio 
muito saudar como aquelle, que amo. 

Constando na minha Real prezença, que para a conserva 
caõ e manutenção do estanco do tabaco um dos principaes 
ramos da renda publica de Portugal, he indispensável, que 
nessa Cidade da Bahia se compre annualmente no compe
tente tempo da safra a porçaõ de rolos de Tabaco, e de far
dos de folha do mesmo Tabaco, que for necessário ao pro
vimento do estanco. Sou servido ordenar, que a Meza da 
Inspecçaõ dessa cidade haja de escolher e separar na safra 
do próximo anno de mil outo centos e quinze, três a qua
tro mil rolos de Tabaco, e sette centos e cincoenta fardos de 
folha pelos preços correntes, se as partes se naÕ quizerem 
ajustar, sendo feito o pagamento, da sua importância pelos 
correspondentes, que nessa Cidade tiver a Administração 
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do estanco do Tabaco que por conta da minha Real fazenda 
tenho mandado estabelecer em Lisboa no triennio de mil c 
oito centos e dezaseis, e mil c oito centos e dezoito de 
baixo da immediata inspecçaõ do Administrador 
Geral do Eario, ou por meio de letras sacadas so
bre os administradores em Lisboa, continuando esta es
colha, separação, e compra nas futuras safras de cada um 
anno, segundo as quantidades de fardos de folha, e rolos de 
Tabaco, que á sobredicta meza da Inspecçaõ forem indica
das pela administração deste Real estanco, que cora ella se 
corrresponderá em tudo, quanto for relativo a conservação 
e prosperidade de taõ interessante ramo da renda publica; 
sendo feitas com regularidade as remessas pelos navios que 
desse porto sahirem para o de Lisboa, afim de que naõ 
falte o necessário provimento do estanco. Espero do zelo 
intelligencia, e actividade, com que vos distinguis no meu 
Real serviço, a exacta observância desta minha Real or
dem, naõ obstante quaesquer leys ou disposiçoens em con
trario. 

Escrita no Palácio do Rio de Janeiro, aos vinte e um 
de Mayo, de mil oito centos e quatorze. 

Para o Conde dos Arcos. 

Observaçoens sobre os Documentos acima. 
Pelos navios ultimamente chegados do Brazil, recebemos 

os importantes documentos, que transcrevemos acima, 
acerca da Administração do Tabaco ; e muito nos regozi
jamos de ver por elles, que o Governo começa a abrir os 
olhos a este respeito. 

Declaramos sempre altamente e em bom tora, que naõ 
approvamos, o systema de monopólios, nem ainda redu
zidos a administraçoens Regias, em ramo algum de com
mercio, que deve ser livre; porém do mal o menos, lança
da por terra a fabrica do monopólio em indivíduos ricos e 
poderosos, somente insistirão neste monopólio do Governo, 
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os empregados nelle, que nos parece serem mais fáceis de 
vencer do que os outros, porque sempre teraõ menos meios 
de o fazer. 

Como principio de reforma, portanto, achamos muitas 
cousas boas a notar no officio, que se dirige ao Governo de 
Lisboa. A primeira he, que naõ obstante a força com 
que os Governadores do Reyno quizéram persuadir o 
Principe, que deviam entrar na nova administração dous 
dos Contractadores antigos, esta proposta foi absolutamente 
regeitada. 

Em segundo lugar observamos, que os Administradores 
adjunetos, naõ haõ de ser nomeados pelo Governo de Lis
boa mas sim pelo Administrador Geral do Erário ; com o 
que ficam os senhores Governadores do Reyno livres do 
trabalho de os escolher, e da responsabilidade, que lhe 
seria annexa. Nós damos.lhes os parabéns de se verem 
livres desse encommodo. 

Depois, achamos aqui estabelecido, em termos claros, 
que os actuaes regulamentos da administração se mandam 
seguir porque " delles tem resultado os grandes lucros, 
que tanto tem enriquecido os Contractadores." 

Paremos aqui um pouco, para pedir ao nosso Leitor, 
que compare estas palavras, com o que o Correio Brazi
liense tem asseverado, sobre as riquezas adquiridas pelos 
Contractadores ; as injurias e dicterios que se mandaram 
escrever no Jornal Scientifico contra o Redactor, a favor 
dos Contractadores, e do Contracto, ao que nós respon
demos (Veja-se o nosso Vol. I X . p . 868) e dissemos sobre 
esta matéria, o que neste officio vem confirmado. 

Que os Contractadores, portanto, tem adquirido gran
des riquezas cora este monopólio, ja naÕ he calumnia só 
do Correio Braziliense; he uma affirmaçaÕ deste docu
mento publico, expedido pelo Secretario de Estado, por 
ordem expressa do Soberano, depois de madura delibera
ção de seu Conselho. Pelo que, quando os Contracta-
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dores, quando o Jornal do Conde Funchal, ou quando os 
monopolistas do tabaco, dos diamantes, &c. disserem que 
nos somos cal umniad ores porque os acensamos de se en
riquecerem com taes contractos, lembrem-se que nós naõ 
dizemos mais do qne aquillo que se acha confirmado com 
a mesma authoridade do Soberano ; depois que elle pôde 
ser informado de parte da extençaõ do mal. 

He evidente que as trevas inventadas pelos interessados 
no monopólio começam a dissipar-se ; declara-se que elles 
se tem enriquecido com os lucros dos contractos ; corta-
se-lhe a marcha, com que elles vinham com pés de lãa 
propostos pelo Governo de Lisboa, para serem Adminis
tradores por conta da Fazenda Real, a fim de ensinarem 
o negocio aos outros; e tira-se aos Governadores a no
meação dos Negociantes, que devem ser Administradores. 

Do que temos dicto em outros lugaees deste Periódico 
se conhecerá bem, que nós naõ podemos ainda estar satis
feitos com isto; porém sem duvida he um bom principio 
de reforma, e havemos continuar a ver melhorias, se as re
presentaçoens continuarem, e a naçaõ se desenganar; por
que o Governo naõ pôde ir sempre contra a maré da opi
nião publica. 

Os nossos Leitores estarão lembrados, pelos documentos 
que temos publicado em outros No t . das apparencias de re
pugnância que mostráramos Contractadores, cm continuar 
no Contracto, oflerecendo-se unicamente por mais seis 
mezes, pelo preço antigo, e querendo que isto se lhe levasse 
em conta como um serviço essencial. Naõ obstante este 
desdém, quando as ordens, que publicamos acima, chega
ram a Lisboa, ja se havia arrematado o Contracto a estes 
mesmos Contractadores, por mais 80 contos de reis pelos 
annos de 1815, e 1816, sem que isto se fizesse notório, nem 
se affrontasse em hasta publica. 

A desculpa e pretexto deste pretendido serviço dos Con
tractadores tem sido, que pondo-se o Contracto a lanços 
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naõ appareceo quem lauçasse. Porém a falta de concur-
rentes naõ provém da persuaçaõ que possam perder no 
contracto, mas sim do temor, que ha, de se lhes desfazerem 
seus lanços por motivos particulares, que, corno os parti-
distas do Governo diséram, elles naÕ saõ obrigados a de
clarar a ninguém. 

Quando se fez a ultima arremaíaçaÕ, nós provamos e 
elles mesmos confessaram, no papel que mandaram im
primir no seu Jornal Pseudo-Scientifico, que havendo 
quem offerecesse mais do que os Contractadores pela arre
mataçao do Contracto, os Governadores do Reyno o deram 
aos antigos, que offereceram menos, regeitando um aug
mento de 60:000.000 de reis; á vista pois de um exemplo 
destes, quem se arriscaria a dar o seu lanço para o ver re
jeitado com descrédito de seu character ? Saõ estas injus
tiças passadas as que destroem nos subditos aquella con
fiança, que elles devem ter no Governo, e sem a qual ne
nhum Estado pode ser bem governado. 

Se a injustiça passada era causa suficiente para pro
duzir esta desconfiança, o procedimento actual naõ pôde 
deixar de a confirmar nos ânimos de todos os homens que 
reflectem. O Governo fez apparatosamente muita bulha, 
pondo a lanços o Contracto : porém negando-se a dar as 
necessárias informaçoens sobre as condicçoens; e, mos
trando por vários actos a sua boa opinião dos Contracta
dores antigos, amedrontou todas as pessoas, que alias ha
veriam dado os seus lanços, e naõ houve quem se arris
casse. Feito isto, os Governadores consultaram para a 
Corte do Rio-de-Janeiro sobre a matéria; e no entanto que 
lhes vinha a resposta decidiram sós por si, e arremataram 
outra vez o Contracto aos antigos Contractadores, vendo-
se agora embaçados com estas positivas ordens Regias. 

Se a idea de mandar por o Contracto a lanços fosse ex
ecutada com sinceridade, os Governadores do Reyno se
riam assas explícitos nas condiçoens ; ou mandariam ou-
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vir todas as condiçoens que pudessem propor novos aire« 
malantes; visto que a utilidade do Contracto se deve 
avaliar pelas duas circumstancias da somma offerecida, e 
das condiçoens com que se offerece. A demais para os 
Governadores do Reyno darem uma prova da sinceridade 
com que obravam, logo que tiveram a ultima offerta dos 
Contractadores antigos para continuarem no contracto, de
viam fazer publica a offerta, e as condiçoens ; e ver se 
havia quem offerecesse mais, ou condiçoens mais favorá
veis. E as circumstancias da paz, augmento do preço do 
rape, & c ; daÕ motivos para suppor, que haveria quem 
lançasse mais de 120 contos, em vez dos 80 que os Con
tractadores offerecêram. 

Deste oflicio se conhece, que o Governo do Brazil co
meça a abrir os olhos nesta matéria dos lucros do Contra
to: porque menciona expressamente " o augmento dos 
preços do r pé que se lhes permittio. Quaes esses lucros se
jam nos o temos ja demonstrado em vários lugares deste 
Periódico, e particularmente no Vol. X . p . 572, e Vol. 
XI . p. 30. aonde fizemos ver, que os Contractadores em-
bolçavam liquido de todas as despezas 400:000.000 de 
reis. Estes nossos clamores logo naõ tem sido em vaõ, 
pois o Governo do Rio-de-Janeiro em vez de engolir a pi-
rola dos serviços dos Contractadores, falia-lhes dos seus 
lucros, e naõ os quer admittir, nem como administra
dores por conta da Fazenda Real. 

Devemos porém advertir, que a nomeação dos dous Ne
gociantes para administradores, he matéria taõ delicada 
como a exclusão dos antigos Contractadores. Estes foram 
recommeudados pelos Governadores do Reyno, nomeando 
expressamente Quintella, e Francisco Antônio Ferreira, e 
dando a entender a difliculdade com que elles aceitariam 
estes novos lucros, sem as honras de uma carta Regia, em 
que o Principe Regente se mostrasse agradecido, &c. 
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No Rio-de-Janeiro viram logo claramente a tramóia, e 
naõ cahiram nella; porque fácil he de conhecer; pri
meiro, que longe de ser um serviço da parte dos adminis
tradores, que merecesse extraordinário prêmio, éra uma 
mercê mui considerável que lhes fazia o Principe ; naõ 
somente pelo ordenado annexo ao lugar de administrador, 
mas pela influencia, patrocínio, nomeaçoens para empre
gos subalternos, &c. o que tudo faz aquelles lugares de 
Administradores do tabaco de muita conseqüência e 
interesse. 

Em segundo lugar, que nao somente se naÕ devia con
siderar isto um serviço relevante da parte dos passados 
Contractadores; mas que elles eram as pessoas mais im
próprias para esta nomeação ; sendo de presumir que, 
longe de promover os lucros da administração éra de seu 
interesse fazella representar e apparecer o menos rendosa 
possível, a fim de que por este modo se duvidasse dos 
grandes lucros adquiridos pelos passados contractadores. 

No Rio-de-Janeiro acharam-se embaraçados á cerca do 
modo da nomeação destes novos Administradores; e naõ 
se fiando dos Governadores do Reyno, a deixaram ao 
Administrador Geral do Erário, com a approvaçaõ do 
Governo. Esta difliculdade he outro argumento para 
mostrar, que se deve extinguir de todos os modos o mo
nopólio ; porque fclle he sempre pernicioso á liberdade do 
commercio, e ás rendas do Governo. 

Supponhamos que a parcialidade de certos Governa
dores os influía a nomear dous Negociantes para esta ad
ministração, que fossem inhabeis para o lugar, e exclu
íssem assim todos os mais negociantes hábeis, e capazes. 
I Como se remedeia isto, dando a nomeação ao Adminis
trador geral do Erário ? d* Naõ pode ter elle a sua parcia
lidade por outros liomens igualmente incapazes ? 

O único remédio, o mais obvio, e plenamente efEcaz, 
he pôr o Commercio do tabaco livre a todos, e obrar um 
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direito d'alfandega na importação do gênero, igual ao 
rendimento que o Erário recebe do monopólio. Temos 
amplamente demonstrado esta verdade, em diversos N-". 
do nosso Periódico, e referimos o Leitor mui particular
mente ao que fica dicto no vol. xi. p . 33. Esta adminis
tração do monopólio suppôem sempre as nomeaçoens par
ticulares, aonde o Governo nunca poderá remediar a par
cialidade na escolha. 

Vejamos ainda outro mal, que resulta do modo de se 
comprar o tabaco na Bahia, como se vê da carta Regia, 
dirigida ao Governador. '*- Se as partes se naõ ajustarem 
no preço, será o tobaco tomado, e pago pelos preços cor
rentes." 

He verdade que o Governo, ou Summo Inoperante, tem 
o domínio eminente em todos os bens dos particulares, e 
pode tomallos e usar delles, quando a necessidade do 
Estado o exigir; porém crear essas necessidades, para 
usar de tal direito, he uma manifesta infraeça-Õ do sagrado 
direito da propriedade individual. Se naõ existisse o 
monopólio, naõ seria necessária essa infracçaõ, e como o 
Estado pode existir, e muito melhor, sem o monopólio, 
vem elle a ser uma causa inventada para a ruína do di
reito de propriedade. 

NaÕ basta dizer que o tabaco se pagará pelo preço cor
rente ; porque o lucro do gênero, para o agricultor, naõ 
consiste só no preço corrente, mas no modo porque o re
cebe, e pessoa a quem o vende. Talvez o agricultor 
tenha maior interesse em vender o tabaco a Pedro por 
menos preço, do que a Paulo, se Pedro lhe adianta fazen
das, e dinheiro para o costeio de sua agricultura; e o 
negociante, que possue o tabaco na Bahia naõ o quererá 
vender ali pelo preço corrente ; porque tem em vista ex-
portallo para outro lugar, aonde espera com suas especu-
laçocns ter avultados lucros. Os preços correntes, nestes 
e outros casos, naõ saÕ equivalente da propriedade do 
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indivíduo, que por este regulamento fica deteriorada em 
taes circumstancias. 

O pagamento será feito em Letras sobre Lisboa, e se o 
dono do tabaco precisar do dinheiro na Bahia ver-se-ha 
obrigado a vender as letras, cujo cambio deve depender 
do numero de compradores que as precisarem, no que 
pôde o possuidor da letra perder, segundo for o estado do 
cambio na praça. 

F R A N Ç A . 

Camera dos Deputados. 
Projecto de Ley relativo ás Alfândegas. 

Luiz, por graça de Deus, &c. 
Convencido da necessidade de reconciliar as Leys rela

tivas ás Alfândegas com os verdadeiros interesses do com
mercio e industria do nosso reyno, temos mandado ao nosso 
Ministro das Finanças proceder sem perda de tempo a uma 
revisão geral da Tariffa das dietas Alfândegas; porem 
esta obra importante e complicada requer tempo e conside
ração. 

Custa-nos, porem, ver, que entre os regulamentos que 
agora estaõ em força, ou que tem sido meramente modifi
cados por regulamentos provisionaes, há alguns que de
mandam a nossa immediata attençaõ, e a actual intervenção 
da authoridade Legislativa; Por estas causas, com o parecer 
do nosso Conselho de Estado, temos ordenado, e por esta 
ordenamos o que se segue:— 

T I T U L O PRIMEI no.—Importação e Exportação". 
Art. 1. Daqui em diante impor-se-haõ direitos sobre a 

entrada em nosso reyno de mercadorias vindas de fora, 
conforme a Tariffa, a saber :— 

Francos 

Caffe das Colônias Francezas, importado em navios 
Francezes, por quintal métrico 60 

Assucar por purificar, importado das Colônias France-
zas}4em navios Francezes, por ditto - 40 
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Estrangeiro, por ditto - 60 
Assucar branqueado a barro das colônias Francezas, 

importado em navios Francezes por ditto 60 
Dittos estrangeiros, por ditto 90 
Assucar refinado, por ditto 120 
Cacao, por ditto - - 100 
Chocolate, por ditto - - - 150 
Xás de todas as sortes, por killogr&mmo 3 
Pimenta e Pimentão, por ditto 1 
Cravo, por quintal métrico 2 
Cannella, por ditto - - 6 
Noz-muscada, por ditto . . . 10 
Vanillia, por ditto - - 20 
Quina-Vermelha, por ditto 5 
Quina-Amarella, por ditto - 2 
Outras Quinas, por ditto - 2 
Paos de Tingir em rolos, e cavacos de Pao do Brazil, 

ou Pernambuco, por ditto 15 
Todos os outros paos de tingir em rolos, por ditto 10 
Pao de Tingir moido, por ditto - - 15 
Galha, por ditto - - 20 
Roucou, por ditto - 120 
Cochinilha, por killogrammo 6 
Anil, por ditto - , _ 3 
Agulhas, por ditto - 6 
Armas de Fogo, por quintal métrico 120 

Mercadorias Grosseiras. 
Fouces por quintal métrico - 100 
Outros Instrumentos de Agricultura, por ditto 60 
Limas emmaçadas de uma até seis no maço, Tenazes, 

Martellos, Parapesos, Bigornas, e outros instrumen
tos, de Ferro simplez, por ditto - 50 

Serras, Varrumoens, Plainas, Formoens Varrumas, e 
outros Instrumentos de Ferro, e Aço, por ditto - 100 
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Mercadorias Finas. 
Limas para Ourives, e Relojoeiro, Sovellas, Clavelhas, 

Cravadores, Buris, e outros Ferramentos de puro 
Aço, por quintal métrico - 140 
N . B. Todos as outras Ferramentas podem ser rece

bidas em maços de 50 killogramos e para cima, sem mis
tura das sortes sujeitas a differentes direitos. 
Âncoras de Ferro, por ditto 15 
Folha de Flandres, por ditto 60 
Ferro velho prohibido 
Panno de Liuho, e Serapilheira por corar, por ditto 100 
Corado, por ditto 120 
Toalhas e Guardanapos de Linho Adamascados, por 

ditto - - 200 
Linho em Obra, por ditto 250 
Panno de Colchão, por ditto - 60 
Panno de Empacotar, por ditto 150 
Panos Oleados, por ditto - 100 
Pannos Pintados de um tecido, por ditto - 300 

N . B. Os Pannos de differentes castas devem ser apre
sentados em fardos de cem killogramos e para cima, e sem 
mistura das sortes designadas na Tariffa. 
Gangas da Índia, por metro, 50 centésimos. 
Rendas,ad valorem, 15 porcento. 
Loiça de Barro, por quintal métrico - 6 
Pelles Seccas por cortir, de Vaca ou de Cavallo, por 

ditto - - 15 
Algodão, Laã de todas as castas, por ditto, o direito de 

pezar 
Marfim ou Dentes de Elephante, por ditto - 100 
Zmco, por ditto - 10 
Sodas, por ditto - - 15 
Pez Secco, e Breu, e todas as sortes de Resina de pi

nheiro ou pinho, por ditto - 3 
Potassa, por ditto 20 
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Carne falgada importada por mar, por ditto • 8 
Importada por terra, por ditto - - 11 
Peixe do Mar, de pesca Estrangeira, fresco, seco, 

salgado, ou de fumo, incluindo peixe escalado, 
Bacalhao, Athum, e Anxovias por ditto - 40 

Sal Fóssil ou Gema, por ditto - - 40 
Vinho de Benicarlo ou de Alicante, (da labra do anno 

precedente, tam somente) importado em pipas aos 
portos de Cette, e Agde, e destinado exclusivamente 
para o porto de Bourdeaux, por hectolitro 10 
Art. 2. Cobrar-se haõ daqui em diante direitos sobre a 

exportação de fazendas do território de nossos reynos, con
forme a Tariffa seguinte :— 
Carne Salgada, o direito do pezo. 
Armas de Luxo, por quintal métrico 5 
Algodão, Laã de todas as sortes, por ditto 1 
Cavallos Castrados, jumentos, por cada um - 15 
Cabras, ditto 1 

2. Ouro e Prata em barra, ou cunhado em paiz estrangei
ro, exceptuado; cunhado na caza da moeda Franceza, 
exempto, porem com a condição de obter uma certidão da 
caza da Moeda certificando que se recebera matéria de 
valor equivalente. 

3. Todos os direitos sobre importação e exportação, 
excepto os indicados nos artigos precedentes, continuarão 
a ser cobrados conforme as leys e decretos passados anterior 
ao Io. de Abril ultimo. 

O décimo addicional sobre os direitos impostos pela ley 
de 6 de Prairial, do Anno 7, continuará a ser cobrado até 
se ordenar de outra sorte. 

TITULO I I . 

Do Transito. 

Art. 4. As fazendas estrangeiras nomeadas no fim do 
presente artigo poderão transitar por nosso reyno, exemptas 
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de todo o direito, excepto o de pezo commercial, ao se
rem expedidas dos portos que gozam o direito de eflectivo 
almazem, conforme a Ley de 8 de Floreal, do anno 11, e 
dos de Calais, e Dieppe, debaixo das condiçoens abaixo 
mencionadas, a saber : 

Assucar por purificar, purificado a barro, Cacao, 
Cássia, Anil, Roucou, Algodão, Pelles de Vacca Seccas 
por Cortir, Pimenta e Pementaõ, X á , Cannella, Cravo, 
Quina, Reubarbo. 

Todas as Drogas Medicinaes, e Artigos usados na Tin-
turaria, e Perfumaria, e arranjados nas classes de Drogas, 
e Espeeies na Tariffa de 1664, excluindo comtudo do 
Transito Óleos e Essências, e objectos do commercio de 
Espécies naõ mencionadas na presente declaração. 

Pao Magno em traves ou taboas, Paos de Tingir em 
rolos, Barba de Belea, Dentes de Elephante, Tartaruga, 
Alume Ordinário, Avelanedo, Azuroem pedra, ou Smalto, 
Ultramarino em po, Pez Secco, Breo, Pez Branco ou Es
curo, &c. Cera Branca ou Amarella em Bruto, Goma de 
Peixe, Sedas de Porco, Corno para Linternas e Pentes, 
Barras de Estanho, Queijos, Fructos Seccos, Laranjas, 
Cidrase Limoens, Pastel, Lãa e Cabello por fiar, Taboas 
de Cortiça, Gaselha por preparar, Pelles de Viado, Corsa, 
Cabrito, Cabra por preparar, Pelles de Lebre e de Coelho 
por prerparar, Potassa, e Tartaro, Casca de Carvalho, 
Arros, Soda, enxofre, Sumagre. 

5. Os que quizerem gozar do beneficio deste Transito 
devem declarar na Caza da Alfândega as quantidades, 
qualidades, & c e tellas propriamente verificadas, e obtido 
bilhete. 

6. Declaraçoens falsas, com intento de obler o Transito 
irregularmente, sujeitarão o reo ás penas da Ley de 22 de 
Agosto de 1791. 

7. Os Officiaes Principaes das Alfândegas teraõ cuidado 
cm que as fazendas estejam empacotadas c arranjadas por 
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maneira, que previnam substracçaÕ. Teraõ o poder de 
Verificar o pezo para prevenir discussoens nos portos de 
expoTtaçaõ, a respeito das quantidades reaes de fazendas. 
Fazendas que naõ podem ser enfardadas, como Coiros, 
Paos, &c. seraõ verificadas de per-si. 

8. O risco do Transito será inteiramente por conta dos 
traficantes, que naõ poderão pertender exempçaõ de di
reitos do todo ou de parte da perda das fazendas, excepto 
em cazo das perdas serem justificadas por processo verbal 
de nm Juiz. 

9. As Fazendas que houverem de transitar, deveráõ con
star que saõ de qualidade saudável. 

10. Quando se conceder o Transito para uma passagem 
de mais de dez Myriametros, os bilhetes deverão indicar 
uma Caza de Despacho no Interior, onde se procederá a 
exame. 

Os Chefes daquella Caza no Interior naÕ exigirão a 
abertura dos fardos, excepto quando as capas ou caixotes 
estiverem rottos ou alterados, e em tal caso teraõ a autho
ridade de verificar as substracçoeiis, &c. que sujeitarão 
ás penas do artigo 34 da Lei de 8 de Floreal, do 
anno 11. 

11. Drogas, Perfumarias, e Tenturarias, so gozarão o 
direito de transito entrando por um dos porlos de Dun-
kerk, Havre, Rouen, Nantes, Bourdeaux, e Marseilles, e 
com condição de cada uma das caizas ir separada e for
mar uma balia ou caixa, &c. Os bilhetes de transito so 
podem designar para a exportação dos mesmos objectos 
uma das Alfândegas de Lille, Valenciennes, Thionville, 
Strasburgo, Meyrin, Chamberry, e Behovie. Todas as 
outras fazendas cujo transito he permittido podem ser ex
portadas ou pelas mesmas Alfândegas fronteiras, ou por 
uma das seguintes, segundo a escolha do commerciante, 
como fôr expressa no bilhete, a saber: Givet, Charle-
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ville, Sierck, Sarrebruck, St. Laurent, Versoix, St. Gau-
rent du Var, e AvinhaÕ. 

12. Os Cheffes das Alfândegas, quando a exportação 
tiver logar, naõ concederão certidoens de descarga do bi
lhete sem terem procedido a uma exacta verificação. 
Devem também exigir antes da descarga que as fazendas 
sejam acompanhadas para outros paizes por officiaes da 
Alfândega. 

13. As fazendas exemplas do direito de importação da 
tarifíà, naÕ seraõ sujeitas a formalidade dos bilhetes de 
transito; porem áquellas de taes fazendas cuja exporta
ção he prohibida, ou que pagara um direito mais subido 
do que o do peso, depois de uma própria verificação, se
raõ expedidas logo que houverem pago o direito do peso, 
indicando o destino, a Alfândega para a exportação, e a 
demora requisita para a exportação. A exportação so 
pode ser permittida durante aquella demora, e pelo logar 
de destino appontado. 

14. As disposiçoens dos Artigos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, e 
13, desta lei, seraõ applicadas aos differentes trânsitos lo
caes ou especiaes já authorisados nos Regulamentos das 
Alfândegas, e aos que daqui em diante poderem ser per-
mittidos. 

TITULO III .—Das Penas. 
15. Toda a fazenda prohibida que se tentar introduzir, 

seja por mar ou por terra, será confiscada, e também os 
navios, carros, cavallos, &c. empregados em a transpor
tar. Os proprietários das dietas fazendas, donnos dos 
navios, conduetores dos carros, &c. neste emprego, seraõ 
condemnados em 500 francos, quando o valor do contra
bando naõ exceder aquella somma, porem excedendo, se
raõ condemnados em uma somma igual ao valor das fa
zendas. 

16. As justiças de paz, nos districtos onde se acharem 
fazendas prohibidas, seraõ as únicas competentes paia de-
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terminar a sua illegalidade, excepto nos casos providen
ciados nos artigos seguintes:— 

17. Quando mais de Ires pessoas intervierem na intro-
ducçaÕ de fazendas prohibidas, independentemente da. 
confiscaçaõ e multa pecuniária, seraõ condemnadas a 
prisão pelo menos por tres mezes, e quando muito por 
um anno. 

18. Quando um indivíduo he levado perante a justiça 
de paz, na conformidade do artigo 16, e se souber que he 
ein rclapsia, será entaõ reconduzido perante o tribunal de 
correcçaÕ, que pronunciará a sentença conforme está or
denado no Artigo precedente, mitigando somente a dura
ção da prisão a quinze dias pelo menos, ou a tres mezes 
quando mais. 

19. Indivíduos que naõ eslaÕ debaixo de prisaõ, em 
conseqüência dos Artigos 17, c 18, seraõ citados para ap-
parecerem pessoalmente perante o tribunal de correcçaõ ; 
a citação será deixada no logar da sua residência, se vivem 
dentro da jurisdicçaõ do tribunal, quando naõ, será feita 
tia casa do procurador do Rey, juncto ao dicto tribunal. 

Devem mediar tres dias pelo menos entre a citação e o 
tempo para comparecer. 

20. Se a pessoa naÕ apparcce no dia apontado, dar-se-
há sentença. 

21. Se a parte apparece e pede dilaçaõ, naõ se conce
derão mais de tres dias, no fira dos quaes passar-se-há sen
tença, esteja a parte presente ou naõ. 

22. Crimes commettidos contra, ou pelos examina-
dores das alfândegas, como prevaricação, contumacia, 
&c. e os que dizem respeito aos contrabandos, commetidos 
por corpos de sediciosos, força de armas, &c. seraõ per
seguidos e punidos conforme o titulo 6 do Código das In
strucçoens Criminaes, os artigos 177, e 178, Secçaõ 2, do 
Código Penal, e 209 et seq. SecçaÕ 4, do mesmo Código. 

23. Os artigos precedentes, de 15 até 21, (ambos inclu-
VOL. X I I I . No. 77. 3 M 
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sive) saÕ applicaveis, excepto no que diz respeito á con
fiscaçaõ de navios, carros, &c. a todas as tentativas ou 
incitamentos para a introducçaõ de mercadorios taixadas 
em um direito que nao exceda 20 francos por quintal 
métrico ; porem isto applicase somente ao caso em que 
as mercadorias tomadas pczarem 50 killogramos e dahi 
para cima ; ficando as penas relativas a quantidades 
menores as mesmas que saõ decretadas pelas leys geraes. 

24. As leys dos dias 30 de Agosto, de 1791, de 4 de 
Germinal, do anno 2, de fructidor, do anno 3, de 9 de 
floreal, do anno 7, e outras leys e regulamentos relativos 
ás alfândegas, continuarão em força, excepto no que elles 
tem sido revogados por outras leys, ou saÕ contrários ás 
ordens presentes. 

Titulo do 4o Sal. 
25. A taxa sobre o sal será cobrada até o I de Janeiro 

de 1815, na proporção de quatro décimos por killo-
grama. 

Desde a data do 1 de Janeiro será esta taxa reduzida a 
tres décimos por killograina. 

26. A deducçaõ de 5 por cento, ordenada pelo artigo 
12 do decreto de 11 de Junho, de 1806, para todo o sal 
procurado de salinas he levantada a 10 per cento, para 
o que he inviado para o destino de Ia troque, conforme a 
ordenação do artigo 14 do mesmo regulamento. 

27. Conceder-se-há, como uma deducçaõ de sal nas 
fabricas de sal, onde he feito pela acçaÕ do fogo, dez por 
cento, no lucro do fabricante do sal ; e isto será inde
pendente da deducçaõ de cinco por cento que goza o com
prador ao tempo de o transportar, na conformidade do 
artigo 12, da ley de 11 de Junho de 1806. 

28. O modo de superintender as fabricas de sal rela
tivamente a fabricação do sal, &c. será fixado por uma 
regra estabelecida da administração publica. 

29. As justiças de paz tomarão conhecimento em seus 
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districtos das transgressoens da ley de 24 de Abril, de 
1806, que dentro delles forem comraettidas. 

A multa de 100 francos, decretada pelo artigo 57 da 
dieta ley, he individual. 

30. Se a fraude for commettida por tres pessoas, ou 
mais conspiradas, independentemente da confiscaçaõ do 
sal, vehiculos de transporte, e da condemnaçaõ indivi
dual de naÕ menos de 200 francos, c naõ mais de 500, 
seraõ condemnados a prisão por quinze dias pelo menos, 
ou dous mezes quando muito. 

31. As penas decretadas pelo artigo precedente seraõ 
impostas sobre todo e qualquer indivíduo, excepto em 
caso do criminoso ter de ser remettido perante o tribunal 
de correcçaõ. 

32. Os Exarainadores ou Olheiros das Alfândegas, 
podem, na conformidade do artigo 8 do regulamento de
l i de Junho de 1806, dar busca aos depósitos de sal 
dentro dos seus respectivos districtos. Naõ so poderão 
fazer apprehençoens senaõ quando lá houver pelo menos 
50 killogramos de sal, que nao tenham pago direitos. 
Estas visitas naõ se podem fazer em casas habitadas 
senuõ depois do nascer do sol, e antes de se pôr, nem 
sem ura offlcial municipal. Em todos os casos saõ pro-
hibidas em communs que contenham mais de 2.000 
pessoas. 

33. As ordenaçoens das leys de 24 de Abril, de 1806, e 
todos os regulamentos relativos ao sal, continuam em 
torça no que naõ saõ oppostas ás presentes. 

Mr. o Baraõ Luiz também propoz um projecto de ley 
a respeito dos liquores, que estabelece o systema dos 
bilhetes de permissão, os quaes se fazem necessários para 
outro. Quanto ao Vinho, Cidra, e Perada transpoitados 
da caza do lavrador, naÕ se paga direito mais do que 
25 centésimos, o custo do bilhete. A mesma excmpçao 

3 M 2 
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he concedida aos contratadores, distilladores, e outros 
que desejam transportar liquores de uma parte para 
outra. 

Em outros casos cxigir-se-há um direito de transporte, 
conforme a tarifa annexa. 

Seguem-se os arranjos necessários para prevenir fraudes 
nas rendas, e perda contra os proprietários. 

Transgressoens desta ley saÕ punidas pela confiscaçaõ 
dos liquores tomados, e por uma condemnaçaõ de 
200 a 400 francos. Impoem-se direitos sobre a entrada 
de liquores nas terras, assim como sobre a venda 
pelos contractadores, &c. «fec. O direito imposto em 
Paris, em logar do existente, he sobre o hectolitro.— 
De vinho engarraffado, 10 francos, de vinho em caseos 
10 francos, de cidra ou perada 4 francos, de aguardente 
pura, de 22 de grãos e para baixo 15 francos, de água-
ardente engarrafada, cordiaes, &c. 30 francos: também se 
impõem um direito de dous francos sobre a fabricação de 
cerveja forte, e de um franco por hectolitro de cerveja 
branda. Tanto cervejeiros como distiladores necessitam 
licenças, por que deverão pagar dez francos; e teraõ de 
rcnovallas todos os annos. Pessoas que fabricam cerveja 
para o consumo de suas famillias saõ sujeitos às mesmas 
taxas que os fabricautes de profissão, excepto a despesa 
das licenças. 

Uma garrafa de qualquer espirito entende-se um litro, 
100 dos quaes fazem um hectoliiro. 
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Preços Correntes dos principaes productos do Brazil em 
Londres, 25 de Outubro, 1814. 

Gêneros. 1 Qualidade. 

Assucar 

AlgodaS 

D°. América 
Annil 
Arroz 
Cacao 
Caffé 
Cebo 
Chifres 
Couros de boy 

D», de Cavallo 
Ipecacuanha 
Quina 

Pao Brazil 
Salsa Parrilha 
Tabaco 

.ranço 
trigueiro 
mascavado 
Rio 
Bahia 
MaranhaS 
Pernambuco 
Minas novas 
melhor 
Brazil 
D». 
Pará 
Rio 
Bom 
grandes 
Rio grande 
Rio da Prata 
I)S. 
Boa 
Pálida 
Ordinária 
Mediana 
Fina 
Vermelha 
Aniarella 
Chata 
Torcida 

Rolo 

Qantldad*-

112 lib. 
D". 
D". 
Libra 
D°. 
D". 
I)°. 
D". 

D". 
112 lib. 
U2lib. 
libra 
112 lib. 
123 
libra 
D". 
Couro 
libra 
libra 

tonei 

libra 

Preço de 

9ôs. 
78s. 
65s. 

nenhum 
2s. 5p. 
2s. õp. 
9.s. 6p. 

nenhum 
3s. Op. 

25s. 
fiOs. 
SOs. 
76s. 
35». 
7p. 
7p. 
6». 
14s. 

2s. 6p. 
Do. 
58. 

7s. 6p. 
ãs. 

2s. Op. 
D°. 

3s. 9p. 
11 Oi. 

14 p. 

105s. 
S s. 
7°s. 

nenhum 
2s. 7p. 
2s. 7p. 
28. gp. 

nenhum 
3s. 3p. 
30». 
90s. 
SOs. 
7Ss. 
45s. 
8p. 

lOp. 
13s. 
I6s. 

3s. 6p. 

5s. 
9s. 6p. 
19s. 

3s. Op. 

5s. 6p. 
1201. 

15p. j 

Diretos. 

31. 14». 7|d. 

16s. Id. p. lOOlib. 

16. 11.pr. lOOlib. 
4f d. por libra 
11. Os. 0-Jd. 
3s. 4p. por lib. 
2s. 4p. por libra. 
2s, 8p. por 112 lib. 
5s. 6p. por 100. 
yfp. por libra. 

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

ls. 8p. por libras. 
4l. a tonelada. 

, 
Ss. 6p. libra excise 
3l.3s.9p.alf.l00lb. 

Prêmios de seguros. 
Brazil hida 8 gnineos por cento. R. 4s. 

vinda 10 Gs. R. 5. 
Lisboa e Porto hida 6 G". R. 40s. em comboy. 

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

vinda o mesmo 
Rio da Prata hida 15 guineos; com a tornaviagem R. 5 Gs* 

vinda o mesmo 12 a 15 Gs. 
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LITERATURA E SCIENCIAS. 

Novas Publicaçoens em Inglaterra. 

XJARLOWS Mathematical Tables, 8vo. preço 18s. 
Novas taboadas mathematicas, contendo os factores, 
quadrados, cubos, raízes cúbicas, reciprocas, logarith-
mos byperbolicos de todos os números de 1 até 10.000. 
Taboadas das potências, e números primários; e uma 
extensa laboada de formnlas, ou synopse geral d;is mais 
importantes particularidades, relativas ás doutrinas das 
equaçoens, series, fluxoens, fluentes, &c. &c. Por Pe
dro Barlow, de Real Academia Militar. 

Pectfs Account of Bawtry, 4to, preço 11. l i s . 6d. 
Com um mappn, e nove estampas gravadas em páo, por 
Green. Noticia Topographica de Bawtry e Thorne, com 
as aldeas adjecentcs, no condado de Yorkshire, por W 
Peck. 

IIort's Picture of Nature, 12mo. preço 5s. Pintura 
da Natureza, ou Revista geral dos principaes objectos da 
creaçaõ, que se apresentam á observação do homem ; cal
culada a ministrar instrucçaõ miscelanea á Mocidade, c 
dirigir a sua attençaõ á grande Causa Primeira. Por 
Guilherme Jillard Hort. Com estampas. 

An Essay on Immortality. In Three Parts. 8vo. 
preço 9s. Ensaio sobre a immortalidade. O desígnio 
desta obra, em vez do antigo systema deffeituoso, e sem 
progresso moral de argumentos para o estado futuro, 
substitue differente, e mais philosophicó modo, tirado da 
natureza universal. 

Faithorne on Liver Complaints, 8vo. preço 6s. Factos 
observaçoens sobre as moléstias do fígado, e moléstias 
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biliosas era geral ; unidos a um próprio e útil modo de 
tractamento, illustrado e confirmado por muitos casos; 
com algumas notas sobre o que naÕ fallaram outros escrip
tores. Dirigise aos inválidos, assim como aos professores, 
porque he o resultado de uma longa e experimentada 
practica, em vários climas. Por Joaõ Faithorne. 

Novidades Literárias. 
Pubücar-se-ha no principio do mez que vem, " Letters 

from Italy." Cartas de Itália, aonde se faz a narrativa 
da revolução naquelle paiz, desde a tomada de Niza, 
pela Republica Franceza, até a expulsão de Pio VI . dos 
Estados Ecclesiasticos ; e igualmente se decrevem as in . 
comparáveis obras da arte, que ainda ornam Pisa, Flo-
rença, Sena, Roma, Nápoles, Bolonha, Veneza, &c. 
também se especificam as despezas de residência em varias 
partes da Itália, França, &c. De maneira que as pes
soas que forem para o Continente, por motivos de econo
mia, podem por esta obra escolher o lugar mais conve
niente ás suas circumstancias. Esta segunda edição he 
accrescentada com o Itinerário de Chamouni, e todas as 
mais freqüentadas passagens dos Alpes, Alemanha, Hes
panha, Portugal, França, Hollanda, Dinamarca, Nor
wega, Suécia, Rússia, e Polônia, com instrucçoens para 
os doentes sobre a ilha da Madeira. Por Maria Starke. 

O poema de Luciano Buonaparte Charlemagne, tanto em 
Francez como Inglez, apparecerá brevemente em um 
volume de4to. A traducçaõ em rithmo Inglez he feita pelo 
Rev. Dr. S. Butler, e Rev. F . Hodson. 

O Dr. Montuci continua assiduamente no seu Diccio-
nario Chinez; e no principio do mez passado tinha ja 
chegado á sylaba Leu, e os characteres gravados 
oram 14.900; pelos fins do mez que vem espera ter 
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as gravuras completas, e o numero dos characteres exce
derá entaõ 24.000. 

BRAZIL. 

PrelecçoensPhilosophicas sobre á theorica.do discurso e da 
linguagem, a Esthttica, e Diceósyna, e a Cosmologia. 
Por Silvestre Pinheiro Ferreira. Rio de Janeiro, na 
ImprcssaS Regia, 1813. 

A invenção da imprensa tem tido, no actual estado de 
civilização do Mundo, taÕ grande influencia; e a sua uti
lidade he taÕ geralmente reconhecida; que naõ podia 
deixar de causar-nos alegria o saber de sua introducçaõ 
no Brazil; quaesquer que fossem as producçoens literárias 
a que os typos ali se applicassem ; porque sempre julga. 
mo8 que, admiitida a imprensa, por mais frivolas qne 
fossem fts suas producçoens ordinárias, obras de outra 
classe se lhes seguiram mui facilmente. 

A obra que aqui annunciamos ao publico, satisfazendo 
as esperanças qne entaõ tínhamos concebido, apresenta 
ademais um exemplo de gênio, que nem he vulgar, nem se 
encontra Benaõ em períodos distantes, mesmo em naçoens 
aonde as sciencia* servem de occupaçaõ a grande pro. 
porçaõ de seus indivíduos. 

Antes de expormos ao Leitor uma idea da obra que lhe 
annunciamos, e a nossa opinião sobfe ella; notaremos a 
satisfacçaÕ que o A. dá na sua preliminar advertência, 
sobre as inexactidoens que se possam achar na obra, ex
plicando, a necessidade que tinha de a publicar para uso 
de seus discípulos, e a pezada cadêa a que eslava ligado 
de dar aos censores uma copia tirada a limpo, antes da im
pressão ; e isto no intermédio espaço do leitura a leitura. 

Acustumades como nós estamos a escrever em paiz 
livre; aonde esses suppostos benefícios da censura nos 
naõ honram; habituados a corrigir, até nas provas da 
imprensa, as nossas ideas, que a expressa limitação de 



Literatura e Sciencias. 461 

tempo cm que os periódicos devem sahir a luz, naÕ da 
lugar a que se rectiíiquem por outra maneira—sentimos 
todo o pezo da observação do A. posto que expressa nos 
termos mais moderados que se podiam conceber; e pode
ríamos sem duvida comparar este grilhão da censura 
previa, cm tanto quanto elle serve de retardar a civilizaõ 
de uma naçaõ, á pobreza do homem de gênio, que taõ 
elegantemente pinta Alicato no seu Emblema cxx., appti-
cando ao Censor o que Alciato diz da pobreza. 

Dextra tenet lapidem, manus altera sustinet alas ; 
Ut me phima levat, sic grave mergitonus. 

Ingenio poteram superas volitare per arces, 
Me nisi paupertas invida deprimeret. 

Naõ poderíamos recopilar melhor o conteúdo desta 
obra doque transcrevendo o que o A. diz a p . 5. ; propon-
do-se a dar uma " Idea geral da obra ; " em que se trac-
tam as 3 seguintes matérias. 

" 1. A theoria do-discurso e da linguagem, em que se exporão os 
princípios da lógica, da grammatica geral, e da rhetorica. 

" 2. 0 tractado das paixoens : primeiramente cousideradas como 
simples sensaçoens, e versando sobre matérias de gosto; donde se 
deduzirão as regras da esthetica, ou da theoria de eloqüência, da 
poesia, e das bellas artes; depois consideradas como actos moraes, 
coraprehendidos nas ideas de virtude ou de vicio ; donde se desen
volverão as máximas da Diceosyna, que abrangerá a Ethica e o 
Direito Natural. 

3. " O systema do mundo, ou a Cosmologia, em que se tractará 
das propriedades geraes dos entes, ou da Ontologia, e nomenclatura 
das sciencias physicas e mathematicas ;. e daquellas mesmas propri
edades se deduzirão as relaçoens dos entes creados com o Creador, 
ou os princípios do theologia natural." 

Na primeira prelecçaõ esforça-se o A. em mostrar, que 
as regras da philosophia applicaveis cté aqui á lógica, 
saõ taõbem communs á grammatica e á rhetorica ; porque, 
escrevendo e fallando, o homem raciocina, e he taõ neces
sário ser exacto em raciocinar, como em communicar 
esses raciocínios aos outros; e esses raciocínios arranjados 
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em corpo de sciencia, constam, como o A. se explica, em 
factos, nomenclatura, systema, theoria, e methodo. 

O A. no paragrapho 16 desta prelecçaõ (p. 7 ) expõem 
como exemplo o systema de Linneo, ainda que sem o no
mear, distribuindo o que chama grupos de factos em 
classes, ordens, gêneros, e espécies; e de certo naõ podia 
achar um systema mais feliz para lhe servir de demon
stração. 

Seria summamente extenso dar uma conta analysada de 
uma obra como esta, que he em si mesmo uma exposição 
analytica da classificação de nossas ideas; epor tanto con» 
tentamo-nos com dizer que o A., nesta primeira prelecçaõ, 
dá uma suecinta mas completa recapitulaçaÕ de seus 
arranjamentos, deduzindo de umas as outras classifica-
çoens, e com uma precisão verdadeiramente mathematica. 

Na prelecçaõ 2a. passa o A. a dar os elementos da 
lógica geral, origem das ideas, sua classificação, e opera
çoens do espirito a seu respeito. Nesta prelecçaõ se 
oecupa o A. com uma importante matéria, que he a defi
nição dos termos porque nos explicamos. Define o A. 
difiniçaÕ, dizendo que " definir uma expressão lie enu
merar as ideas communs, que ella custuma suscitar cm 
todos os que delia se servem em similhante caso." 

Nós teríamos antes dicto, que definição " he a desen-
voluçaõ das ideas simplices que se comprehendem em 
qualquer vocábulo." Porem a definição do A. so pôde 
ser entendida, pela explicação que fica no <j precedente, 
aonde explica o que he entender; nós referimos a defi
nição á desenvoluçaÕ das ideas simplices que se compre
hendem no vocábulo, ou que lhe suppôem aquelle que usa 
do vocábulo; o A. porém refere-se ás ideas que elle chama 
commons, isto he que suppôem, tanto o que usa do vocá
bulo, como aquelle que o escuta, existirem nessa expres
são. A nossa definição pois seria applicavel ao vocábulo 
que qualquer inventor usasse para designar a sua invensaõ, 
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no que se naÕ poderia dizer que havia ideas communs, ao 
que explicava a sua invenção, e ao que ouvia ou lia a 
explicação. 

Esta differença provem do systema do A.; porque elle 
segundo a practica de Condilliac, e outros, naõ principia 
pelas definiçoens, mas acaba por ellas; o que sem duvida 
he methodo muito mais claro, e menos diíficultoso para 
quem ensina, posto que naõ possamos afiirmar, que seja 
igualmente agradável para quem aprende. Queremos 
dizer, se um mestre depois de ter feito aprender a seu 
discípulo os Elementos de Euclides lhe dissesse " isto que 
acabastes de estudar he a Geometria," lhe daria uma idea 
bem clara da sciencia que tinha estudado; sem o trabalho 
de o resumir em uma definição ; porém muito maior seria 
a fadiga do discípulo em formar por si o resumo de ideas, 
que lhe apresentasse ao espirito de um só golpe a noçaÕ 
do que he Geometria. He por isso, que os methodos 
synthetico e analytico se tem admittido, como applicaveis 
a diversos usos. 

Exemplificaremos este methodo do A. nas definiçoens 
de ponto, linha, e superfície; tiradas dos Princípios Ma-
thematicos de Jozé Anastácio de Cunha. (p . 19.) 

" Naõ ha corpo, que naÕ tenha comprimento nas tres dimensoens, 
longitudinal, de largura, e de grossura. Mas nos consideramos 
muitas vezes varias qualidades de um corpo, sem que resulte erro 
notável de deixar de attender ao seu comprimento. Para designar 
haver-se practicado com elle esta abstracçaõ chama-se-Ihe ponto. 

"Quando daquellas tres dimensoens só ao comprimento naõ pode
mos deixar de attender sem erro notável, chamasse-lhe linha. 

" Chama-se-lhe superfície quando somente á grossura se pode dei. 
xarde attender sem erro notável." 

Daqui vê o Leitor que o A. adopta o que se chama o 
methodo aualytico; busca a origem das ideas, e tendo 
feito a sua descuberta diz o vocábulo por que as exprime. 
Pela mesma maneira que define as ideas abstractas, ex-

3 N 2 
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plica as ideas associadas; e as operaçoens do espirito a 
seu respeito. 

Quando dizemos " operaçoens do espirito a repeito das 
ideas," naÕ queremos entrar na explicação do systema do 
A. que reduz a noçaõ, percepção, comparação, juizo, 
conhecimento, lembrança, & c ; á sensação, e chama a 
todas estas operaçoens sentir. Falíamos segundo a ex
pressão commum dos philosophos. 

Na terceira prelecçaõ, explica o A. muitos termos im
portantes na Ontologia ; mas nos limitaremos a expor o 
modo porque elle define " existir, acabar." Diz o A. 
(p. 29.) 

" Dizer de um corpo que elle existe, he dizer, que estando nós 
nas circumstancias de que se tracta, sentimos as qualidades que o seu 
nome designa. 

" Dizer porém que elle nao existe, que cessou de existir, que 
acabou, que pereceo, quer dizer, que estando nós nas circumstancias 
de que se tracta naõ sentimos as qualidades que o seu nome designa, 
ou, o que vale o mesmo, que temos a sensação das qualidades dif
ferentes daquellas, que o nome dessa substancia designa." 

A definição da existência tem sido matéria de naÕ pouca 
duvida entre os Philosophos. Descartes dizia; " penso, 
logo existo;" concluindo-se daqui que este éra um dos 
princípios evidentes, que nem eram susceptíveis de prova, 
nem admittia duvida. Loke, demonstrando que todas as 
ideas nos provinham dos sentidos, conclue que a idea de 
existência he o resultado de um complexo de sensaçoens. 
Condillac, affirmando que a experiência somente conduz 
o homem a formar idea da extençaõ e das distancias, he 
ainda outra authoridade a favor da theoria do A. Cora 
tudo sendo-nos conhecida a existência de muitos entes, 
pelo mero esforço do racionicio, e combinação de ideas 
adquiridas de outros entes, a expressão do A. que define a 
existência dos entes pelas sensaçoens que elles em nós 
produzem, naÕ deixa de requerer mais ampla explicação; 
postoque a definição dada seja sem duvida consistente 
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com a theoria do A.; porque ainda que a idea de existên
cia seja uma idea abstracta, com tudo sendo, segundo o 
A. idea, e sensação uma e a mesma cousa, a idea de exis
tência pode neste sentido ser a sensação das qualidades 
do ente, que affirmamos existir. 

A quarta prelecçaõ parece consistir unicamente em de
finiçoens de termos relativos á ontologia; porém involve 
alguma cousa mais do que definiçoens. Por exemplo:— 

(tj 167, p. 48.) "Aquella serie de acçoens chimicas do corpo vivo, 
de que se tracta, chama-se vida desse corpo." 

{̂  L65, p. 47.) " Chamamos corpos vivos, aquelles, cuja duração, 
ou o que vale o mesmo, a continuação da sua existência, deriva de 
uma serie de acçoens chimicas das suas partes entre si, e com outros 
corpos " 

O Leytor verá pois neste exemplo, que o Author enge
nhosamente introduz em difiniçaÕ a sua theoria da vida ; 
que alias exigiria demonstração ; por isso que vários phi
losophos a tem explicado por mui diversos systemas; e 
que o A. fixa nas "acçoens chimicas," meramente com 
uma definição. 

Na quinta prelecçaõ o A. passa á Cosmologia, em que 
explica a ligação geral dos entes uns com outros, na sua 
composição do Universo ; exemplificando isto nas marés, 
formação das ondas, &c. ; e depois na prelecçaõ sexta 
passa a dar as definiçoens necessárias as suas doutrinas 
psycologicas, estabelecendo a theoria dos erros, as grada-
çoens das verdades aos erros; e os systemas analytico, e 
synthetico. 

Na septima prelecçaõ, explica o A. os termos necessá
rios na grammatica geral; e daremos uma idea ao Leytor 
da precisão e da exactidaõ do methodo que segue, transcre
vendo o que elle diz sobre o uso das definiçoens (p. 88.) 

" 270. Para entrarmos nesta interessante discussão, convirá re-
cordarmo-nos do rápido quadro, que nos -j§ 11, e seguintes temos 
traçado, da ordem com que adquirimos todos os nossos conhecimen-



466 Literatura e Sciencias. 

tos. Os primeiros d'entre elles, ou o que vale o mesmo, os princípios 
de todos elles saõ os factos individuaes dados pela observação; os 
segundos também dados pela observação, porém j a considerados por 
abstracçaõ separadamente do que he próprio de cada indivíduo, saõ 
os conhecimentos geraes e abstractos presentes ao espirito nas ex
pressoens genéricas, que constituem a nomenclatura de cada um dos 
ramos da sciencia humana: nomenclatura que se divide em nomes 
de classes, gêneros, espécies, &c. tanto das substancias como dos 
phenomenos da natureza ; e em definiçoens desses mesmos nomes." 

" 2 7 1 . Desta theoria fundada na experiência se segue, que o pri
meiro principio de todos os nossos conhecimentos, he a observação) 
o segundo he a abstracçaõ; mas que esta nada nos offerece de novo • 
c só nos apresenta separados os conhecimentos, que aquella nos 
havia ministrado reunidos. Na observação podem-se escusar até 
certo ponto as palavras .* e o seu campo he taõ extenso como o 
alcance dos nossos sentidos. A abstracçaõ naõ pode progredir sem 
linguagem. Se naõ denominarmos esses complexos de qualidades, 
que constituem os characteres das classes, ordens, gêneros, &c. será 
impossivel o renovar a lembrança delles, só pelos esforços da nossa 
imaginação objectiva." 

" 272. Vejamos pois como os homens procedem na formação 
desta taõ necessária linsruariem." 

" A primeira ordem de nomes, que se ofFerecem á nossa considera
ção, he dos de substancias : cada um dos quaes he equivalente a um 
certo numero de outros, que vem a ser os das qualidades da respec
tiva substancia; pois tendo cada uma dellas seu nome especial, o 
complexo de todas he designado por esse nome, a que se chama 
nome da substancia. E por isso quando queremos definir o nome da 
substancia, o que fazemos he referir os daquellas qualidades." 

" 273. A segunda ordem de nomes, naõ hecomo a precedente, de 
equivalentes a certas series individuaes de nomes de qualidades; mas 
de equivalentes a series abstrahidas de aquelloutras, com as quaes se 
acham unidas em differentes indivíduos. Saõ estes os que se cha
mam nomes de classe, ordem, gênero, espécie, &c." 

" 274. Assim como esta segunda ordem de nomes classifica as 
substancias; assim também ha uma terceira ordem de nomes, que 
classificam as qualidades: vereficando-se nelles a este respeito, tudo 
o que sobre os precedentes temos advertido. Porque quanto ás suas 
outras propriedades faraõ objecto de outras prelecçoens," &c. 

A prelecçaõ oitava, e ultima deste compêndio, se versa 



Literatura e Sciencias. 467 

sobre os principios da lógica, e modo de governar o racio
cínio, por oceasiaõ do que dá o A. a sua opinião sobre o 
que os lógicos tem dicto á cerca do methodo syllogistico. 

Como nos naõ propuzemos a fallar desta obra se naõ 
para dar ao nosso Leytor uma iüea do que ella contém, 
julgamo-nos dispensados de entrar em mais particulari
dades, que alias seriam incompatíveis com os limites que 
sempre nos prescrevemos nesta repartição do nosso Pe
riódico ; mas devemos declarar que nos parece serem estas 
prelecçoens um dos mais completos, assim como resumi
dos, exactos, e bem liarf^os principios de philosophia, que 
jamais chegárar a noticia. 

Estas r* - promeltem, e necessitam continuação ; 
e naÕ d .nos, que, se forem continuadas da mesma 
forma, apresentarão ao mundo scientifico o mais elabo
rado systema de princípios philosophicos, que possuem os 
modermos, e faraõ a maior honra á naçaõ, que se gloria 
de ter dado nascimento a seu A. He verdade que elle 
trabalha ja sobre os passos de Bacon, Locke, Leibnitz, 
Condillac, &c. mas nem porque os turbilhoens de Des
cartes deram origem á theoria de Newton deixa o mereci
mento deste de ser transcendente, e de se tributarem com 
justiça ás suas producçoens, os applausos que merece o 
gênio e as descubertas do Philosopho. Os sábios daraõ 
sem duvida ao A., que aqui annunciamos ao publico, um 
mui distineto lugar nos annaes da Philosophia. Nos só 
lamentamos, que naõ nos possamos estender, escrevendo 
sobre esta obra, tanto quanto foi o prazer com que a 
lemos. 

PORTUGAL,. 

Sahio á luz : Memórias para a Vida da Beata Mafalda, 
Raynha de Castella, e Reformadora do Mosteiro de Arou-
ca; escritas por Fr. Fortunato de S. Boa ventura : o qual 
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lhe ajuntou a Historia da Fundação do mesmo Mosteiro, 
obra inédita de Fr . Bernardo de Brito, Chronista Mór do 
Reyno. Vende-se por 400 réis em brochura, e 480 réis 
encadernado na loja de Carvalho aos Martyres. Breve
mente se publicara o Appendix, que affiança a Yerdade 
destas Memórias. 

Publicou-se o N°. 28, do Jornal de Coimbra, litterario. 

Sábio á luz : Historia de Anfriso e Retilia, Idilio, por 
Antônio Innocencio Barbuda : vende-se por 60 réis na loja 
de Nascimento, na Rua dos Algibebes, N". 18. 

Sahio á luz: O Mestre Inglez, ou Nova Grammatica 
da Lingua Ingleza, por um systema original, para se 
aprender com perfeição e brevidade este idioma, sem de
pendência absoluta de Mestre: obra enriquecida de um 
eopioso vocabulário dos termos Portuguezes e Inglezes, e 
das frazes mais polidas e puras de ambos os idiomas, com 
alguns Diálogos ào uso familiar, e uma terceira columna 
de pronuncia : por Francisco de Paula Jaku. Vende-se 
em Lisboa na loja de Viuva Bertrand e filhos, junto aos 
Martyres, N". 45 ; e no Porto, na de Costa Paiva, e Com
panhia. 
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MISCELLANEA. 

Oraçaõ em Louvor do Principe Regente, nosso Senhor, 
por motivo da ommissaõ da palavra inconfidência, no 
decreto dirigido ú Meza d Dezembargo do Paço, tia 
data de 22 de Outubro, de 1810. Pelo Doutor Vicente 
Jozé Ferreira Cardozo da Cosia. 

" Majestatis singulare, et unicmn crimen eorum, qui crimine vaca» 
tcnt. Hujus tumetuin peuitus sustulisti, contentus magnitudine, 
qua nulli magis caruerunt, quam qui sibi majestatem vindicabant. 
Redita est amicis fides, liberis pietas, obsequium servis : verentur, et 
parent, et dominós habent. 

" Non enim jam servi nostri Principis amici sed nos sumus 
Omnes accusatore doméstico liberati, uno que salutis publicas signo, 
illnd, ut sic dixerim, servile belum sustu s t i ; in quo non minus 
servis, quam doininis praestitisti *. nos enim securos, illos bonos 
fecisti." Plin. Panag. Traj. dict. cap. 42. 

S E N H O R ! Digne-se V A. R. de perdoar aos meus 
grattos sentimentos de admiração e de respeito pela Sua 
Real Pessoa, a liberdade que tomei de dezentranhar da 
muito notável ommissaõ da palavra Inconfidência, no 
Decreto de 22 de Outubro, de 1810, dirigido á Meza do 
Dezembargo do Paço de Lisboa, uma parte da sabedoria, 
e das virtudes de V. A. R . : e permita-me a honra de lhe 
offerecer as suas mesmas grandes idéias, ainda que mal 
dezenvolvidas pelo meu curto gênio. Elias seraõ sempre 
dignas da presença de V". A. R.; e haõ de cubrir n'ella 
com a sua grandeza ivíáo quanto faltar da minha parte. 
Que difficil empresa se naÕ vai, Senhor, preparando para 
quem houver de transmittir á posteridade toda a gloria do 
nome de V. A. R. ? Deos dilate os annos de V- A. R. 
quanto precizaÕ os Portuguezes. Convento de S. Fran
cisco de Angra, em 13 de Mayo, de 1811 

VICENTE J O Z É F E R R E I R A CARDOZO DA COSTA. 

V O L . X l l I . N o . 77. 3 o 
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Ellogio. 
Se faltassem todos os outros monumentos, que haõ de 

atteslar ás gerações vindouras a sabedoria e a justiça que 
rodêa o throno Portuguez na Corte do Brazil, seria bas
tante para este fim o decreto assignado pelo Principe Re
gente, nosso Senhor, no seu Palácio do Rio de Janeiro, na 
data de 22 de Outubro, de 1810, e dirigido á Meza do 
Dezembargo do Paço, para que o fizesse chegar á noticia 
de todos, e para que o executasse. Elle foi impresso na 
Gazeta de Lisboa, do dia 2 de Março, de 1811; e exige 
dos Portuguezes o tributo de todo o seu respeito e de toda 
a sua gratidão pelo melhor dos Príncipes. 

Era um costume de longo tempo, religiosamente obser
vado pelos nossos Soberanos, exercitarem mais particular
mente a sua liberalidade, e a sua clemência para com os 
seus vassallos, quando motivos de geral contentamento des-
afiavaÕ áquellas suas Reaes virtudes. As suas coroaçoens, os 
nascimentos dos seus augustos filhos, os casamentos da 
Real Família, e outros igoalmente faustos suecessos eraõ 
sempre coroados com um grande numero de despachos e 
de Mercês, que levavaõ ao centro das famílias dos vassal
los uma parte d'aquella mesma satisfacçaÕ que cercava os 
chefes do estado. Bem longe de que as suas prosperi-
dades lhes fizessem esquecer as precizoens dos outros, 
como regularmente sucede entre os mais homens, era no 
meio dos seus maiores transportes de alegria que elles se 
lembravaÕ de honrar á um, de enriquecer á outro, e de 
felicitar á todos aquelles a que podiaõ chegar as suas 
graças. 

Os mais infelizes e os mais desvalidos de todos os vas
sallos, os que por causa dos seus crimes se tiahaÕ consti
tuído devedores á justiça, occupavaÕ também nraquellas 
épocas os seus paternaes cuidados : e assim como desde os 
Hebreos quasi todas as nações tinhaõ estabelecido nos seus 
templos lugares de asylo em que os reos se accolhiaó, e 

em que achavaõ a remissão, ou modificação das penas de-
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crctadas nas leys para os seus crimes, nossos Augustos 
Monarchas haviaÕ attribuido aos successos felizes para a 
Sua Real Caza esta mesma beneficência, que se encontrava 
n'aquelles respeitáveis e sagrados lugares. Imagens da 
Divindade sobre a terra, elles olhavaõ a clemência como 
um dos seus mais distinetos attributos. 

Hiaõ entaõ despejar as Cadêas os Perdoens Geraes, que 
coinprchendiaÕ todos os vassallos que estavaõ em iguais 
circumstancias ; e que eraõ reos de crimes compatíveis 
com similhante beneficência ; circumstancias estas em que 
cessavaÕ inteiramente as concideraçoens com que muitos, 
e muito respeitáveis escriptores * procurarão desacreditar 
o exercício do majestatico direito de perdoar os crimes. 
NaÕ se fazia u-ma ley particular, que tornasse desigoal a 
condição dos cidadãos, responsáveis á mesma pena pelos 
seus factos; a modificação era geral : naõ se concedia 
um favor ao protegido, mas uma protecçaÕ que abrangia 
á todos. E nem ella se estendia aquelles crimes, que pela 
sua gravidade faziaõ inexorável a justiça. Nos decretos 
em que estes indultos se concediaõ, eraõ exceptuados os 
delictos, cuja impunidade seria contra o serviço de Deos, 
e contra o bem da republica ; e entrando indubitavel
mente nesta classe os crimes de inconfidência, elles costu-
mavaS oecupar o segundo lugar na lista das excepçoens; 
como nos testeficaÕ repetidos decretos de scmühantes per
doens, concedidos por S. A. R. e pelos seus augustos 
predecessores.t 

A infausta necessidade que S. A. R. teve de transferir a 

* Pode ver-se Filangieri, Scienza delia Legislazioni, liv. iii, cap. 33. 
Fastoret, des Loix penales, liv, i. cap. 4. Jeremias Bentham, 
Princip. du Code Penal, liv. iii. cap. 10, Tom. ii. das suas obras, 
pag. 432. Paris, em 1802. 

t Bastarão para prova os seguintes, de que tenho nesta ilha eitem-
plares impressos. Decreto de 28 de Agosto, de 1761. Alvará de 5 
de Mayo, de 1762. Decreto de 30 de Mayo, de 1775. Decreta de 9 

3o2 
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sua Corte para os seus Estados alem do Atlântico, produ
zio uma disgraçadissima época para os Porluguezes, sujei
tando-os á um Governo, que incumbido da publica Admi
nistração em paizes muito distantes do Soberano, expunha 
aos maiores riscos a sua liberdade e a sua segurança. A 
Luzitanía apprezentou entaõ um quadro horrível: renas
cerão para ella os mesmos luctuozos dias, que nos tempos 
dos Tiberios,dos Domicianos, e dos NeroshaviaÕ feito qua-
zi desapparecer ào território Romano todas as virtudes, 
para que as delações occupassem os seus respeitáveis tro
nos. O crime de inconfidência, este crime singular e único 
d'aquelles á quem se queria fazer mal, e que naõ tinhaÕ 
crime, para me servir das expressões do respeitável Pane-
girista de Trajano; * este crime, que quando lie vaga
mente anunciado, produz necessariamente o despotismo, 
como ensina Montesquieu, t foi em Portugal, bem como 
tinha sido em Roma no tempo d'aquelles Imperadores, o 
pretexto de uma horrível perseguição politica. 

Os delatores fbraõ convidados, honrados, e obrigados 
ate com penas da Igreja ; **{: as denuncias em segredo, an-
tipodas do Patriotismo, foraÕ accreditadas como filhas do 
amor da Pátria; § a desconfiança geral dissolveu todos os 

de Outubro, de 1776 amphado e reimpresso com o decreto do 1 de 
Septembro, de 1780. Decreto de 1 de Mayo de 1793. Decreto de 
4 de Abril, de 1795. Decreto de 16 de Agosto, de 1790. 

* Plínio Panag. Traj, dict. Cap. 42. Majestates singulare, et uni-
cum crimen corum qui crimine vacarent. 

+ De S'Esprit des Leix, liv. 12. cap. 7. 
•f Pastoral do Bispo do Porto, de 6 de Julho, de 1808. 
$ Veja-se o 3*. decreto de 20 de Março, de 1809, no Correio Brazi

liense N°. l i , pag. 296. 
Aonde havia patriotismo, como em a Grécia, e em Roma, os cida

dãos aceuzavaõ publicamente os inimigos da pátria; e disputavaõ 
mesmo uns aos outros o direito de aceuzar. Esconder a sua maS e o 
seu nome para aceuzar os reos de Estado, hé preferir o amor de si ao 
amor da pátria, e por conseqüência o contrario do patriotismo. 
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vínculos naturaes e civis que uniaõ os Cidadãos; estes 
foraõ expostos aos procedimentos criminais arbitrários; os 
cárceres se encheram de innocentcs victimas*, eos malévolos 
triunfaram da virtude até sem correrem o menor risco. Os 
papeis públicos, que eraõ filhos do Governo, fallavaÕ sem
pre de Inconfidentes e de Inconfidência, nutrindo assim 
entre o povo as dissensões e as suspeitas dessoladoras de 
Portugal: crearaÕ-se novos Tribunaes para servirem de 
Templo aquella horrível fera; e derrogaram-se todas as 
Leys do Reyno, e mesmo as divinas e naturaes favoráveis 
a defeza, para que ella marchasse sem encontrar algum es
torvo na sua barbara e sanguinária carreira. Erigiraõ-se 
novos altares para o culto da inconfidência; crearaÕ-se 
novos sacerdotes para servirem junto d'elles; e arrancaram-
se innumeraveis victimas do seio das suas famílias, e do 
seio da innocencia, para lhe serem sacrificadas. 

Era este o lamentável quadro de Portugal (que deve 
cubrir se com o véo do esquecimento, para que naõ de-
zonre a humanidade) era este o lamentável quadro de Por
tugal, quando o Principe Regente nosso Senhor, apezar de 
estar taõ distante deste seu Reyno, quanto vai do velho ao 
novo mundo; pelo decreto há pouco referido, cora um só 
golpe, sabia e poderozamente aniquilou esse monstro infa
me e torpe a que o Governo de Lisboa estava desvelada-
mente dedicando há dous annos, novos altares, novos sacer
dotes, e novas victimas. S. A. R. ommitte n'aquelle de
creto o crime de inconfidência na relação dos outros, que 
exceptua, por graves e indignos da Sua Real Clemência; 
e elle costumava ser exceptuado nos outros anteriores e 
similhantes indultos que, ou o mesmo Senhor, ou Seus 
Augustos Predecessores, haviaÕ concedido. 

Que admirável contraste entre as grandes Luzes do So
berano, e as curtas idéias do governo, que estava em Lisboa 
á testa da publica administração. Quando este há doas 
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annos estava pizando todas as leys Portuguezas, e todos os 
principios do direito eda justiça, em honra e era sacrificio 
d'essa sua divindade, chamada inconfidência, S. A. R. 
despreza os antigos estilos do seu Reyno, mas para um fim 
inteiramente contrario aquelle do governo, para destruir 
nos seus estados da Europa essa torpe fera a que elle estava 
decretando novos altares! Quando o governo de Lisboa, 
empenha todos os seus disvelos para fazer a apotheôse da 
inconfidência, S. A. R. a priva nos seus Reynos de Portu
gal e dos algarves até d'aquella mesma consideração que 
de antes tinha ! Que admirável contraste ! 

E que vastíssimo assumpto naõ apprezenta elle para se 
fazer o elogio do Principe Regente nosso Senhor! Mes
quinha natureza, hé neste momento que eu invejo a libera-
lidade com que enriqueceste os Demostenes, e mais os 
Ciceros ? 

E m uma memória dirigida por mira em Julho de mil 
oito centos c déz, á prezença de S. A. R. pela maõ do 
Exmo. Conde de Linhares, eu me queixava em nome dos 
Portuguezes, deste disvelo com que via estar infamando a 
naçaõ á sombra do titulo de inconfidência; eu affirmava 
que esses chamados inconfidentes eraõ victimas datyrania; 
que este crime naÕ existia em Portugal; e que o seu nome 
era unicamente um passaporte commodo de que o governo 
se servia, ou fosse para satisfazer as suas paixões particu
lares, ou fosse para lizongear as ideas da multidão. Eu 
ponderava quanto aquelle systema se desviava da politica 
e da justiça; e lamentando as desgraças dos meus conci
dadãos, pedia ao mesmo Senhor que fosse servido de me 
permittir licença para defender aos seus pés, e á face de 
toda a Europa a lealdade portugueza, contra essas vagas 
imputações de inconfidência, com que o governo a estava 
todos os dias manchando : e ja que em meu poder naÕ tinha 
estado salvar as fortunas, as vidas, a independência, e a 
liberdade dos meus compatriotas, eu queria ao menos tomar 
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sobre mim o defendellos da infâmia com que iniquamente 
se pertendia denegrir a sua honra, em quanto a fidelidade 
ao seu legitimo e natural Soberano, e á cauza da sua Pátria. 

O Principe Regente nosso Senhor, com as suas transcen
dentes luzes, vio desde o Rio de Janeiro tudo quanto se 
passava em Portugal; e naõ precizou de ouvir o Orador, 
para se convencer de que entre os seus vassallos da Europa 
naõ havia inconfidentes. Elle ommittindo o crime de in
confidência entre os exceptuados no geral indulto do de
creto de vinte e dois de Outubro de mil oitocentos e dez, 
alterando nisto a formula por que se tinhaõ concebido se-
milhantes diplomas, disse com o seu silencio tanto quanto 
poderia exprimir fatiando. Esta omissão em taes circun
stancias, vale o mesmo que se S. A. R. dissesse ; esses que 
vós chamais em Lisboa inconfidentes, e que tendes como 
taes perseguido e prezo, naõ saõ réos d'este grave crime 
que eu, e meus Augustos Predecessores considerámos sem
pre como indigno da Real Clemência : naõ há em Portugal 
o crime de inconfidência, porque se o houvesse, eu certa
mente o exceptuaria n'este meu indulto; e quando o naÕ 
exceptuo, alterando nesta parte a formula de que se fazia 
uzo em serailhantes diplomas, quero desinfamar o nome 
Portuguez, testemunhando eu mesmo ao Universo, que en
tre os meus vassallos da Europa, naÕ há nenhum que me 
seja inconfidente. 

Mesquinha natureza, hé n'estc momento que eu invejo 
a liberalidade com que enriquecestc os demostencs e mais 
os Ciceros! 

D'esta sorte inutilizou o melhor dos príncipes o traba
lho, que eu queria tomar, defendendo a lealdade Portugueza, 
contra as vagas imputações com que ella estava sendo 
manchada pelo governo de Lisboa a titulo do crime de 
inconfidência; e os Portuguezes ficaram tanto mais accre-
ditados, e tanto mais devedores á S. A. R. pelo seu bene
ficio, quanto elles o conseguirão sem alguma cooperação, 



476 Miscellanea. 

alem das luzes do seu entendimento, e das virtudes do seu 
Coração. 

Mas ja que o mesmo Senhor me dispensou da defézn que 
eu dczwjava tomar fazcndo-me vêr triunfante a cauza que 
eu queria defender na sua Real prezença, ainda antes de 
eu commeçar a tractalla, eu naõ ficarei mudo ; e em véz de 
perorar uma cauza ja vencida, tractarei de dar ao seu Au
gusto nome o louvor que elle merece, pela omissão do crime 
de inconfidência, n'cste ja lembrado decreto. 

Eu farei vêr, que esta ommissaõ hé o mais authentico 
testemunho que S. A. R. podia dar aos Portuguezes, em 
favor da sua lealdade; que ella vale tanto, como se o 
mesmo senhor declarasse, que naÕ tinha a nenhum dos 
Portuguezes pôr inconfidente, ou pôr desleal á sua real 
pessoa: mostrarei depois, que o Principe Regente Nosso 
Senhor dá n'isto aos seus vassallos, a mais douta e a mais 
proveitoza liçaõ, e aquella qué se lhe deveria ter ensinado 
em Portugal, desde quando evacuadas as tropas Francezas, 
se restabeleceo nelle o exercicio da Sua Real Authori
dade ; e provarei ultimamente, que a pezar de ser verda
deira esta opinião que S. A. R. manifestava ao universo 
sobre os Portuguezes, era necessária toda a grande pene
tração do seu entendimento, e toda a incomparavel bon
dade do seu coração, para que elle chegasse a vêr esta 
verdade pôr entre a illuzoens e trevas com que se tinha 
pertendido desvialla da Sua Real Prezensa. 

Os Portuguezes appareceraõ recebendo immediatamente 
de S.A. R.aquella instruçaõque maislhes convinha nas suas 
criticas circunstancias, sendo junctamente desinfamados 
pelo mesmo Senhor danota de inconfidentes, e de desleaesao 
seu principe e á sua pátria; e desinfamados, dissipando 
as suas Reaes luzes todas as muitas e tenebrozissiinas nu
vens em que o tinhaõ querido involvêr, para lhe desviar 
este conhecimento: e este riquíssimo e adorável quadro, 
tributando á S, A. R. os cultos que lhe saõ devidos, po-
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dera servir algum dia para matéria de uma parte do seu 
elogio ao panegirista igoal á Plínio, que a natureza lhe 
ha de destinar, assim como o igualou a Trajano neste lance 
de sabedoria e de bondade. As suas Reaes virtudes obri
garão sem duvida a natureza para produzir este grande 
gênio; ou ellas mesmas faraõ converter em Plinios a mui
tos Portuguezes, para que, assim como a nossa historia 
ha de têr o seu Trajano na pessoa de S. A. R. se veja tam
bém enriquecida a nossa literatura com hum modelo de 
eloqüência igual ao panegyrico do grande suecessor de 
Ncrva. 

O sempre respeitável legislador de Athenas naÕ tendo 
estabelecido nas suas leys pena alguma contra os parri-
cidas, e sendo perguntado pela cauza d'esta sua falta, res
pondeo mui doutamente, que elle tinha julgado que nin
guém havia de commetter semilhante crime.* O seu silen
cio fallava em louvor dos Atheniertses, indicando como 
impossivel entre elles a existência de uma taÕ grande atro
cidade* E quem poderá duvidar qué S. A. R. ommit-
tindo o crime de inconfidência nas excepçoens do seu 
decreto de vinte e doüs de Outubro de mil oitocentos e dez, 
empregou aquella mesma lingoagem de Solon, em abono 
dos Portuguezes ? Quem poderá duvidar, que se o mesmo 
senhor fosse perguntado pelo motivo da süa. referida om
missaõ, assim como o foi o segundo dos sábios da Grécia, 
havia de responder Como elle : Eu conhecia que ninguém 
tinha commettido este crime entre os Portuguezes! 

Pois que ! O silencio que he só uma idéia negativa, que 
hé meramente a naÕ existência de sons, poderá jamais 
converter-se em uma linguagem que note as cogitaçoens 
de quem se cala ? Os homens introduziram entre-si o uzo 
das palavras, para que pôr meio d'ellas manifestassem 

* Diog. Laert. Lib. 1. <j 59. Ed. Amst, Cicer. pro Sext. Ross. 
Amerino. cap. 25,—respondit, se id neminetn facturum putasse. 

VOL. X1IÍ. No. 77. 3 P 



478 Miscellanea. 

huns aos outros os seus sentimentos : a falta dresses signaes 
ha de poder servir também algumas vezes para esse mesmo 
fim para que [elles foraõ inventados ? Fallando, trasmit-
timos aos outros as nossas idéias e os nossos juízos; e o 
silencio, ou o naõ fallar; o contrario d'isto que serve 
para nôs comraunicarmos, ha de sêr hum meio proporcio
nado para a nossa communicaçaõ ? Que manifestas con-
tradiçoens ? Ellas mostraõ a sabedoria com que uma 
das leys do digesto ensinava : que naÕ parecia consentir 
nem desconsentir aquelle que se calava* 

Miserável Sophista, eu vou mostrar os vícios dos teus 
falsos discursos, ensinando como e quando o silencio chega 
a ser uma declaração taÕ manifesta da vontade, como o 
saõ as mais claras expressões. As palavras naÕ saõ as 
únicas vozes concedidas aos homens para se communica-
rem : os signais foram certamente a sua primeira lingua
gem ; e ninguém há que deixe de ter conhecido muitas 
vezes os sentimentos dos outros, ainda antes drelles lhos 
terem declarado por meio das suas palavras^ Hé certo 
que multiplicadas as relações dos homens, elles pela utili
dade que t lhes rezulta va de terem para essa sua commu
nicaçaõ, que se tornava mais freqüente, um maior numero 
de signais, e estes quanto mais fáceis; introduziram o uzo 
das palavras, d'estes signais de communicaçaõ, para que 
a Natureza entre todos os outros animais os tinha privati
vamente habilitado com o orgaÕ da vóz. Mas esta lin
guagem com que elles se enriqueceram, nem desterrou, 
nem fez intelligivel a outra que havia nascido no berço do 
gênero humano: ella continuou a ser interpetre dos seus 
sentimentos, e quasi sempre menos falaz do que as pala
vras : e o silencio era certas circunstancias hé um destes 

* Ley 142. ff. de Begul. Jui*. 
+ Et utilitns eipressit nomina coruin.. Lucrei. T ibr 5 Vers-

1028. 
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signais, que manifesta indubitavelmente as nossas cogita
ções e a nossa vontade. Quando pelas circunstancias que 
o accompanhaÕ se naõ pode conceber racionavelmente que 
elle fosse empregado, se naÕ com um certo e determinado 
fim, e para designar uma certa e determinada coiza, nin
guém pode deixar de lhe attribuir esta significação; e elle 
patentêa a vontade de quem naõ falia com uma segurança 
igual aquella que poderiaõ dar as suas mais claras expres
sões. E se nestes cazos quem falia, hé o silencio, ou se 
saõ as circunstancias, que o accompanhaõ, como pareceu 
aos dois illustres Cocêos* importa muito pouco a quem 
naÕ tracta de palavras, mas de coizas. 

Até nos sagrados livros de Moisés t o silencio do Pay 
que ouve o voto da filha, que esta no seu poder e na mino-
ridadc sem o contradizer, denota o mesmo que a sua ap
provaçaõ. Naõ fallar hé approvar, porque aquella omis
são do Pay, naõ se podia conceber racionavelmente diri
gida a outro fim. Hé pois desta sorte que o silencio mui
tas vezes falia: e tal foi a linguagem que o Principe Re
gente Nosso Senhor empregou para declarar, que elle naõ 
tinha a nenhum dos Portuguezes por inconfidente. 

S. A. R. havia declarado, que era da sua vontade per
doar aos Vassallos da Europa, aquelles crimes que pela 
sua gravidade se naÕ fizessem incompatíveis com a Sua 
Real Clemência; aquelles crimes que naõ fosse indisputa-
velmente necessário castigar para bem do serviço de Deos 
e da Republica: e continuou a referir os que entravaõ 
nesta classe, e que por conseqüência deviaõ ser exceptua-
dos no eu Real Indulto. Na lista das excepçôes naÕ ap-
parece o crime de Inconfidência : será acazo porque elle 
naÕ seja gravíssimo ? Mas as nossas Leys e as de todas as 

* Samuel de Cocéo, Disput. de Silentio. Henrique de Coceo, Com, 
meut. in Grot. de Jure Bell. etPac. Libr. 2. Cap. lt>\ p. 20, 

t Numeror, Cap. 30. p. 4. 
3 P 2 
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Nações o conlaÕ no numero dos da primeira gravidade; e 
nenhum dos outros exceptuados hé mais atroz do que elle: 
6erá a cazo porque naõ importe ao bem da Republica vin-
dicar irremissivelmente uma similhante maldade ? Mas se 
alguma havia, e de que o bem da Republica pedisse o cas
tigo, era esta principalmente, quando um poderozissirao 
inimigo atacava Portugal, e se làzia precizo naÕ accres-
centar os grandes meios que elle tinha para vencer, com a 
impunidade dos inconfidentes que scrviaÕ aos seus inte
resses. 

Logo S. A. R. naÕomilte o crime de In confidencia-por
que o queira perdoar ; se o ommiíisse com este motivo, se* 
ria contrario ao que elle mesmo pouco antes tinha escrip
to ; iria contra a regra geral que havia estabelecido, e 
nada disto se pode conceber racionavelmente. Naõ sendo 
pois a ditta omissão, nem podendo ser filha da vontade de 
perdoar, a que outro algum motivo pode ser attribuida, se 
naÕ á intima convicção em que o Mesmo Senhor estava, 
de que em Portugal naõ havia nenhum réo daquelle de. 
licto ? A que outro algum motivo pode ser attribuida, se 
naõ â magoa de ver manchada injustamente a honra dos 
Portuguezes, com as vagas imputaçoes do crime de Incon
fidência; e a paternal vontade de testemunhar em abono 
d'elles á face do Universo contra similhantes alleives ? 

A ditta omissão há de significar ou a vontade de per
doar; ou o mesmo que Solon quiz dizer, quando naõ trac-
tou do crime de parrecida. Comprehender no perdaõ o 
maior dos crimes, quando os graves se exceptuaÕ, hé 
couzaque se naõ pode conceber : logo, omittir o crime de 
Inconfidência no Catálogo dos exceptuados, significa o 
mesmo que a falta de pena contra o parricidio nas Leys 
de Athenas, segundo a mesma interpretação do seu Author, 
S. A. R. naõ exceptuando o crime de Inconfidência na-
quelle Decreto, quiz também dizer por esse modo, que o 
naÕ havia cm Portugal. 
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E quanto naÕ concorrem para comprovar esta interpre
tação daquelle Decreto, as duas circunstancias que accom-
panhaÕ o silencio de S. A. R. em quanto ao crime de 
Inconfidência, o estilo recebido e praticado pelo Mesmo 
Senhor e seus Augustos"Predecessores, em similhantes in
dultos, e a siluaçaõ politica de Portugal? 

Naõ hé precizo mendigar exemplos mais antigos: o 
Principe Regente Nosso Senhor tinha assignado muitos 
Decretos destes Perdões Geraes, nos repettidos Nascimen
tos dos Seus Augustos Filhos, e n' outras occaziÕes felizes 
que haviaõ dezafiado a Sua Real Clemência; e em todos 
elles se acha exceptuado logo depois do crime de blas
fêmia contra Deos eos seus Santos, este de Inconfidência, 
que agora se ommitti no Decreto expedido da Corte do 
Brazil. E a alteração de um estilo seguidamente obser
vado, mostra indubitavelmente uma deliberada tençnõ, o 
um medittado propósito. Seguir inteiramente a risca a 
formula de que se tinha feito uzo em similhantes Diplomas, 
e alterai Ia unicamente para naõ exceptuar no Indulto o 
crime de Inconfidência: naÕ heistosummameníeadmiravcl 
para todos que advirtirem na alteração ? O lugar, que este 
delicto oecupava n'esses anteriores Decretos, era o pri
meiro depois dos crimes commettidos directamente contra 
a Divindade: elle era desta sorte considerado, e justamente 
considerado como o mais grave de todos os que se perpe-
travaõ contra os homens. E hé logo este que se ommittc, 
tractando-se de referir os crimes graves, que naõ haõ de 
ser exceptuados em um perdaõ geral? 

O interesse publico da Naçaõ naõ instava mais pela 
vindicta deste crime nas datas dos outros Indultos, do 
que na época em que S.A. R. expediu este Decreto na 
Corte do Rio-de-Janeiro. Ainda que a sua gravidade, 
e os muitos males que delle rezultaõ em todas as occaziões 
gritem pelo seu castigo, estas YOZCS sempre saõ mais 
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eslrondozas, quando o perigo da Inconfideneia hé mais ter
rível e mais conseqüente; porque entaõ crescem os motivos 
que fazem necessário o exemplo. Lúcio Bruto naõ teria 
provavelmente a constância de mandar, e de ver os Lic-
tores despir, amarrar, açoitar e cortar a cabeça aos seus 
dois filhos, se Tarquinio expulso de Roma, que os tinha 
feito entrar cm uma conjuiaçaÕ á seu favor, naÕ estivesse 
naquelle momento com um poderozo Exercito junto dos 
muros da Cidade. O perigo fazendo mais importante, e 
mais necessário o castigo, sustentou a virtude do Cônsul, 
fazendo com que o amor da Pátria suífocasse inteiramente 
as vozes da Natureza. * 

Pois naÕ diíferiaõ destas, as circunstancias de Portugal. 
Um inimigo que lhe naõ era menos formidável do que 
Porsena para os Romanos, tocava nas fronteiras do reyno. 
S. A. R. naõ o podia ignorar nos fins de Outubro, quando 
assignou o seu decreto ; e ainda que Pay para todos os 
Portuguezes, igualmente que Bruto o éra para seus filhos, 
elle sacrificaria sem duvida ao publico interesse os seus 
naturaes sentimentos, como o tinha feito em Roma o Col-
lega de Tarquinio Colatino. Ninguém poderá conceber 
que S. A. R. nvesta crize, se quizesse mostrar mais piedozo 
para com os Portuguezes inconfidentes, do que o tinha 
sido nos tempos tranquillos e bem aventurados, em que 
elle fazia as delicias dos seus Estados da Europa, e nôs 
quais a sua soberania, e com ella as fortunas de Portugal 
naÕ estavaõ no grande risco de uma náo entre Scylla e 
Carybdes lutando com as ondas, e com a tempestade, sem 
mastros, sem leme, e sem piloto. Na6 pode pois ser pie
dade a ommissaõ do crime de inconfidência neste decreto. 

Preterido um estilo que S.A. R. havia seguido em 
muitos diplomas semilhantes, publicados nos nossos dias, 

* Plutarch. in Publicula, pag. 93. Ed. Heidelberg, 1361. 
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ao mesmo tempo que em tudo o mais se guarda a formula 
d'esses anteriores decretos! Quem nao conhecerá nisto a 
mais deliberada tençaõ, e o mais reílectido propósito de 
excluir a palavra inconfidência d'entre os outros crimes 
exceptuados no seu Indulto ? Quem haverá que ouze de 
attribuir esta ommissaõ á um descuido, para roubar ao 
mesmo Senhor a gloria que lhe ha de resultar d'ella ? Isto 
seria um sacrilégio! O estabelecimento das leys civis, 
hé uma das mais augustas partes do exercicio da Sobera
nia ; e elle deve ser o resultado de muito estudo, e de 
muita reflexão; naõ podendo consequentemente chamar-se 
descuido á ommissaõ que apparece em uma ley, sem que 
se faça nisto uma gravíssima censura ao Soberano, á quem 
se imputa usar taõ ligeiramente do poder legislativo. 

E que males naõ traria comsigo esta absurda maneira 
àe interpretar as leys ? Que arbitraria Hermenêutica se 
naÕ estabeleceria, se entre as suas regras se encontrasse 
alguma que authorizasse o interprete para dizer, que as 
ommissoens nas leys eraõ esquecimentos; e que apezar 
d'ellas, se devia julgar exprimido aquillo que os legisla
dores ommittiraõ ? D'esta sorte a vontade individual dos 
cidadãos seria substituída á vontade Soberana, e as leys 
civis estabelecidas para fixarem as regras do justo, e do 
injusto nos estados, os deixariaÕ entregues á mesma incer
teza de jurisprudência, a que elles se veriaõ reduzidos, se 
as naõ houvesse. 

A interpretação extensiva das leys hé um direito majes-
tatico ; porque ampliar uma ley do caso em que ella falia 
para outro em que naõ falia, hé o mesmo que fazer uma 
ley nova. Assim aos Advogados, como aos J uizes hé ex
pressamente prohibido pela sabedoria dos raonarchas Por
tuguezes este arbitrário uso de ampliar as leys; e muito 
mais se deve considerar vedado aos outros cidadãos em 
que se naõ pode suppor o conhecimento da jurisprudência 
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e da sua hermenêutica, que constitue a profissão d*aquel
les.* 

Seria pois, naÕ somente um absurdo, mas um sacrilego 
attentado commettido contra a pessoa de S. A. R. attribuir 
esta ommissaõ á um descuido, roubando-se lhe por uma 
parte a gloria que d'ella lhe resulta, sendo considerada 
como filha da reflexão; e imputando-se-lhe pela outra 
uma falta de circumspecçaõ no exercicio da sua authori
dade legislativa. E como haveria por esquecimento a 
mesma falta em dous diversos deeretos ? Dous foraõ os 
que S. A .R . expedio com o referido indulto, dirigindo 
um ao Dezembargo do Paço de Lisboa, e outro ao Dezem
bargo do Paço da Corte do Brazil, e em ambos elles appa-
iêce uma igoal ommissaõ do crime de inconfidência: éra 
muito esquecer! Esquecer em dous diversos decretos, e 
havendo tantos outros anteriores que lembravaõ o que se 
ommittia ! E esquecer quando ? Quando o Governo de 
Lisboa estava lembrando na Corte do Brazil o crime de 
inconfidência com as vozes mais estrondozas, por meio da 
creaçaõ de novos JUÍZOS, e de novos Magistrados para co
nhecerem d'elle; por meio do estabelecimento de novas 
leys criminais para a sua indagação, e para o seu castigo; 
por meio de repettidas proclamaçõens, e de infinitos pro
cedimentos extraordinários, summamente apparatozos, que 
se diziaÕ dirigidos contra inconfidentes ; e até por meio 
de vagas aceuzaçoens Ievadus por elle á presença de 
S. A. R. contra os Portuguezes, com o pretexto de serem 
infiéis ao mesmo Senhor, e a sua pátria : * quando por 

* Carta Regia de 6 de Septembro, de 1616 (coll. ii. á ord. liv. i. 
tom. 5, N: J6.) Ley de 18 de Agosto, de 1769, principalmente 
desde o & S. • e pode verse Heinecio, de prohibita a Justiniano Leges 
illustrandi et interpretandi facultate. Tom. iii. Opuscul. Syllog. 
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todos estes modos se trabalhava em Portugal para que a 
vóz da inconfidência, fosse ouvida no Rio de Janeiro, hé 
entaõ que o Principe Regente, nosso Senhor, havia de 
esquecer o que lhe naÕ tinha esquecido nunca nos outros 
perdoens geraes, filhos da Sua Real Beneficência, publi
cados em tempos mais felizes, e nos quais se naõ ouvia 
fallar tanto n'aquelle crime! 

Longe de mim até a lembrança de que possa haver simi
lhante ouzadia ? Ninguém certamente duvidará de que a 
ommissaõ dos reos de inconfidência n'este decreto hé 
effeito do mais maduro conselho: e sendo assim hé im
possivel que S. A. R. quizesse comprehender no seu in
dulto um taõ grave delicto ; a ommissaõ d'elle entre as 
excepçoens do decreto, ha de significar o testemunho do 
mesmo senhor sobre a lealdade dos seus vassallos da Eu
ropa, naõ querendo exceptuar do seu perdão os reos de 
inconfidência, para que se conhecesse que elle nem sup-
punha que os Portuguezes fossem capazes de commetter 
taõ negra atrocidade. 

Digno successor de um throno que seu Austo Avô o 
Senhor Rey D. Joaõ 4". recuperou da usurpaçaõ Hespa
nhola, o Principe Regente, nosso Senhor, herdou com a 
coroa Portugueza também a sabedoria d'aquelfe grande 
monarcha : e naÕ era possível que tendo este duvidado 
muito até de entrar na indagação de uma conspiração que 
lhe fora delatada, persuadido de que serviria mal aos seus 
Reaes interesses, se publicasse elle mesmo ao universo, que 
havia alguns Portuguezes desligados da sua causa; t naõ 
era possível digo, que esta discreta liçaó esquecesse ao 

* Pode vêr-se a Carta Regia de 30 de Agosto, de 1809, em que 
S. A. R. refere estas accuzaçoens feitas na sna presença pelo Governo 
de Lisboa. 

t Portug. Rest. part. K Jivr. 5, pag. 301. Edic. de 1751, em 4*, 
VOL. X I I I . No. 77. 3 Q 
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virtuoso neto, quando naõ tinha visto nenhum dos seus 
vassallos convencido de traidor á sua Real pessoa, apezar 
do disvello que o Governo de Lisboa tinha empregado 
havia dois annos, para se coroar com os infames louros de 
descubrir alguma perfídia que deshonrasse os seus conci
dadãos. 

Portuguezes, a nossa fidelidade ao nosso Soberano, e á 
nossa pátria, ficará eternizada pela maneira a mais evi
dente ! Bem-hajaÕ as tyrannias e illegaes procedimentos 
do Governo de Lisboa ! Eu contente sacrifico todos os 
pessoaes incommodos porque tenho passado, a este pri
meiro interesse dos meus compatriotas ! Se naõ houvessem 
as tyrannias e os procedimentos arbitrários d'aquelle Go
verno dirigidos a descubrir algum Portuguez inconfidente, 
poderia dizer-se que elle se naÕ encontrara, porque naÕ 
havia sido deligentemente procurado : mas naõ apparecer 
depois de tantos trabalhos e de tantos disvellos : depois de 
estar até compromettida a honra dqg que governavaõ Por
tugal, para que se descubrisse algum traidor, a fim dTelles 
se lavarem da negra infâmia de calumniadores ; que mais 
authentico testemunho se poderia dezejar em prova de que 
naõ havia Portuguezes inconfidentes ? Bem-hajaÕ as ty
rannias e illegaes procedimentos do Governo de Lisboa l 
Eu contente sacrifico todos os pessoaes incômodos por que 
tenho passado, á este ptimeiro interesse dos meus compa
triotas. Tudo quanto tem soífrido os muitos perseguidos 
por aquelle governo, sern que em nenhum d'elles se encon
trassem os crimes que n'elles se dezejavam achar, tudo cede 
em abono da lealdade Portugueza : ella naÕ luziria tanto ; 
naõ se poderia mostrar taõ purificada, se se naõ tivesse em
pregado e baldado tantas diligencias para a denigrir l 
Bem-hajaõ as tyrannias e illegaes procedimentos do Gover
no de Lisboa! Ellas fazem, oh Portuguezes, o nosso 
triunfo! 

Mas que douta liçaõ naõ hé esta, que S. A. R. ensina, 
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quando, ommittindo o crime de inconfidência entre as ex-
cepçoens deste decreto, tacitamente reprehende o abuso 
que se tinha feito em Portugal de fallar tanto neste delic
to ! Seja-me permettido levantar por um pouco o véo que 
deve cubrir a desgraçada historia Portugueza d'estes dous 
últimos annos, para que se veja qual era a principal en
fermidade que dessolava a nossa pátria; e para que se 
conheça que a ommissaõ feita por S. A. R. era o mais sau
dável e proveitozo remédio que se lhe podia applicar. 

Uma terrível perseguição politica affligia Portugal 
desde quando o exercito Francez, commandado pelo Ge
neral Junot, foi obrigado a evacuar o dito reyno: e o 
crime de inconfidência era o pretexto de que ella se servia 
para cubrir as suas atrocidades. O povo sem um plano 
geral concertado, e sem um chefe commum, tinha-se le
vantado isoladamente em cada uma das provincias, e em 
cada uma das suas povoaçoens contra o quazi inerme po
der estrangeiro, que n'ellas exercitava a suprema authori
dade, sem ter forças com que a sustentasse. Os reynos de 
Portugal e dos Algarves appresentaraÕ desta sorte o qua
dro de uma Revolução Ochlocratica, em que a multidão 
naõ figurou como instrumento, conforme acontecera na de 
1640, mas foi o principal agente; e ella occupando o 
exercicio da soberania, havia de uzar d'elle injusta e 
cruelmente, segundo o seu costume. 

Propensa naturalmente para o maravilhoso, que lhe ex
plica a origem de todos os successos, sem lhe fazer falta o 
conhecimento das suas causas naturaes, suspeitoza á pro
porção da sua ignorância; muito fácil de illudir, sendo 
conduzida por meio dos seus prejuízos; e sempre orgu-
Ihoza, e amiga de ostentar o poder, principalmente contra 
ás classes superiores da sociedade que ella costuma ver 
com inveja, a multidão, quando impera, tem uma natural 
tendência para perseguir á muitos dos cidadãos, á titulo 
de inconfidentes. A supposiçaõ das traiçoens hé para 

3 Q 2 



488 Miscellanea. 

ella uma muito commoda arte, que lhe descobre a causa 
de todos os acontecimentos ; o seu caracter desconfiado a 
encaminha para accrcditallas facilmente; os que se que
rem approveitar das suas commoçoens para as dirigir em 
seu proveito, apprezentaÕ-lhe estes fantasmas próprios 
para as agitarem ; e ella caminha avidamente apoz d'elles, 
impelida pela ostentação do poder com que sempre se 
regozija. A multidão portanto, em todas as crizes Ochlo-
craticas, ha de necessariamente fallar muito em traiçoens, 
ver a cada momento, e em tudo falsidades, e sacrificar 
ilinocentes, que julga desliaes á causa que ella sustenta. 

O crime de inconfidência, n estas horríveis epochas, 
ha de ser vago e indeterminado, como saÕ todas as ideas 
da multidão ; factos inteiramente innocentes; palavras da 
mesma natureza, e até as cogitaçoens attribuidas aos 
outros, e attribuidas em conseqüência de suspeitas as mais 
leves, e de conjecturas as mais talliveis, tudo isto ha de 
muitas vezes servir de matéria para ás impufaçoens do 
mesmo crime. Elle, em quanto subsiste a Ochlooracia, 
hé inteiramente similhante ao que foi o crime de Lesa-
Magesf ade no tempo dos tyrannos Imperadores, que prece
derão á Trajano. 

De Tiberio diz Montesquieu. Que havendo uma ley 
de lesa magestade contra os que commettiaÕ algum atlen-
tado contra o povo Romano, aquelle Imperador se appro-
veitava d'ella, applicando-a naõ aos cazos para que se 
tinha feito, mas á tudo o que pedia a sua vingança, e as 
suas desconfianças. Naõ eraõ só as acçoens que se vindi-
cavaÕ á sombra desta Ley; mas as palavras, os gestos, e 
os pensamentos, porque estas aberturas do coração produ
zidas pela conversassaõ entre dois amigos, naõ podem ser 
consideradas se naÕ como pensamentos. Dezapareceu 
desde logo a liberdade nas festas, a confiansa nos parentes, 
a fidelidade nos escravos; e a dissimulação e a tristeza do 
Principe se communicou á tudo. A amizade foi olhada 
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como um precepicio, a ingenuidade como uma imprudên
cia, e a virtude como uma affecfaçaÕ, que podia excitar 
nos povos a lembrança dos tempos felizes porque tinhaõ 
passado. NaÕ há maior tyrannia do que aquella que se 
exercita á sombra das leys, e com a capa da justiça 
quando para assim dizer, se afogaÕ os desgraçados em 
aquella mesma taboa em que elles tinhaõ procurado salvar-
se. E como naÕ houve jamais um tyranno á quem faltas
sem os instrumentos da sua tyrannia, Tiberio encontrou 
Juizes promptos para condemnar todos aquelles de quem 
elle suspeitava. 

Taes saó as expressoens do Author do Espirito das 
Leys fallando de Tiberio.* E similhantes quadros nós 
pinta elle mesmo dos tempos de Caligula, de Nero, e Do-
miciano, bem como Tácito, e Plínio os tinhaõ anterior
mente delineado. 

O governoda multidão hé a tyrannia popular; e por isso 
naõ há coiza que seja, nem mais natural, nem mais fre-

uente do que hé repetirem-se n'eslas crizes as mesmas 
horríveis scenas que se representarão nôs tempos dos im
peradores tyrannos. A uzurpaçaõ do poder os enebe de 
medo, eo medo produz nelles as desconfiansas e as suspei
tas ; estas originaÕ as delaçoens, o crime de lesa mages
tade, ou de inconfidência, vagamente enunciado; e os 
procedimentos arbitrários e tyrannicos. E esta hé também 
a genealogia dos sentimentos que aíFectaõ a multidão, 
quando ella oecupa a suprema authoridade. O medo a 
domina ; delle nascem as suas suspeitas e desconfianças, 
destas as denuncias, o crime vago de inconfidência, e 
as perseguiçoens arbitrarias e íyrannicas. De maneira, 
que os estados aprezentaõ quadros mui semilhantes em am
bos os dois extremos, no periodo da licencia ou da summa 
liberdade ; e no periodo da escravidão, ou da inteira su
pressão da mesma liberdade. E por isso relativamente á 

* Grand. et Decad. desHomains Chap. 14. 
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seguransa dos cidadãos, e ao respeito pelos seus direitos, a 
Ochlocracia hé o perfeito retrato da tyrannia ; sendo esta 
a causa porque Montesquieu pintando os tempos de Tibe
rio, parecia debuxar os princípios da revolução Portu
gueza de 1808. 

Tal era a gravíssima enfermidade que atacava a saúde 
politica dos Reynos de Portugal e dos Algarves, quando 
nelles se vio restituido o exercicio da legitima soberania 
Portugueza, em conseqüência da evacuação do exercito 
Francez, commandado pelo General Junot. Nas pro
vincias, que por mais distantes da capital em que rezidia 
a força inimiga, se haviaÕ anticipado a romper os ferros 
da occupaçaõ estrangeira; nestas provincias os cárceres 
estavaõ cheios de innocentes victimas, qüe, ou os erros 
populares, ou as imputaçoens dos inimigos tinhaõ condu
zido como inconfidentes áquellas horrorozas habitaçoens 
do crime. Hé adherente, e apaixonado dos Francezes ; 
eis aqui o vago delicto que á todos se imputava: o meio 
de o conhecer eraõ signais os mais arbitrários ; e as gentes 
da ínfima plebe os mestres da ley, que interpretavaÕ 
aquelles signais, decidindo sobre a existência do crime, 
e decretando e executando as prizoens. Quem vio jamais 
taõ arriscada a liberdade civil ? 

Os respestaveis nomes de ura 1). Fr. Manoel do Cena-
culo, Arcebispo de Évora, de hum Fr. Alexandre 
Palhares da Religião de S. Francisco da Provincia de 
Portugal, e de outros muitos igualmente sábios e vir-
tuozos, honrarão as listas daquella perseguição po
pular sendo elles affrontozamente prezos pela multidão, e 
conduzidos por sua authoridade á diversas recluzoens. 

E nem era possível que o povo se desviasse destas irre
gularidades, sendo nutridas nelle as preocupaçoens, que 
á isso o conduztaõ, por aquelles mesmos á quem primaria, 
mente incumbia dissipalas ! Hum exercito Portuguez se 
organizou nestes momentos de Ochlocracia para hir liber-
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tar Lisboa dos esquadroens Francezes, que a occupavaõ ; e 
seu quartel-general, em que principalmente figuravaõ o 
General-em-chefe Bernardim Freire, e o seu Ajutante-
general D. Miguel Pereira Forjaz, era a mais reprehensi-
vel officina da contagioza moléstia que perpetuava todos 
aquelles males. AUi se fatiava em traiçoens e inconfi
dências com a maior licencia, e com a mais indiscreta 
liberdade; nas occazioens mais publicas, como a da mêza, 
á vista dos soldados e dos creados que serviaõ. Cada 
hum declarava comoréo daquelle crime á quem lhe pare
cia, sem outro fundamento mais que o da sua vontade, e 
o da sua indouta maneira de discorrer, inteiramente igual 
com a da Ínfima plebe. Que terrível escola ! Elles en-
sinavaõ assim aos soldados e ao povo a fazer uzo dessa 
mesma licencia, de que lhe davaÕ o criminozo exemplo : 
elles nutriaõ assim nos soldados e no povo as suspeitas 
contra os seus concidadãos, origem fatalissima da dezu-
niaõ civil, que produzindo as facçoens e os partidos, 
enerva todas as forças da NaçaÕ, tornando-á incapaz para 
defender-se de qualquer invazaõ externa : elles perpetua-
vaÕ desta sorte nos soldados e no povo aquella semente de 
perguiçoens e dos tumultos, que sendo inseparável das 
revolução Ochlocraticas quando ellas nascem, destruída 
quanto antes, para que se reorganize o nexo da sociedade 
civil, realmente dissolvido em quanto duraõ áquellas 
crizes. 

Que horrível officina das desgraças de Portugal! O 
General Dalrymple seguindo a discretissima politica, que 
desde Thrasybulo Atheniense* até aos nossos dias, se adop-
tára sempre por todas as naçoens civilizadas, naquellas 

* Cornei. Nepos in Thrasyb. Plutarc. in C. Ca?sare, 6, 97. Jus-
tin. lib. 5, cap. 11. Pode vêr se Henr. deCocêo,Diiput. de Postli-
minio in pace, et amnistia, principalmente Sect. 4, 5, 6, e 7s e nos 
seus commentarios e Grocio, liv. 3, cap. 9, in principio, no Tosno4. 
pag. 135, da Ob. de Groc. irop. era 1752, em 4°, 
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circunstancias em que Portugal se achava, estipulou na 
convenção feita com o General Junot, uma amnistia, que 
lançando hum denso véo sobre o passado, estabelecia a 
concórdia entre os Portuguezes, taõ necessária aos seus 
interesses, eomo avessa ao dos seus inimigos. O quar
tel-general Portuguez protestou contra esta parle da 
convenção :* pareceulhe mal que se acabasse o fermento 
de dissensoens publicas que dividíssemos cidadãos? O 
que por mais de vinte séculos se tinha louvado, e era 
sabedoria para os mais acereditados Sábios, que se co
nhecerão na historia antiga e na moderna, hé estranhado 
e reprehendido pelos que estaõ á testa da força Portu
gueza. Consequentemente á estes mais principiaes, á 
esta obsoluta falta de todos os conhecimentos da historia 
e da politica; formaõ-se por este exercito arbitrarias listas 
de proscripçaój destinadas para se executarem em Lisboa J-
E chega a avultar tanto o máo espirito do exercito Portu
guez dirigido por taes chefes, que se julgou indispensável 
evitar que entrasse na capital algum dos corpos de que 
elle se compunha l A força publica que havia de ser o 
instrumento da reorganização civil, contra o poder oceu-
pado pela multidão inficionada por tal forma, qne hé pre
cizo prevenir contra ella 1 Infeliz Portugal! Quem 
poderá salvar-te das desgraças que ha de em ti produzir a 
sementeira de esta moral absurda e destruetora de todos os 
vínculos sociaes ? Os tens soldados e o (eu povo ensinados 
a sonhar assim com traiçoens, e acereditar ligeiramente 
nestes seus sonhos, haÕ de algum dia envolver também 
n*elles os seus chefes, e accommettendo-os como desleaes, 
os faraõ victimas do seu furor, reduzindo-se ao estado de 
anarchia, e produzindo no teu território as espantozas 
scenas que se viraõ sempre reprezentadas em quanto do
mina aquelle monstro! A h ! Portugal ja vio os sangui
nários fructos desta venenoza semente que se espalhara e 

* Correio Braziliense, ü°. 4, pag. 326. 
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que se nutrira entre os seus soldados e entre o seu povo ? 
Quazi todos os empregados no dito quartel-general j a 
foraÕ victimas do furor popular, e as primeiras que sacri
ficaram ás indiscretas liçoens por elles ensinadas l Quazi 
todos foraÕ ou assassinados, ou perseguidos como traidores 
e inconfidentes! Elles aguçaram os punhaés com que os 
assassinaram; e elles os meteram na maÕ dos seus assassinos. 

(Continuar-se-ha.J 

FRANÇA. 

Historia Geral das Prisoens debaixo do Reynado de 
Buonaparte. 

Com anecdotas interessantes a respeito da Concierge-
ria, Vincennes, Bicetre, Sancta Pelagia, La Force, dos 
Castellos de Ham, e Joux, e das destinctas personagens 
encerradas uellas. 

Nos sempre nos voltamos com prazer a olhar para os 
perigos de que temos escapado. Os que estaõ no porto 
correm ao cães a contemplar os eflfeitos da tempestade. 
Naõ entraremos na profissão do moralista, dissecando o 
coração humano para examinar se o interesse que toma
mos pela desgraça naõ tem origem em um sentimento de 
amor próprio, pelo contraste da nossa própria situação. 
Conteutar-no-hemos meramente com observar, que a lei
tura da Historia Geral das Prisoens nos fornece boa por
ção daquelle prazer que sentimos em contar os males 
passados, principalmente quando aquelles males estaõ 
ainda perto de nos, e quando saõ contados de uma ma
neira animada e attractiva. 

Tudo annuncia que o author desta obra poderá ter to
mado por moto:—et quorum pars magna fui, quando 
naõ preferisse o et in Arcadia ego. Deus Deus! quô 
Arcadia eram as prisoens de Buonaparte! e que Pasto
res! Certamente naõ se lhes podia dizer que naõ vigiavam 
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nem contavam os seus rebanhos com devida exactidaõ; 
porem concedendo aquella parte do seu dever, que zelo 
pelo interesse de seu amo naõ mostravam elles em os 
tosquear! 

O Historiador das Prisoens dá-nos sobre este objecto 
circunstancias e miudezas bastantes para satisfazer a cu
riosidade dos leitores mais difuceis; e os que gostam de 
enxovías, longas abobedas subterrâneas, torres velhas 
chaves, cadeas e grades, podem achar nesta obra um sor-
tímento dellas mui respeitável, e sufficiente para fornecer 
uma tolerável noveíla sombria. Com tudo, este naõ he o 
rnodello escolhido pelo author. Como verdadeiro Fran
cez, o estrondo destes ferfos fornece-lhe matéria de zom
baria; e so applica a fustigada do ridículo á turba de 
Fermentados Executores. Todavia, quando o seu ob
jecto o requer, pode fallar ein tom mais alto contra a ty
rannia, e expressar-se na linguagem da indignação; des
pedaça com maõ atrevida a ensangüentada purpura com 
que ousaram cobrir-se a hypocresia e a ambição. 

Os capítulos do Templo de Vincennes, do Castello de 
Ham, e varias outras partes, saõ notáveis pela variedade 
de indagação, força de pensamento e expressão, e pelo 
interesse das consideraçoens politicas e moraes comque 
estes esboços saõ animados. 

Deve, com tudo, conceder-se que as prisoens de Paris 
constituem a parte principal da obra. Por muitos que 
sejam os conhecimentos que lhe suppomos sobre esta ma
téria, elle só naõ pode ter visto tudo; nem parece que o 
Governo passado fora tam interessado em o ter com 
cautelía, que o fizesse hospede em todos os logares onde 
os nossos Árabes exerciam a sua estranha hospitalidade. 

Talvez naõ haja, especialmente nos departamentos re
motos, uma torre gothica, ou castello feudal antigo, que 
naõ estivesse posto em estado de dar asylo á multidão de 
Francezes cegos que obstinadamente recusavam gozar as 
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doçuras de um Governo estabelecido para restaurar â 
França os principios da verdadeira liberdade. Quem in
tentasse escrever a historia de todas as prisoens devera 
amontuar folio sobre folio, e ter consultado toda a 
França. 

O que mais nos fere na representação das prisoens de 
Estado, e de outras, e o quecausamaisafnicçaÕ, he o poder 
arbitrário que exerciam os agentes a quem era confiado o 
império destes Infernos terrestres, o profundo desprezo 
com que a pobre raça humana ali he tractada; desprezo 
que nem sempre he justificado pelos crimes daquelles 
que saõ propriamente condemnados pelas leys necessárias 
para a preservação da sociedade. He verdade que mui
tas vezes estes presos dam motivo para serem tractados 
com rigor, porem ainda entaõ mesmo uma sabia e pater
na! Administração poderia fazer muito para reconciliar a 
justiça com a humanidade. Porque he mais fácil degra
dar e stigmatisar um homem, naõ he certamente mais na
tural do que fazer pelo tornar melhor. 

Em quanto aos exercícios rigorosos para com meros 
presos de Estado, pessoas suspeitas pela policia superior, 
saõ de um caracter tam desnecessariamente odioso, des
cobrem tal baixeza nos executores das ordens arbitrarias, 
tal insolencia e crueldade no desposta que os inventou, 
que naõ podem ser demasiadamente repetidos, para ensi
nar a todos os Francezes a detestar o jugo infame de
baixo de que cairam. Sobre este objecto extrahimos al
gumas circumstancias a respeito do manejo interno do 
Castello de Ham, do CapituIIo 13: 

As visitas nocturnas fazem-se com um estrondo de pro
pósito para infundir terror nos que estaõ dormindo, a um 
tempo em que a alma estupefacta e immergida em mortal 
repouso, está menos apercebida contra a surpresa dos 
sentidos, e mais facilmente, e quasi sem resistência, revive 
as impressoens da confusão e do espanto. Os carcereiros 
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em grandes tamancos andam pelos corredores abaixo e 
acima, e pelas salas, os mais civis assobiando, outros en
toando cantigas infames e desconcertadas, acompanhadas 
pelo tinir das chaves, offerecendo uma amostra menos má 
da alegria do Inferno. 

Nestas visitas nocturnas faziam levantar os prezos, de 
inverno como de veraõ, para lhes darem busca ás camas; 
e quando acabavam desta busca deixavam o desgraçado 
do homem nu, e sem uma luz para tornar a concertar a-
cama de alguma forma, e pegar outra vez no somno, se 
fosse possível. 

O castello de Ham era tam pouco sadio, que muitos 
dos que Ia jaziam, perdiam o uso de seus membros, ou fi
cavam sem forças. Faz-se nesta obra mençaõ de um 
E eclesiástico, que, na idade de 45 annos, tinha toda a ap
parencia e fraqueza de um homem de cem annos. No 
mez de Julho de 1812, o Cavalheiro de Rivoire, um dos 
hospedes mais notáveis das prisoens de Buonaparte, e 
Mr. Bazin, homem de letras, que foram implicados na 
conspiração do General Malet, e a quem este, que tam
bém estava preso, teve meio de transmittir uma noticia 
para que elles se unissem a elle, a fim de por em execu
ção os seus projectos. O historiador das prisoens a quem 
os leitores podem fazer o reproche de naõ ter mencionado 
mais que as letras iniciaes dos nomes dos caracteres que 
introduz, especialmente quando aquelles caracteres naõ 
tem razaõ para se envergonharem do papel que fizeram, 
attesta, que quando estes fugitivos foram retomados, o 
Governador do Castello excitara os soldados a passallos 
com as bayonettas. Foram postos a ferros, e permanece
ram um anno nà enxovia. " Tam grande crime he que
brar cada um os seus ferros?" disse Mr. Bazin ao Carce
reiro Charpin . " he maior," replicou este digno homem, 
" do qiie ^tjivesseis matado pay e mãy." 
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*' A moral dos carcereiros he admirável," accrescenta 
o author, " e casa bem com a justiça dos tyrannos!" 

Haõ de aehar-se ali pedaços de uma descripçaÕ mui 
vigorosa, relativos ao tyrano que punha esta moral em 
acçaõ, e aos excessos de sua negra policia, nos Capítulos 
do Templo e Vincennes; sobre os assassinios de Pe-
chegru, e de uma victima ainda maior, de quem Buona
parte pode fazer degráo para o seu throno. 

Uma das prisoens de que esta obra dá informação, 
mais completa he o Bicetre. E m uma pintura terrível, 
porem verdadeira, expõem as deploráveis victimas do 
jogo, e de todos os vicios, arrojando-se de precipício em 
precipício, ate se lançarem finalmente em um abysmo sem 
fundo *' "Vos," exclama elle, " que so dais ouvidos á voz 
do prazer, e da licenciosidade, das paixoens, e da immo-
ralidade, sem attenderdes aos remorsos e aos perigos que 
vos ameaçam, e admoestam, approximai-vos, vede, e tre
mei; a cadea vai saindo/' A descripçaÕ desta cadea he 
na realidade horrível. Diz-se, que, quando este especta-
eulo tem logar, attrahe um grande numero de gente cu
riosa ao Bicetre; talvez um pay prudente fizesse bem em 
levar ali o filho moço de paixoens fortes, que poderá ser-
Ihe de proveito. 

Achamos na historia das prisoens alguns incidentes de 
pouco interesse, e algumas miudezas que importam pouco, 
porem estes pequenos defeitos saõ remidos por variedade 
e animação, por facilidade, e rapidez de estylo. E como 
esta obra he, em muitos pontos de vista, ligada com o 
reynado que acabou, deve ser da maior utilidade para 
aquelles que intentam estudar a sua historia com at
tençaõ. 

Regulamentos sobre as Cazas de CorrecçaS. 
Luiz, &c.—Desejando estabelecer nas prisoens de 

nosso reyno taes regulamentos que sejam próprios para 



498 Miscellanea. 

dissuadir das practicas viciosas os criminosos condemnados 
a cadeas pelas sentenças dos tribunaes, e preparallos por 
meio de ordem, trabalho, c instrucçaõ moral e religiosa, 
para tornarem a obter a sua liberdade; e desejando 
assegurar o bom êxito do estabelecimento geral que pro-
jectamos, por uma experiência que naÕ deixará duvida so
bre a administração geral c parcial destes planos, temos 
ordenado o que se segue:— 

A R T . I. Todos os presos condemnados por crimes 
por sentença dos ribunaCs, e menores de 20 annos de 
idade, sendo tirados sem relacçaÕ das prisoens da capital, 
c dos departamentos em roda, seraõ ajunetados em uma 
prisão que o nosso Ministro do Interior designará. 

2. O Director-geral desta prisão experimental será 
nomeado por nos ; será encarregado da superintendência, 
e direcçaõ geral da policia, trabalho, instrucçaõ, e admi
nistração da prisaõ ; recommendará á nomeação do nosso 
Ministro do Interior um adjuneto, se lhe parecer que o 
precisa, e seis inspectores encarregados com elle, e de
baixo das suas direcçoens, da superintendência e adminis
tração desta prisaõ. 

3. Estes difFercnles logares, que so a humanidade, e li-
beralidade podem persuadir alguém a que os oecupe, seraõ 
honorários. 

4 . O Director-geral nomeará o Carcereiro da prizaõ, 
e os officiaes subordinados confiados da guarda dos prezos: 
pode também demittillos quando lhes parecer. 

5. Submetterá também á approvaçaõ do nosso Ministro 
do Interior or regulamentos que se houverem de estabele
cer na prizaõ. 

6. Além da conta que nos deverá ser enviada todos os 
mezes do estado desta prisaõ, em todas as Relaçoens do 
Ministro do Interior, uma Commissaõ composta de um 
Conselheiro de Estado e de dous Maura des Requeltes, 
e outra composta de tres Membros do nosso Tribunal de 
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Cassação, visitará cada uma delia, esta prizaõ, duas 
vezes no anno, em todas as suas particularidades, e far-
nos-haõ saber o resultado das suas observaçoens, o qual 
será lançado nos registros da prisão. O director geral, 
e os inspectores seraõ avisados da chegada destes com
missarios para poderem dar toda a informação geral e 
particular que elles desejarem. 

7. O Director-geral dará, no fim de cada anno, uma 
conta moral, e circumstanciada do estado da prizaõ, e da 
receita e despeza. Esta conta, depois de verificada e 
approvada pelo nosso ministro do interior, será submettida 
á nossa inspecçaõ, e feita publica. 

8. Reservamos para nos o poder de, cora o parecer do 
nosso chanceller, perdoar alguma parte de prisaõ 
aquelles condemnados, que, pela regularidade do sen 
comportamento, houverem dado razaõ para crer que a 
sua moral está emendada a ponto de poderem ser resti
tuidos á sociedade sem inconveniente, e para proveito. 

9. O Duque de Ia Rochfoucault, Par de França, he 
nomeado Director-geral da prisaõ experimental. 

10. M. o Baraõ de Lessart he nomeado Adjuncto, &c. 
&c. 9 de Septembro, de 1814. 

Das Gazetas Francezas. 

Paris, 11 de Outubro. 
Monseigneur o Duque de Berri chegou hoje a Paris, 

:'is cinco horas, escoltado por um destacamento de coiras-
seíros, dragoens, e caçadores. 

Alguns papeis Alemaens annunciaram que o Rey de 
Saxonia assignara um acto, pelo qual S. M. abdicara a 
sua coroa no dia 23 de Agosto. Esta noticia he de todo 
sem fundamento. 

Apaziguaram-se finalmente as desordens no Cantaõ de 
Tessin por meio de uma convenção conciliatória entre 
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os habitantes, que se tinham levantado em massa, e as 
tropas da confederação. 

O povo do Cantaõ de St. Gall ainda se está batendo. 
O Principe Esterhazy naõ tem assumido caracter official 

em Nápoles ; porem teve uma longa audiência particular 
de Joaquim. Depois daquella entrevista tem-se observado 
as expressoens da maior dissatisfacçaÕ nos rostos da fa-
millia Real. 

O Imperador da Alemanha naõ está, como oPapa, con
vencido da necessidade de restabelecer os Jesuítas. O Padre 
Sancto fez varias tentativas infructuosas para obter o seu 
restabelecimento nos Estados Austriacos. S. M. recusou 
decisivamente. Também nos asseguram, que a Corte de 
Roma tinha pedido que as cousas Ecclesiasticas fossem 
outra vez postas na Áustria no mesmo pé em que estavam 
antes da accessaõ de Jozé I I . ao throno. Isto também 
foi recusado. 

Nos, (Jornal de Paris) mencionamos no nosso numero 
de hontem que o Imperador da Áustria (artigo da Vienna) 
estava para retomar a sua dignidade de Imperador da 
Alemanha. Accrescenta-se mais que o Rey de Prussia 
ha de exercitar o Protectorado por todo o Norte da 
Alemanha. 

Ha um artigo mui divertido em um dos nossos Jornaes, 
a respeito do Rey, e do Principe Real de Suécia. O au
thor deste artigo pertende que para Stockholmo naõ 
foram cartas de convite para o Congresso. Nos podemos 
assegurar aos nossos irmaõs jornalistas que o facto naõ 
he assim. Temos agora presente um Observador Austríaco 
de 24 de Septembro, jornal meio-official publicado por 
M. Pelat, Secretario particular do Principe Metternich, 
e nelle lemos no artigo de Jenna, " Esperamos á manhaã 
a chegada do Principe Real de Suécia. Parefce, com 
effeito, que os negócios da Noruega ainda oecupam este 
Príncipe. Porem devera ter-se em lembrança que S. M. o 
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Imperador da Áustria, o anno passado, depois da batalha 
de Donnewitz, o revestira com o Gram Cordaõ da ordem 
militar St. Theresa; e que no mez de Agosto próximo 
passado, quando o Rey de Prussia féz a sua entrada 
solemne em Berlin, houve lá uma transparência em que 
o retrato do Príncipe Real de Suécia estava collocado ao 
lado do dos soberanos da Áustria e da Prússia. Verdade 
e imparcialidade he a que todos os jornaes devem perten-
der. Porque esquecem elles tantes vezes áquellas palavras 
sagradas ?" 

Vienna, 29 de Septembro. 
O Rey de Wurtemburg ahcou aqui vários príncipes da 

caza de Hohenlohe, que reclamam os seus territórios que 
Buonaparte lhes tirou e deo a S. M. todas estas perten-
çoens territoriaes haÕ de ser reguladas no Congresso por 
um modo snmmario, que ha de deixar á primeira Dieta 
do Império Alemaõ o cuidado de fixar os direitos e os 
deveres de cada um dos seus membros. Talvez, mesmo 
independentemente do Congresso, a Dieta do império 
abra as suas sessoens nesta cidade. Assevera-se que os 
interesses particulares do Príncipes Alemaens entre si haõ 
de ser regulados pelos conselhos de jurisconsultos Ger
mânicos, versados na historia e estatística de seu paiz, 
cm ordem e evitar o que aconteceo no tractado de Leune-
ville, em que certos príncipes, por meio de intriga?, 
obtiveram indemnizaçoens pelo que naõ tinham perdido. 
Os embaixadores das naçoens grandes haÕ de oecupar-se 
com questoens de interesse mais geral. A primeira ha 
de ser, sem duvida, fixar solemnemente os principios 
daquelle direito das gentes, de que todos faliam, e que só 
os fracos observam ; presume-se que a França e a 
Rússia haÕ de estipular em nome da humanidade, que 
o commercio neutral naõ seja mais roubado em tempo de 
guerra, nem que se commece guerra sem declaração 
previa, e mesmo sem se conceder um certo tempo fixo 

V O L . X I I I . No. 77. 3 s 
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para se negociar. O Imperador Alexandre tem offere-
cido o único plano que pode assegurar estes grandes prin
cipios ; he uma mutua convenção entre todas as potên
cias para deminuirem, por metade, os seus exércitos 
em pé. 

O respeito devido á independência das naçoens—o 
sagrado dos imprescriptiveis direitos das dynastias legi
timas—a mutua garantia de constituçoens estabelecidas— 
a obrigação de se unirem para o futuro contra toda a 
usurpaçaõ, e toda a insurecçaÕ, haõ de formar os artigos 
do novo compacto social, em que a abolição gradual do 
trafico da escravatura ha de ser também introduzido, 
porem somente como artigo accessorio. 

Vienna, 1 de Outubro. 
Hontem o Beja-maÕ foi magnífico. Os Imperadores, 

Reys e Príncipes soberanos, appareceram era todo o seu 
esplendor ; a Princezas estavam adornadas com todos os 
seus diamantes; os ministros das potências, as persona
gens distinctas unidas aos differentes raonarchas, as se
nhoras da corte da Áustria, e das cortes estrangeiras, 
ofièreciam a mais bella assemblea. Todos os príncipes da 
casa de Áustria estavam repartidos pelas differentes salas 
para fazerem as honras dellas. 

Os ministros da Áustria, Rússia, França, Inglaterra, 
Hespanha, e Prussia tiveram hontem uma conferência 
preparatória ; as conferências formaes do Congresso estaõ 
para começar. Parece que já tem concordado no cerimo
nial ; e diz-se que a Suécia e Portugal haÕ de ser ad-
mittidos a ellas. Também se presume, que so os grandes 
negócios políticos da Europa haõ de ser ajustados no 
Congresso, e que os da Alemanha haÕ de ser ajustados 
separadamente. Os negócios que haõ de causar mais 
discussão haõ de ser os que dizem respeito á Polônia e 



Miscellanea. 503 

Vienna, 2 de Outubro. 
Agora que finalmente he chegado o dia em que devia, 

ajunctar-se o Congresso, cria-se que se mandaria cele
brar o serviço divino com toda a solemnidade na igreja de 
St. Estevam, porem ategora naõ se tem dado ordem para 
tal. Mesmo ainda naõ sabemos em que dia se há de 
ajunctar aquella brilhante assemblea. Todos os dias 
estamos impacientes á espera da Gazeita da Corte para 
ver se nella achamos quando será. 

Temos agora habitando no palácio Imperial dous Impe
radores, duas Imperatrizes, quatro Reys, uma Raynha, um 
Principe Imperial, e um principe Real, duas gram-
duquezas, e dous príncipes da famillia Real; a multidão 
e o ataviado que vai por todo o edifício he tal, que melhor 
se pode conceber, do que descrever. 

Fronteiras de Áustria, 2 de Outubro. 
Diz-se que o Principe Metternich está nomeado 

para regular as entrevistas geraes entre os plenipotenci
arios que estaõ para se ajunctar no Congresso. Naõ-
obstante tudo o que se tem dicto, he certo que os pleni
potenciarios de França e Hespanha, e de algumas outras 
potências, haõ de ter parte nestas conferências. Faliam 
de se adoptar uma sorte de discussão a respeito de ob
jectos de natureza de se ajustarem previamente : haõ de 
ser tractados successivamente. Affirma-se que os pro
jectos, que se determinarem nas conferências com o Prin
cipe Metternich, haõ de ser communicados por escripto 
aos outros plenipotenciarios, os quaes haÕ de tornar as 
suas respostas ao principe, também por escripto. 

Stockholmo, 20 de Septembro. 
O Baraõ de Rosenblad está encarregado de organisar 

o Governo da Noruega. O Baraõ de Hirta, Mr. Wier-
sen, Secretario de Estado, e o General Bidernstierna, saõ 
nomeados Commissarios para conferir com a Dieta da 
Noruega sobre a constituçaõ. 

3 s 2 
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H E S P A N H A . 

(Das Gazetas Francezas.) 

Pampelona, 28 de Septembro. 
Temos estado desde hontem na mais viva inquietação. 

O General Mina, á testa de quatro batalhoens de tropas 
tentou tomar esta cidade, em um coup de main; porem 
como muitos de seus officiaes mostrassem repugnância a 
executar uma empreza de que naÕ tiveram informação ate 
estarem já em marcha, foi obrigado a renuncialla, e reti
rar-se, acompanhado por aquelles que lhe permaneceram 
fieis. No seguimento delle encontraram a morte algumas 
pessoas do estado-maior desta praça, ficando outras feri
das. A sua retirada dirigio-se sobre Puente de Ia Reyna, 
aonde uma parte da sua força estava acantonada. Ha 
grande descontentamento entre os seus soldados; muitos 
tem abandonado suas bandeiras. As portas desta cidade 
estaõ fechadas. A ninguém se permitte sair, excepto cor
reios escoltados por destacamentos consideráveis, de sorte 
que estamos pela visinhança do inimigo em estado de 
cerco. O Vice-rey pedio reforço, que se espera a toda 
a hora. Diz-se que Mina tinha desejo de surprehender a 
cidade lia. He certo que elle está á testa de uma força 
considerayel; porem os seus desígnios ulteriores naõ se 
sabem. As prisoens estaõ cheas de pessoas aceusadas de 
se coramunicarem com elle. Temos corrido os maiores 
perigos, porem, Deus louvado, o medo já passou. Pes
soas mal intencionadas tem espalhado que a conspiração 
de Mina he apenas uma ramificação de um plano de in
surreição, que abraça Aragaõ, Catalunha, e que se extende 
mesmo até Cadiz. Há uma propensão para crer tudo 
quanto he muito exagerado; sem duvida as províncias 
contem muitos descontentes; porem a massa da naçaõ 
permanece fiel ao seu Soberano a quem tem dado mani
festas provas de sua fidelidade. 
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O Conde Espelela, nosso Vice-rey, e o General Elio, 
nasceram na provincia de Navarra. O General Arriaga 
também he nosso patrício. He verdade que o primeiro he 
idoso, porem os outros dous estaõ em condição de serem 
úteis á sua pátria; saõ dedicados a S. M. e possuem 
grande consideração aqui ; estes contrabalançam a influ
encia de Mina. 

St. Joaõ de Luz, 6 de Outubro. 
Diz-se que Mina está á frente de um corpo de cinco a 

seis mil homens ; e também se diz que está de posse da 
fortaleza de Jaca, que tinha provisionado de antemão para 
um anno. Goris, um dos seus chefes de batalhão, diz-se 
que fora prezo pelas suas próprias tropas, e conduzido a 
Pamplona, aonde fora espingardeado. Muitos de seus 
ofliciaes, que tinham sido detidos em Pampelona, suspei
tos de adhesaÕ a elle, tem-se escapado daqui e ido unir-se 
ao seu commandante. 

Falla-se de mudanças na monarchia Hespanhola. 

Madrid, 26 de Septembro. 
S. M. em resolução do dia 23 acceitou a dismissaÕ do 

Ministro Secretario d'Estado da repartição da Fazenda D. 
Christovaõ de Gongora, e para seu lugar nomeou interi
namente o Conselheiro d'Estado D. Joaõ Perez Villamil. 

Cédula de S. M. e seu Conselho, expedida a 31 d'Agosto, 
de 1814. 

D. Fernando VII . por graça de Deos, &c. &c. &c.— 
Sendo-me presente a necessidade de promptas, e effectivas 
providencias contra os desnaturalizados Hespanhoes, qne, 
por differentes meios illicitos, tratos, e compras voluntá
rias, e detestáveis de bens chamados nacionaes, em tempo 
do governo intruso se haviaõ enriquecido á custa de pro
prietários fieis, e de vassallos honrados de todas as classes ; 
penetrado meu paternal coração dos males que aquelles 
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abomináveis especuladores haviaõ causado á naçaõ na 
guerra destruidora que a tem afligido, houve por bem en
carregar ao meu conselho que quanto antes me consultasse 
sobre taõ importante assumpto: para o fazer ouvio o voto 
dos meus tres fiscaes, tendo além disso presentes os decre
tos expedidos, para reprimir a cobiça de taes comprado
res, desde o de 11 de Agosto, de 1808, em que o meu 
Conselho declarou nullos todos os tractados feitos sem li
berdade com a mais infame coacçaõ, e quanto executasse 
o governo intruso nestes reynos por falta de authoridade 
nos juizes, e tribunaes ; o da Regência de 15 de Julho, de 
1810, repetido nas circulares de 9 de Junho, e 24 de No
vembro, de 1812, em que, manifestando a vileza, e perver
sidade da compra dos prédios confiscados aos leaes servi
dores de minha pessoa, e da pátria, e aos corpos ecclesi
asticos, e municipaes, se declarou nulla a sua acquisiçaõ, 
condemnando os compradores á perda de seu domínio, e 
do preço por elle desembolsado, e á satisfacçaÕ dos pre
juízos que houvessem causado, e á dos gastos, reparos, ou 
melhoras; e os posteriormente expedidos pelas Cortes : e 
posto que conformando-se o meu Conselho com o voto dos 
meus fiscaes, julgava desnecessária uma nova ley para 
restituir a seus legítimos donos os bens confiscados, e per
didos no tempo do governo intruso, considerou naÕ ob
stante que convinha dizer-se aos juizes, e tribunaes do reyno 
o meio fácil, e simples de o executar, conformando as suas 
providencias para evitar, effugios, maliciosas dilaçoens, 
custas, e talvez injustiças que frustrassem taõ desejado ob
jecto, sem o que era de temer ou que naÕ fossem bem obe
decidas as ordens, que se expedissem, ou que na execução, 
naõ sendo uniforme, houvessem reclamaçoens ou prejuí
zos : observava o meu conselho que todavia existiaõ nas 
povoaçoens sujeitos que desfructavaÕ tranquillamente a 
vista de seus legítimos donos as propriedades que lhes 
usurpou a sua cobiça, valendo-se j á do favor de nossos 
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inimigos, e já de suas falsas calumnias, ou delaçoens para 
fazer que se lhes confiscassem seus bens moveis, e de raiz, 
sem mais delicto que o de serem fiéis á religião, á minha 
Real pessoa e á sua heróica pátria ; que os povos os apon-
tavaó, e os temiaÕ por seu poder, por seu influxo, e por
que careciaõ de meios para recobrar o que era seu, e elles 
em tanto retinhaõ os bens de seus filhos, e suas legitimas 
heranças, desprezando as execraçoens com que detestaõ 
similhantes acquisiçoens os preceitos divinos, e humanos ; 
de que era necessária conseqüência acharem-se agora na 
maior miséria os Hospitaes, Hospícios, Casas de refugio e 
beneficência, Mosteiros, Igrejas, Casas de Estudos, Corpos 
Religiosos, Grandes, Nobreza, Cidadãos honrados, e 
Famílias distinetas, que haviaõ precisado mendigar o sus
tento durante o seu captiveiro, sem que se isentassem des
tas desgraças os Ministros do Senhor, havendo sido causa 
mui principal os compradores de bens nacionaes, ou de 
que os seus templos se profanassem, ou que se demolissem, 
aproveitando-se de seus despojos, de que eraõ testemunhas 
incorruptíveis as ruas, e praças da maior parte das povoa
çoens do reyno, nas quaes apenas havia alguma aonde naõ 
se vissem as ruínas de edifícios religiosos, e de proprieda
des de vassallos fiéis, para cuja dessolaçaõ haviaõ coadju-
vado aquelles desnaturalizados Hespanoes, prestando au
xilio aos inimigos, naÕ só para se enriquecerem com tanto 
detrimento da igreja, e do estado, mas para irem a poder 
do usurpador grandes cabedaes com que manteve seus 
exércitos ; e exigindo a justiça, e a tranquillidade da mo
narquia acorrecçao destes cobiçosos, seus agentes, e inter-
venientes, procedeo o meu conselho a discutir os meios 
mais conducentes á prompta restituição dos prédios, e 
moveis, de qualquer classe que sejaõ, chamados nacionaes 
confiscados pelos inimigos, e me fez presente em consulta 
deste mez o regulamento que para isso havia formado, 
que eu houve por bem approvar, e he o seguinte:— 
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Regulamento. 

A R T . 1. Determina o estabelecimento de Juntas em 
todas as Capitães, sendo a Suprema em Madrid para a 
prompta reintegração de quaesquer bens, direitos, ou ac
çoens a todas as pessoas despojadas pelo Governo intruso, 
ou qualquer de seus adhererifes. 

2. Seraõ meramente instructivos, e executivos os proce
dimentos destas Juntas; de maneira que pelo mero facto 
de constar que qualquer pessoa, ou corporação possuía o 
prédio, alfaia, ou gênero de que se tractar no tempo em 
que foi despojado, haverá de se lhe reintegrar, sem admit
tir questão sobre o domínio, nem sobre a legitimidade da 
posse, ainda quando os que promoverem taes acçoens 
sejaõ terceiros interessados diversos do comprador, ou de
tentor, pois deverão ficar reservadas para os JUÍZOS, e 
Tribunaes competentes, sem que por ellas de maneira al
guma se impeça nem demore a effectiva reintegração. 

3. Se os bens forem fructiferos, os compradores, ou de
tentores reporão o importe dos frutos produzidos, ou que 
devessem produzir, regulando-se o producto pelo liquido 
de um anno regular destes últimos sinco. 

4. Também os compradores, ou detentores haõ de com
pensar o deterioramento que os taes bens tivessem em seu 
poder, naõ se lhe admittindo outra compensação senaõ a 
de sua industria, ou despeza, sendo da classe das que 
devem ceder em beneficio do possuidor. 

5. Se o melhoramento for de mero ornato e commodi-
dade, cederá em beneficio do possuidor; se augmentar 
consideravelmente o valor do Prédio, pertencerá ao Real 
Fisco: sendo somente útil ao possuidor, este pagará ao 
Real Fisco o valor do tal melhoramento por uma justa 
avaliação, ou em prompto pagamento, ou em prazos regu-

mstituindo o capital com redditos correspon-
jodendo desfrutar-se independentemente do 
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prédio, e sem prejuízo delle será vendido em hasta pu
blica, tendo preferencia o possuidor. 

6. Os compradores, ou detentores pagarão as custas dos 
processos de reintegração; e além disso as Juntas os pu
nirão com as penas pecuniárias, applicadas ao Real Fisco, 
que julgarem correspondentes segundo os seus haveres, o 
gráo de malícia que indicar a repetição destes iníquas 
actos, e demais circumstancias, inhabilitando-osde officios 
nos conselhos, e demais empregos públicos pelos annos 
que determinarem, participando-o ás Secretarias d'Estado. 

7. As Juntas cuidarão em que todas as quantias appli
cadas ao Real Fisco se entreguem sem distincçaÕ, á pro
porção que se forem cobrando no respectivo deposito prin
cipal, á disposição da Thesouraria Mór de S. M., rece
bendo os recibos competentes. 

8. As Juntas seraõ independentes da Suprema, mas 
haõ de consulta-la em caso de duvida, e regular-se por 
suas resoluçoens; dar-lhe parte mensal do avanço dos 
seus procedimentos, e das quantias pertencentes ao Real 
Fisco que se entregarem nos respectivos depósitos de pro
vincia. 

9. Commissionaraõ as Justiças ordinárias para as in-
dagaçoens e demais deligencias em seus territórios. 

10. As mesmas Juntas marcarão os dias e horas de des
pacho, dando ao desempenho desta commissaõ a prefe
rencia que exige a sua importância, para o que os Minis
tros que a compuzerem ficarão isentos de assistir no Tribu
nal a que pertencerem, &c. 

Os artigos que vaõ em grifo he porque estaõ resumidos. 

ORDEM REGIA. 

Sobre a Companhia das Phillipinas. 

S. E . o Secretario de Estado e das Finanças coramu-
nicou-rae hoje a seguinte Ordem Rea l : " Os Directores 
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da Real Companhia Philippina tem communicado com 
S. M. explicando-lhe que por sua Real Ordem de 27 de 
Julho passado, commmnnicada por V E. quando exercia 
o emprego de Ministro de Estado dos Negócios das ín
dias, se ordenava que a dieta companhia houvesse de pre
servar os privilégios exclusivos de commercio e mer-
cancia; e com a mesma justa intenção foi confirmada a 
Real Schedula do 12 de Julho de 1803. Porem esta 
Declaração será inefficaz e mesmo prejudicial naõ somente 
para a companhia, porem para a industria nacional em 
geral, se taes fazendas Asiáticas e Europeas, como as 
que saÕ preparadas assim na Hespanha como na Ame
rica, naõ forem prohibidas, e se um trafico clandestino 
for respeitado debaixo da cor e pretexto de taes coramo-
didades. 

Por tanto, para preservar á companhia o seu benéfico 
monopólio, e para manter sem deterioração a industria 
nacional, que está empregada na manufactura dos algo-
doens, faz-se necessário renovar a publicação e annun-
ciaçáõ dos dictos privilégios, e fixar o termo de quatro, 
mezes para a disposição desta sorte de fazendas pelos 
indivíduos que as possuem; e depois do dicto termo, 
vendellas-haõ os donos á companhia; porém naÕ con
cordando os proprietários com a companhia sobre o 
preço, conceder-se-há outro mez para a exportação das 
fazendas para fora, na conformidade dos arranjos par-
ticularisados nos Artigos 57, e 58, na dieta Schedula 
Real, a respeito dos artigos de algodão apresados, ou de 
outro modo. 

Declaram mais os dictos Directores, que se a Com
panhia deve chegar ao grão, elevação, e esplendor que a 
naçaõ esperava no seu estabelecimento; e se ella deve 
reparar as suas immensas perdas em que tam innocente-
mente í^ol r eo» foe absolutamente indispensável que a in-

lida seja concedida, especialmente no mo-
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mento actual, em que estaõ a chegar â Península duas 
expediçoens de Manilha e Calcutta; e os effeitos que ellas 
trazem naõ poderão obter venda se no mercado houverem 
de encontrar competição com outras fazendas da mesma 
clase, e assim a ruína da Companhia será completada 
em razaõ dos esforços que féz para apparelhar esta ex
pedição. 

" S. M. o Rey, tendo considerado bem estes impor, 
tantes objectos, e estando persuadido do justo raciocínio 
dos Directores a respeito delles, foi servido determinar, 
que era punctual observância do privilegio exclusivo da 
Companhia, desde agora Negociantes particulares naõ 
poderão importar rnanufacturas de algodão nem para 
Hespanha nem para a America, ou sejam Asiáticas ou 
Europeas, concedendo, comtudo, o termo de quatro mezes 
para se dispor de taes fazendas, depois de cujo intervallo, 
teraõ de ser offerecidas á dieta Companhia ; porem se as 
condiçoens naõ forem acceitaveis, concede-se outro mez 
para a exportação, como no caso de fazendas aprezadas, 
&c. 

" Communico a V- E . estes particulares por ordem de 
S. M. para sua informação, e para que os possa comrau-
uicar aos officiaes competentes, a fim de lhe prestarem 
obediência em todos os respeitos. 

Dens guarde V. E . &c. 
" Palácio, 29 de Agosto. 

G O N G O R A . 
(< Aos Superintendentes das Rendas." 

PIO PAPA VII . 

A Fernando Rey Catholico das Hespanhas, nosso mui 
caro Filho em Christo. 

Caríssimo, etc. Aíintensa dor de que estávamos pene
trados pelas amargas alternativas que tem supportado tua 
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Catholica M. ainda que com espirito inflexível, e imper
turbável, succedeo uma alegria igual, e talvez maior, 
com que improvisaraente exultamos quando chegou á 
nossa noticia teu ditoso, e affortunado regresso ao Throno 
de teus Maiores ; e em verdade julgaríamos faltarão amor 
paternal; e em especial ao que te professamos, se omittis-
semos congratularmo-nos comtigo da mais expressiva 
maneira por hum acontecimento taõ feliz, e taõ desejado 
por todos os bons: porem havendo de ser por todos os 
modos assignalada huma mudança da Dextra do Altíssi
mo, taõ prompta, e taÕ admirável em tudo, naõ cessamos 
de tributar graças continuas ao mesmo Senhor, sem nos 
ficar a menor duvida de que nos acompanhas, e nunca 
faltaras a este dever, porque a tua piedade extremada, e 
singular para com Deos Optimo Máximo nos he bem 
conhecida, e provada: apressa-te pois, o Caríssimo, em 
Christo, Filho nosso, a desfructar este dom do Ceo j cuida 
em que a Fé Catholica, taõ profundamente gravada em 
teu coração, naÕ padeça o mais leve detrimento ; naõ te 
detenhas, dedica-te incessantemente a consultar o bem da 
inclyta NaçaÕ Hespanhola, que nestes annos encheo a 
medida da sua gloria, por hum modo que nunca terá suf-
ficientemente ponderado: entretanto nos rogaremos sem 
cessar ao que he Senhor da Terra e do Ceo, pelo qual 
rcinaÕ os Reis, que nunca te desampare, que te encha de 
seus benefícios, e se sirva fazer-te florescer em todo o gê
nero de felicidades : e, em ditoso presagio de tudo, damos 
á tua Catholica M. com o mais intimo affècto a bençaS 
Apostólica.—Feito em Roma, a 6 de Junho, de 1814.— 
Anno 15, de nosso Pontificado.—Domingos Testa, Secre
tario de Breves para Reis e Príncipes. 
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PORTUGAL. 

0 Corpo Commerciante Nacional de Lisboa, desejando 
dar hum publico testemunho dos seus sentimentos de ad
miração, e reconhecimento, a que por tantos títulos se 
faz credora a constância heróica, e o assombroso valor do 
Exercito Portuguez, na longa e memorável guerra, ter» 
minada com tanta gloria, e honra nacional, propoz-se a 
abrir huma subscripçaõ pecuniária, a favor de toda a 
Guarniçaõ da Corte, composta dos Regimentos e mais 
Corpos, que se acabara de recolher a esta Capital, para 
lhe ser distribuída com a maior brevidade possível. Con
vencido porem o mesmo Corpo Commerciante que todas 
as classes de Habitantes de Lisboa o acompanhaõ nos 
mesmos sentimentos de admiração e reconhecimento ; e 
que naõ haverá humso indivíduo que naõ deseje ardente
mente concorrer, quanto as suas forças lho permittirem, 
para huma taõ louvável subscripçaõ: por isso se faz 
publico-, que na Praça do Commercio se acha prompto 
hum Livro, no qual toda e qualquer Pessoa poderá ir 
escrever o seu nome, e declarar a quantia com que deseja 
subscrever.—O Corpo Commerciante nacional de Lisboa, 
passa a uomear d'entresi tres pessoas de reeonhecida probi
dade, para se encarregarem de receber as subscripçoes, e os 
seus nomes e lugar das suas respectivas residências seraõ an-
nunciados com muita brevidade por outro Edital aos Sen
hores Subscriptores, aos quaes se declara ja :— Io. Que a 
cada hum delles se dará hum Recibo impresso da quantia 
que entregar, que será assignado pelos tres Recebedores.— 
2o. Que se publicará por via da imprensa huma relação 
exacta de todos os Senhores Subscriptores, e das quantias 
que será assignado pelos tres Recebedores.—2*. Que se 
publicará por via da imprensa huma relação exacta de 
todos os Senhores Subscriptores, e das quantias que deram. 
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—3 o . Que igualmente se publicará a distribuição que 
se fizer a cada hum dos Regimentos, e os Documentos 
que a jutifiquem ; a fim de que conste aos Senhores Sub
scriptores, que o producto desta Patriótica Subscripçaõ 
teve a applicaçaõ para que foi feita. Lisboa, 20 de Sep
tembro, de 1814. 

Das Gazetas Alemaãs, 
Paris, 23 de Septembro. 

O povo se tem aqui metido na cabeça que o governo 
Francez ha de offerecer em o Congresso 50 milhoens de 
Francos para recobrar a margem esquerda do Rheno. 
Quando elles tiverem conseguido isto, o que toda a gente 
deseja muito, Brabante, pensam elles, ha de vir por si 
mesmo. O governo Inglez comprou o Palácio da Prin-
ceza Borghese, por 1:400.000 francos: está noFauxbourg 
de St. Honorio, e he o mesmo em que esteve habitando o 
Imperador da Áustria em quanto esteve aqui. Lord 
Wellington occnpa-o agora. Este commandante he re** 
prehendido universalmente por ter sido, em primeira in
stância, a causa dos violentos procedimentos do Rey Fer
nando era Hespanha. Elle, por ordem do governo In
glez, avisou-o para que naÕ aceitasse a constituição das 
cortes. Este primeiro passo conduzio a outros; cujas 
conseqüências saõ diariamente acceleradas pela influencia 
de alguns frades. Ja Fernando tem desejado retractar-se; 
Ja se offereceo a liberdade aos membros encarcerados 
porem elles pediram um processo formal. A corte está 
em grande embaraço. O papa, cuja firmeza foi admirada 
mesmo pelos seus perseguidores em quanto esteve em 
Fontainebleau, tem perdido muito que de seu credito, 
aqui, depois que procedeo no restabelecimento des Jesuítas, 
e perseguição dos pedreiros livres. 
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A noite passada chegram papeis de Brussellas, e Frank-
fort. Os primeiros contem um decreto do Principe So
berano dos Hollandezes para mais exacta observância dos 
domingos e Dias Sanctos. O seguinte saõ extractos:— 

Stutgard, 30 de Septembro. 

Lord Cathcart, imbaixador Inglez juncto á corte da 
Rússia, chegou aqui anteh ontem, e partido a noite passada 
Vienna. 

BAIZES BAIXOS UNI1JOS. 

Ordenanças do Principe Soberano. 
Nos, Guilherme, por graça de Deus, Principe de 

Orange, Nassau, Principe Soberano dos Hollandezes 
Unidos. A vista da relação do nosso cornmissario geral da 
justiça considerando que, em conseqüência dos principios 
revolucionários que a uniaõ da Belgia á França fez nelle 
propagar, e em despeito das leis divinas, eclesiásticas e 
civis, a observância dos domingos e dias-sanctos está mui 
sensivelmente despresada. 

Considerando que he de conseqüência para o restabele
cimento da moral e ordem publiea, que os antigos regftla-
mentos locaes, que geralmente convinham neste particu
lar com as leys dos outros estados da Christiandade, se 
façam observar rigorosamente; e desejando estabelecer 
neste respeito regulamentos uniformes para toda a Bel
gia, temos deeretado e decretamos o seguinte. 

Art. 1. He rigorosamente prohibido fazer alguma sorte 
de trabalho ou seja nas cidades, villas, aldeas, ruas, cães, 
praças publicas, ou nos campos, em domigos e dias fes
tivos consagrados pela igreja, excepto em casos de abso
luta necessidade ; para o que he necessário prover-se de 
uma licença por escripto do Maior, a qual deve ser imme
diatamente commnnicada ao Sacerdote. 
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2. He probibido vender, nas ruas, ou em outros logares 
públicos, vegetaes, aves, e outras provisoens, de qualquer 
natureza que sejam. 

3 . He prohibido aos homens-de-loge expor suas fazen
das ou vendellas com porta aberta. 

4. As portas das tevernas e de outros logares onde se 
vendem liquores estarão fechadas durante o tempo do ser
viço divino ha freguezia onde estas casas estiverem situa
das. 

5 . Os maiores, commissarios, e agentes da politica 
teraõ cuidado em evitar que se faça motim e tumulto nas 
casas visinhas aos logares onde se estiver celebrando o 
serviço divino, por tanto tempo como durar a celebração. 

6. Naõ haverá devertimentos públicos durante o serviço 
divino na freguezia, como está dicto no artigo 4 ; e a 
policia tomara medidas para evitar que se passe coiza 
ul-j-uma inconsistente com o respeito devido ao solemne 
tempo appropriado ao serviço divino. 

7. A infracçaõ deste decreto será punida segundo as 
circunstancias por uma multa de seis a dez francos, e, em 
caso de naõ se pagar, com prisaõ, a qual, toda via, naõ 
deverá exceder tres dias. 

8. Em caso de segunda offensa a multa será dobrada, os 
artigos expostos a venda confiscados, e a taverna, ou 
logares públicos fechados por um mez. 

9. O nosso cornmissario geral da justiça he encarregado 
da execução deste decreto, o qual será inserido no jornal 
official, e publicado pelos maiores, para que ninguém 
alegue ignorância. 

(Assignado) G U I L H E R M E . 

Por sua A. R. o Secretario de Estado. 
(Assignado) O Baraõ C A P E L E I Í . 
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Brussellas, 1 de Outubro. 

Outro Decreto observa, que depois da uniaõ cora a 
França, a Lingua Flamenga tem sido quasi de todo sup-
primida, admittindo-se so a Franceza em os actos públicos; 
que posto seja necessário tolerar o Francez aonde o Fla
mengo naõ he usado, sempre he justo restabelecer o Fla
mengo, que he a linguagem do paiz, em todas as partes da 
Belgia aonde ella he usada e entendida; e ordena que naõ 
será necessário para registrar actos lavrados em Flamengo, 
annexar uma traducçaõ Franceza, e que todos os docu
mentos civis seraõ na linguagem do Conselho onde forem, 
lavrados. 

Outro Decreto abre um credito de 200.000 francos so
bre o thesouro para soccorrer o Clero inferior, (para o 
serviço de 1814) em certos departamentos, (que saÕ espe
cificados) sujeitos ao Governo da Belgia; para que 
aquelles ecclesiasticos cujas circunstancias naõ saõ boas, 
possam viver remediados, até que se possam arranjar as 
medidas intentadas para o augmento dos salários do Clero 
na Belgia. 

Outro Decreto regula o Governo da Belgia durante a 
sua ausência. 

INGLATERRA. 

Bulletim Official. 
Secretaria do Almirantado, 8 de Outubro, de 1814. 

O Capitão Senhouse, do Martin, chegou aqui esta tarde, 
com officios do Vice-almirante Griffith, dando conta das 
suas operaçoens sobre o rio Penobscot, e das de uma força 
militar debaixo do commando de Sir JoaÕ Sherbrooke, 
no paiz adjacente. A cidade e forte de Castine, (á entrada 
do rio) foi abandonada pelo inimigo depois d j úma leve 
resistência a chegada das forças de S. M. no primeiro do 
mez passado, e o forte foi feito voar. 

Tendo-se feito arranjos para atacar a fragatta Adams, 
VOL. X I I I . No. 77. " " 3 u 
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que estava emHamden, couzade 27 milhas pelo Penobscot 
acima, com uma força commandada pelo Capitão Barrie, 
do navio de S. M. Drago, e pelo Tenente-coronel John, 
do regimento 60 ; as tropas destinadas para este serviço 
foram desembarcadas no dia 3 do passado, e apoiadas na 
sua avançada pelos botes da esquadra. O inimigo es
tava postado fortemente sobre uma alta montanha juncto á 
fagatta, e apoiado por duas baterias, uma de outo peças 
de calibre 18, e outra de quinze do mesmo calibre, com 
uma força de 1400 homens ; porem tendo um bote com a 
descarga de alguns foguettes posto a sua gente em confu
são, assaltaram os Inglezes immediatamente o monte, e 
tomaram-o; o inimigo, tendo sido lançado da sua posição, 
escapou-se nas brenhas. 

Quando chegamos ao pé de Bangor, os habitantes ren
deram a cidade sem condiçoens, e o Brigadeiro-general 
Blake, com 191 prisioneiros, foram admittidos a íicar sob 
palavra. 

Aprisionamos doze navios que fizemos sair para fora, « 
destruímos nove. 

A perda Ingleza consiste em um marinheiro morto, e o 
Capitão Gall, do regimento 29, com sette soldados, feri
dos ; a perda do inimigo naÕ se sabe bem ; porem nos 
bosques acharam-se mais de trinta feridos. Trouxemos 
70 espingardas, com munição proporcionada. 

O Contra-AImirante Griflith também envia a conta do 
rendimento do fbrte de Machias, e paiz vizinho, a orna 
força commandada pelo Capitão Parker, do Tenedos, e 
pelo Tenente-coronel Pilkington, promettendo os habi
tantes abster-se de hostilidades, c porem-se debaixo da 
protecçaÕ Ingleza. 

Tounante, no Paluxent, 30 de Agosto, de 1814. 
M r LORD,—Tenho a honra de comutunicar a V. S 

que na noite de 24 do corrente, depois de ter derrotado o 
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exercito dos Estados Unidos naquelle dia, as tropas de
baixo do meu commando entraram e tomaram posse da ci
dade "Washington. 

Estava determinado entre Sir A. Cochrane e mim, de
sembarcar o exercito na aldea de Benedict, sobre a mar
gem direita do Patuxent, com tençaõ de cooperar com o 
Contra Almirante Cockburu, cm um ataque contra a floti-
lha de barcas canh seiras inimiga, debaixo do commando 
do Commodoro Barney. No dia 20 do corrente começou 
o exercito a marchar, tendo desembarcado no dia antece
dente sem opposiçaõ: no dia 21 chegou a Nottingham, e 
no dia 22 proseguio para Upper-Marlbouroug, a poucas 
milhas de distancia de Pig-Point, sobre o Patuxent, onde 
o Almirante Cockburn investio e derrotou a flotilha, 
tomando e destruindo-a toda. Tendo avançado ate a dis
tancia de 16 milhas de Washington, e tendo vindo no co
nhecimento de que as forças do inimigo eram taes que 
naõ seria desacerto tentar a tomada de sua capital, deter
minei lázello, e nesta conformidade puz as tropas em mo
vimento na tarde do dia 23 : Appareceo-nos um corpo de 
perto de 1.200 homens para se nos oppor, porem retirou-se 
depois de ter desparado alguns tiros. No dia 24 conti
nuaram as tropas a marcha, c chegaram a Bladensberg, 
aldea situada sobre a margem esquerda do braço do le
vante dePotowmack, cousa de cinco milhas distantes de 
Washington. 

Sobre o lado opposto daquelle rio descobrimos o ini
migo fortemente postado sobre montanhas mui superiores, 
formado em duas linhas, a avançada oecupando uma casa 
fortificada, que, com a artilheria, cobria a ponte sobre o 
braço do levante, por onde as tropas Britannicas haviam 
de passar. Vai da ponte a "Washington uma estrada 
larga e direita, cortando a travez da posição do inimigo, e 
que elle havia cuidadosamente fortificado com artilheria e 
caçadores. 

3v2 
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Estando feita a disposição para o ataque, foi começado 
com tanta impetuosidade pela brigada ligeira, constando 
do regimento 85 de infanteria ligeira, e das companhias 
de infanteria ligeira do exercito, debaixo do commando 
do Coronel Thôrnton, que a casa fortificada em breve foi 
tomada, retirando**se o inimigo para os pontos mais ele
vados. 

Em apoio da brigada ligeira mandei subir uma bri
gada debaixo do commando do Coronel Brooke, que com 
o regimento 44, atacou a esquerda do inimigo, atacando o 
regimento 4 a sua direita com tal effeito que o fez aban
donar as peças. Tendo a primeira linha cedido a passa
gem, foi arrojada até a segunda, a qual, cedendo ao ata
que irresistível da bayonnetta, e á bem dirigida descarga 
de foguettes, entrou em confusão, e fugio, deixando os 
Inglezes senhores do campo. A rapidez da fugida do 
inimigo, e o seu conhecimento do paiz, fez impossivel to
marem-se muitos prisioneiros, e também mesmo pelas tro
pas se lerem fatigado excessivamente durante o dia. 

O exercito inimigo montava á 8, ou 9.000 homens, e 3, 
ou 400 de cavallo, tropas tiradas de Baltimore e Pensil-
vania, e era commandado pelo General Winder. A sua 
artilheria, de que dez peças cairam em nosso poder, era 
commandada pelo Commodoro Barney, que foi ferido e 
tomado prisioneiro. A artilheria ordenei que fosse des
truída. 

Tendo mandado fazer alto por um curto espaço, deter
minei marchar sobre Washington, e cheguei lá ás outo 
horas da noite. Julgando ser de conseqüência completar 
a destruição dos edifieios públicos com a memor demora 
possível, desorte que o exercito podesse retirarar-se sem 
perda de tempo, poz-se o fogo aos seguintes edifícios, que 
foram consumidos :—O Capitólio, incluindo a Casa do 
Senado, e a Casa dos Representantes, o arsenal, o estaleiro, 
o thesouro, a secretaria de guerra, o palácio do Presidente, 
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eordoaria, e a grande ponte sobre o Potowmack ; no es» 
taleiro queimámos uma fragatla, que estava quasi prompta 
para se deitar ao mar, e uma chalupa de guerra. As 
duas pontes que iam a Washington sobre o braço do le
vante foram destruídas pelo inimigo, que temia ser ata
cado por aquelle lado. Estando preenchido o objecto da 
expedição, determinei retirar as tropas, antes que alguma 
força inimiga maior podesse ajunclar-se, e em conseqüên
cia comecei a retirar-me na noite do dia 25. Na tarde 
de 29 chegamos a Benedict, e reembarcamos no dia segu
inte. Na execução da operação que tenho retalado, tenho 
a maior satisfacçaÕ em mencionar a V. S. que em todas as 
classes foi conspicua a boa vontade com que supportavam 
a fadiga, e a anxiedade pelo conseguimento do objecto. 

Devo a Sir Alexandre Cochrane os meus agradecimen
tos, pela sua condescendência com quantos desejos tinham 
connexaÕ com o bem das tropas, e bom suecesso da expe
dição. Também confesso a grandíssima obrigação em 
que estou ao Contra-almirante Cockburn, que lembrou o 
ataque contra Washington, e acompanhou o exercito. 

O Coronel Thornton, que conduzio o ataque, he credor 
de todo o louvor pelo nobre exemplo que deo, que tam 
bem seguido foi pelo Tenente-coronel Wood, e pelo regi
mento 85 de infanteria ligeira, e pelo Major Jones, do re
gimento 4 de infanteria, e pelas companhias ligeiras uni
das á brigada. Tenho a expressar a minha approvaçaõ 
do espirituogo comportamento do Coronel Brooke, e da 
sua brigada, o regimento 44, que elle conduzio, dislin-
guio-se debaixo do commando do Tenente-coronel Mul-
lens ; sendo igualmente conspicua a valentia do regimento 
4 de infanteria, debaixo do commando do Major Faunce. 

As diligencias do Capitão Mitchell, da artilheria real, 
para introduzir as peças na acçaÕ, foram continuas, e tanto 
a elle, como ao destacamento do seu commajido, incluindo 
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a brigada de fogueteiros do Capitão Deacon, e o corpo de 
foo-ueteiros da marinha, me sinto na maior obrigação. O 
Capitão Lempricre, da real artilheria, montou um peque, 
no destacamento de morteiros, que foi de grande prestimo. 
Também foi de grande vantagem o auxilio do Capitão 
Blanchard,do reaes enginheiros, nos deveres do seu ramo. 
O serviço deve muito ás zelosas diligencias dos Capitaens 
Wainwright, Palmer, e Money, da marinha real, e tam-
bem aos officiaes e marinheiros que desembarcaram com 
elles ; este ultimo, o Capitão Money tinha a seu cargo os 
marinheiros unidos á artilheria marítima. Devo também 
muito ao Capitão M'Dougall, do regimento 85 de pé, que 
féz as vezes de meu Ajudante-de-Campo, em conseqüência 
da indisposição do meu Ajudante-de-Campo, o Capitão 
Falls, addido aos officiaes do meu estado-maior. 

Devo pedir licença para chamar a attençaõ de V. S. ao 
zelo e esforços infatigaveis do Tenente Evans, fazendo as 
vezes deDep. Quartel-mestre-general. A intelligencia que 
este official manifestou em circumstancias de grande difli
culdade, induz-me a esperar que receba algum signal dis
tineto de approvaçaõ. Tenho razaõ para estar satisfeito 
com os arranjos do Assistente Commissario-general Law« 
rence. 

O ataque contra um inimigo tam fortemente postado, 
naõ podia ser effeituado sem perda. Tenho a lamentar 
que as feridas que recebeo o Coronel Thornton, e outros 
officiaes que ficaram em Bladensberg, foram taes que nao 
permittiram que os podessemos trazer. Trouxemos muitos 
dos feridos que podiam ser transportados, e deixámos os 
outros com médicos e enfermeiros. Os arranjos que fez o 
Cirurgião do Estado-maior Baxter, para a sua accommo-
daçaÕ, foram os melhores que as circumstancias podiam 
permittir. Afortunadamente residia em Blandesberg o 
Agente para os prisioneiros de guerra Inglezes, e recom-
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dei á sua attençaõ particular os officiaes, e soldados feri
dos, e espero que possa eftéituar a sua troca quando esti
verem suficientemente convalescidos. 

Peço licença para recommendar á protecçaÕ do V. S. o 
Capitão Smith, Assistente Ajudante general, que ha de ter 
a honra de entregar este officio; por ser um official de 
muito merecimento, c grandes esperanças; e capaz de 
fornecer qualquer outra informação que for necessária. 

Em quanto tenho toda a esperança de merecer a appro
vaçaõ de S. A. R., e do Governo de S. M. ; a respeito do 
comportamento das tropas do meu commando. 

Tenho a honra de ser, &c. 
(Assignado) R. Ross, Major-general. 

Peço licença para remetter inclusa a lista dos mortos, 
feridos, e extraviados, na acçaõ do dia 24 do corrente, e 
junctamente a relação da artilheria, muniçoens, &c. toma
das ao inimigo, entre o dia 19, e 25 d'Agosto, e também 
desenhos da scena da acçaõ, e da linha de marcha. 

Relação total dos Mortos, Feridos, e Extraviados, do 
Exercito do commando do Major-general Ross, na 
Acçaõ de 24 de Agosto, de 1814, sobre os Altos de 
Bladensburg. 

1 Capitão, 2 tenentes, 5 sargentos, 56 soldados e anspe
çadas, 10 cavallos, mortos ; 2 tenentes-coroneis, 1 major, 
1 capitão, 14 tenentes, 2 portabandeiras, 10 sargentos, 155 
soldos e cabos, 8 cavallos, feridos. 

A bordo do navio de S. M. o Tonnante, Chesapeak, 
17 de Septembro, de 1814. 

MY LORB ! Tenho a honra de informar a V S. de 
que a divisão de tropas debaixo do commando do Major-
general Ross, na manhaã de 12 de Septembro, effeituou 
um desembarque juncto a North Point, sobre a ponta es-
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esquerda do Rio Patapsco, coiza de 13 milhas distante de 
Baltimore, com tençaõ de fazer um reconhecimento sobre 
aquella cidade, em cooperação com as forças navaes ; e de 
lá manobrar segundo as forças, e posiçoens do inimigo 
dessem logar. 

A approximaçaõ a Baltimore, deste lado, he por uma 
pequena península formada pelos rios Patapsco e Back, e 
tem geralmente de duas a tres milhas de largo porem em 
algumas partes tem menos de meia milha. 

A tres milhas de North Point tinha-se o inimigo entrin
cheirado exactamente a travez desta garganta de terra, 
para a qual as tropas (que tinham completado o desem
barque de madrugada) avançaram. 

O inimigo estava activamente empregado em completar 
esta obra, afundando o fosso, e reforçando-lhe a frente 
com uma fachina baixa, e ambas as coizas abandonaram 
precipitadamente, ao approximarera-se os nossos escara-
muçadores, deixando em nossas maõs alguns dragoens, 
que faziam parte da sua retaguarda. 

A perto de duas milhas para lá desta posição travou-se 
a nossa vanguarda; aqui o terreno era brenhoso e mui 
espesso, e poderam os caçadores inimigos esconder-se. 
Neste momento recebeo o General Ross uma ferida no 
peito, que foi mortal. Sobreviveo unicamente para re-
commendar a protecçaÕ do Rey, e da sua pátria, uma 
familia nova desamparada. 

Assim caio na flor da idade um dos mais brilhantes or
namentos de sua profissão; aquelle que, á frente de um 
regimento, de uma brigada, ou de um corpo, tinha igual
mente desenvolvido os talentos do commando ; e que naõ 
era menos amável no particular, do que enthusiastica-
mente admirado no seu character publico; a sua única 
falta, pode dizer-se assim, era um excesso de valor, atre
vimento, e devoção para o serviço. 
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Se he licito a um soldado lamentar os que morrem na 
batalha, podemos nesta oceasiaõ reclamar aquelle melan-
cholico privilegio. 

Foi assim que a honra de dirigir-me a V. S., á testa 
deste exercito, recaio sobre mim; dever que, em outras 
circunstancias, seria abraçado como ura dos mais inve
jados presentes da fortuna: e aqui ouso solicitar por. 
meio de V- S. a consideração de S. A. R. o Principe Re
gente para as circunstancias da minha suecessaõ a una 
official de tam alto e estabelecido merecimento, durante 
operaçoens de tanta conseqüência. 

Continuando a nossa avançada a puchar para diante, 
foram as tropas ligeiras inimigas arrojadas ate distancia 
de 5 milhas de Baltimore, aonde se descobrio um corpo 
de perto de 6*000 homens, 6 peças de artilheria, e alguns 
100 de cavallaria, postados a coberto de um bosque, em 
mui densa ordem, e guarnecendo uma estacada forte, que 
cruzava a estrada principal quasi em anglos rectos. As 
baixas do Patapsco, e do Rio Back que chegavam umas 
ás outras neste ponto, daraõ a entender de alguma sorte 
a estreiteza da posição do inimigo. 

Mandei immediatamente fazer as disposiçoens necessá
rias para um ataque geral. A brigada ligeira, debaixo 
do commando do Maior Jonnes, do No. 4, consistindo 
do regimento 85 de infanteria ligeira, debaixo do com
mando do Major Gubbins, e das companhias do exercito, 
debaixo das ordens do Major Pringle, do N". 21, co
briram toda a frente, fazendo recuar os esçaramuçadores 
inimigos sobre o corpo principal, com grande perda. O 
regimento 4, ás ordens do Major Faunce, rodeando por 
uns caminhos baixos, alcançou, sem ser presentido, alo
jar-se ao pé do inimigo sobre a sua essquerda. O resto da 
brigada da direita, debaixo do commando do Tenente-
Coronel Mullins, consistindo do regimento 44, as ordens 
do Major Johnson, dos soldados de marinha da esquadra, 
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debaixo do commando do Capitão Robbins, e um desta
camento de marinheiros, ás ordens do Capitão Money, do 
Traue, formou uma linha ao longo da frente do inimigo, 
em quanto a brigada da esquerda, debaixo do commando 
do Coronel Paterson, consistindo do regimento 21, com-
mandado pelo Major Whitaker, do batalhão de soldados 
da marinha, pelo Tenente-coronel Malcolm, e de um 
destacamento dos dittos pelo Major Lewis, permaneceo 
em columnas sobre a estrada, com ordem para desenvolver 
sobre a sua esquerda, e carregar sobre a direita do ini
migo, no momento em que o terreno ficasse sufficiente-
mente aberto para admittir aquelle movimento. 

Estando as cousas nesta ordem, deo-se o signal, e todas 
as tropas avançaram rapidamente a atacar. Em menos de 
15 minutos a força inimiga foi rota e dispersada, fugindo 
em todas as direcçoens, e deixando no campo duas peças 
de artilheria, e um numero considerável de mortos, feri
dos e prisioneiros. 

Neste curto, porem brilhante, combate, perdeo o ini
migo de 5 a 600 mortos e feridos ; ao mesmo tempo que 
por um calculo moderado, tem pelo menos 1000 fora de 
combate. O regimento 15 de milícias, especialmente, 
representam-mo quasi annihilado. 

A este tempo estava o dia muito adiantado, e as tropas, 
(como acontece sempre na primeira marcha depois do 
desembarque) mui fatigadas ; fizemos alto por aquella 
noite sobre o campo donde havíamos desalojado o ini
migo. Neste sitio recebi uma parte do vice-almirante o 
Muito Honrado Sir Alexandre Cochrane, informando-me 
de que as fragatas, vasos de bombear, e a flotilha da 
esquadra, haviam de tomar na manhaã seguinte as suas J 

posiçoens, como dantes se havia ajustado. 
Ao romper da manhaã do dia 13, avançou outra vez o 

exercito, e ás dez horas occupei uma posição favorável 
ao este de Baltimore, a perto de milha e meia de dis-



Miscellanea. 527 

tancia, e donde podia reconhecer de meu vagar as de-
fensas daquella cidade. 

Baltimore está completamente rodeada de oiteros 
fortes, porem separados, sobre os quaes o inimigo tinha 
construído uma cadea de reduetos guarnecidos de esta
cadas, ligados por um pequeno parapeito ; tinha, toda
via, razaÕ para julgar que as defensas do norte e do 
poente da praça estavam muito por acabar. O Monte 
Chinkapin, que estava defronte da nossa posição, domina 
completamente a cidade ; esta era a parte mais forte da 
linha, e aqui parecia o inimigo recear-se mais do ataque. 
Estas obras eram defendidas, segundo a melhor infor
mação que pudemos obter, por perto de 15.000 homens, 
com um grande trem de artilheria. 

Como o julgasse perfeitamente factível, com a qualidade 
de tropas que tinha debaixo do meu commando, fiz ar
ranjos para um ataque noctarno, durante o qual, a supe
rioridade da artilheria inimiga naÕ se faria sentir tanto, 
e o Capitão Dougall, portador deste officio, terá a honra 
de indicar a V S. os pontos particulares da linha sobre 
que eu tinha proposto manobrar. 

Durante a tarde, com tudo, recebi uma communicaçaõ 
do Commandante em Chefe das forças navaes, pela qual 
fui informado de que em conseqüência da entrada do 
porto estar tomada por navios mettidos a pique pelo ini
migo para aquelle fim, tornava-se impracticavel a co
operação naval contra a cidade e campo. 

Nestas circumstancias, tomando era consideração as 
instrucçoens de V. S. concordamos, o almirante e eu, em 
que a tomada da cidade naõ era equivalente á perda, 
que provavelmente haveríamos de soffrer em assaltar os 
montes. 

Tendo formado esta resolução, retirei-me no dia 14, 
para tres milhas distante da posição que tinha oecupado, 
e fiz alto por algumas horas, tendo obrigado o inimigo a 
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528 Miscellanea. 

metter a pique mais de vinte navios, em differentes partes 
do porto, fazendo mudar aos habitantes quasi toda a sua 
propriedade para sitios de mais segurança pela terra 
dentro, obrigando o governo a concentrar toda a sua 
força militar dos estados visinhos, fatigando as milicias, 
e forçando-as a ajunctar-se de muitos districtos remotos 
tendo sido causa do inimigo queimar uma custosa cor-
doaria, e outros edifícios, em ordem a limpar a esplanada 
em frente dos reductos, alem de o ter batido e derrotado 
em uma accaÕ geral. 

Este movimento tardio da retirada, foi em parle causado 
pela esperança de que o inimigo talvez se tenta-se a sair 
para fora dos entrincheiramentos e seguir-nos; porem elle 
aproveitou-se da liçaõ que tinha recebido no dia 12, e 
pela volta da tarde retirei as tropas mais tres milhas, 
onde tomei campo para passar a noite. 

Tendo verificado, na manhaã do dia 15 já tarde, que 
o inimigo naõ estava disposto a sair dos seus entrincheira
mentos, marchei para baixo e reembarquei o exercito 
em North Point, naÕ me ficando atraz um só homem, e 
trazendo commigo cousa de 200 prisioneiros, pessoas das 
melhores íamillias da cidade, e cujo numero poderá ter 
sido muito maior, se naÕ devesse attender a naõ cansar 
as tropas. 

Tenho agora a observar a V. S. que nada podia exceder 
o zelo, unanimidade, e ardor manifestado por todas as 
tropas, tanto navaes, como militares, e da marinha, du
rante todas estas operaçoens. 

Estou mui devedor ao Vice-ahnirante Sir A. Cochrane, 
Commandante em Chefe das forças navaes, pelo activo 
succorro e zelosa co-operaçaÕ que, em toda a oceasiaõ, 
esteve prompto a faciliitar-me; disposição conspicua em 
todos os ramos de serviço naval, e que uaõ pode falhar 
em assegurar bom êxito a toda a operação combinada 
deste armamento. 
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O Capitão Duarte Crofton, que commandava a brigada 
de marinheiros nomeados para as armas pequenas, merece 
a minha approvaçaõ pelo grande exemplo que deo á sua 
gente, e da mesma sorte os Capitaens Nourse, Money, 
Sullivan, e Ramsey, da marinha real, pela firmeza e boa 
ordem com que se mantiveram em suas differentes direc-
çoens. 

Estou em grande obrigação ao Contra-Almirante Cock
burn pelos conselhos e auxilio que me prestou, e de que 
recebi grande beneficio. 

Também dou os meos maiores agradecimentos ao 
Coronel Paterson, pelo modo firme com que entrou em 
acçaõ com a sua columna. 

O Tenente-coronel Mullins merece toda a approvaçaõ, 
pela excellente ordem em que conduzio aquella parte da 
brigada da direita debaixo do seo im media to commando, 
quando atacou a linha inimiga. 

O Major Jonnes, que commandava a brigada ligeira, 
merece o meu maior reconhecimento, pelas activas e acer
tadas disposiçoens com que cobrio todos os movimentos 
do exercito. 

Foi-me particularmente referido o distineto valor do 
Capitão Bathe, do regimento 95 de infanteria ligeira, e 
peço licença para recordar a minha própria lembrança de 
similhante comportamento em outras oceasioens. 

Deve-se particular louvor ao Major Faunce, do regi
mento 4, pela maneira porque ganhou e flanqueou a 
esquerda do inimigo, como pela excellente disciplina que 
mantém no regimento. 

SaÕ mui recommendaveis as diligencias do Major Gub-
bins, commandante do regimento 8 de infanteria ligeira, e 
do Major Renny, commandante das companhias ligeiras. 

O Capitão Mitchell, commandando a artilheria real; o 
Capitão Carmichael, official de merecimento daquelle 
corpo; e o Tenente Lawrence, da artilheria marítima, 
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tem direito aos meus maores agradecimentos; assim como 
também o Capitão Blanchard, commandante dos reaes 
enginheiros, pela habilidade que mostrou neste particular 
ramo do serviço. 

Sinto-me mui devedor ao Tenente Evans, do 3o. de 
dragoens, fazendo de Deputado Quartel-mestre-general, 
pelo continuo zelo, actividade, e perfeita intelligencia na 
execução dos seus vários e difficeis deveres da sua reparti
ção ; e peço licença para solicitar, por meio de V. S. uma 
promoção proporcionada aos altos merecimentos profes-
sionaes deste official. 

O Capitão Dougall, Ajudante-de-Campo do defuncto 
General Ross (e que tem servido de Assistente Ajudante-
general, na ausência do Major Dobbeig por indisposição), 
he o portador deste officio, e por que estava na confiança 
do General Ross, e assim como na minha, achar-se-há que 
he perfeitamente capaz de dar a V. S. qualquer informa
ção, que se possa requerer a respeito das operaçoens deste 
exercito ; he official de grande merecimento, e esperan
ças, e peço licença para o recommendar á protecçaÕ do 
V. S. Tenho a honra de ser, &c. 

ARTHUR BROOK, Coronel-commandante. 

Lista dos Mortos e Feridos na Acçaõ juncto a Baltimore, 

em 12 de Septembro, de 1814. 

Total.—-1 General do Estado-maior, 1 subalterno, 2 

sargentos, 35 soldados e cabos, mortos; 7 capitaens, 4 

subalternos, 11 sargentos, 229 soldados e cabos, feridos. 

Tonante, Chesapeake, 12 de Septembro, de 1814. 
SENHOR ! No meu officio de 2 do corrente, referindo 

o bom êxito da nossa expedição contra Washington ; par
ticipei-vos, para informação de my Lords Commissarios 
do Almirantado, que os ventos tinham sido desfavoráveis 
para a chegada dos navios que foram destacados pelo Po-
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tomac acima, debaixo do commando do Capitão I . A. 
Gordon, do Seahorse, para co-operar contra aquella capi
tal ; porem que ouvira dizer que elles tinham completado 
a destruição do Forte Washington. 

Tenho agora a honra, naõ so de confirmar esta relação, 
porem de transmittir para informação de V. S. uma copia 
da conta circumstanciada dos feitos do Capitão Gordon, 
em os quaes o seu subsequente bom suecesso excedeo as 
minhas lisonjeiras expectaçoens ; tendo obrigado a popu
losa cidade de Alexandria a capitular, e trazido pelo rio 
abaixo em triumpho uma frota de 21 navios inimigos, 
apezar de uma serie de obstáculos, e de uma determinada 
opposiçaõ. As difficuldades que se offereceram a estes 
navios subindo o rio, impedidos por bancos de área, e 
ventos contrários, e os accumulados obstáculos que o ini
migo havia preparado contra a sua saída, com todas as 
esperanças de lhes impedir a descida, só podiam ser ven
cidos pelos mais infatigaveis esforços. 

Confio, portanto, em que a resolução e valor de cada 
um dos empregados neste serviço, que merecem o meu 
maior applauso, haÕ de ser também honrados pela protec
çaÕ de V. S. Tenho a honra de ser, &c. 

A. COCHRANE, Vice-almirante, 
Commandanle-em-Chefe. 

Seahorse, Chesapeake, 9 de Septembro, de 1814. 
SENHOR ! Em obediência ás ordens de V. S. prosegui 

para dentro do rio Potornac, com os navios nomeados á 
margem, no dia 17 do mez passado, porem por estar sem 
pilotos que nos assistissem na passagem daquella difficul-
tosa parte do rio chamada Kettle-bottoms, e pelos ventos 
serem contrários, naÕ podemos chegar a Forte Washington 
até o dia 27. Nem se effeituou senaõ á força de durís
simo trabalho. Creio que cada navio naõ pegou em terra 
menos de 20 vezes, c outras tantas fomos obrigados a 



532 Miscellanea. 

tirallos á viva força; e, á excepçaõ de algumas horas, 
estivemos cinco dias successivos arrastrando-nos, por uma 
distancia de mais de cincoenta milhas. 

Os -vasos-bombardeiros estavam postados na tarde do 
dia 27, e immediatamente commcçaram o bombardeamento 
do forte, sendo a minha tençaõ atacallo com as fragatas 
pela manhaã seguinte. Ao rebentar da primeira bomba 
observamos a guarniçaõ retirar-se; porem suppondo al
gum designio oceulto, mandei continuar o fogo. A's 8 
horas, comtudo, removeo-se toda a duvida, com a explo
são do almazem da pólvora, que destruio todo o edifício 
interno, e no dia 28 pela manhaã tomámos posse. Alem 
do forte principal, que continha 2 peças de calibre 52, 2 
de 32, e 8 de 24, havia uma bateria sobre a praia de 5 
peças de 18, uma torrc-niartello, com duas de 12, e set-
teiras para musqueteria, e uma bateria na retaguarda de 
2 peças de campanha de 12, e 6 de 6. Todos estes ca
nhoens estavam já encravados pelo inimigo, e a sua com
pleta destruição, junetameute com a das carretas, foi exe
cutada em menos de duas horas, pelos marinheiros e sol
dados do mar, mandados por mim para aquelle fim. 
Assim perdeo a populosa cidade de Alexandria a sua 
única defensa. Tendo boiado o canal, assentei que era 
melhor pospor para a manhaã seguinte dar alguma res
posta a uma proposição que se me fizera a respeito da süa 
capitulação, a tempo que eu ja estivesse em estado de 
poder collocar os navios em tal posição que podesse asse
gurar o assenso aos termos que estava determinado a fazer 
acceitar. A esta medida attribuo eu o seu prompto con
sentimento, por ter tirado a duvida da minha determina
ção era proseguir, a qual se tinha excitado no pensamento 
de todos os habitantes pelo nosso exercito se ter retirado 
de Washington: esta parte das nossas manobras ha de 
sei mais explicada pelos documentos appensos. 

O muito Honrado Tenente Gordon, deste navio, foi 
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mandado, na tarde de 28, para prevenir que se escapa-se 
algum navio dos que tinham entrado na capitulação; e o 
total dos que eram capazes para o mar, montando a 21 em 
numero, foram apparelhados e carregados até o dia 31 . 

O Capitão Baker, do Fairy, que trouxe as vossas ordens 
do dia 27, e que subio o rio combatendo, passou por uma 
bateria de 5 canhoens, e uma grande força, e confirmou os 
rumores, que já me tinham chegado, de se terem tomado 
medidas fortes para oppor a nossa saida; á vista disto 
deixei Alexandria sem esperar para destruir aquelles ap-
parelhos e muniçoens que naÕ podia trazer commigo. 

Ventos contrários tornaram-nos a causar a laboriosa ta-
reftá de arrastrar os navios pelo rio abaixo, o que nos 
levou um dia, em razaÕ da Dcvastation ter pegado. O 
inimigo approveitou-se desta circumstancia para tentar a 
sua destruição, por meio de tres vasos de fogo, acompa
nhados por cinco botes ; porem este objecto foi desconcer
tado pela promptidaõ e valor do Capitão Alexandre, que 
saio fora com os seus próprios botes, e sendo seguido pelos 
dos outros navios, fizeram abalar os botes inimigos pelo rio 
acima para a cidade de Alexandria. O sangue frio e firme 
comportamento de Mr. John Moor, guardamarinha do 
Seahorse, cm puxar para a praia o bote de fogo mais 
próximo, quando os outros já estavam fora de poder fazer 
mal, fazem-o credor da minha maior recommendaçaõ. 

O Meteoro e o Fairy, auxiliados pelo bote de despacho 
Anna Maria, por um barco canhoeiro aprezado, e por um 
bote pertencente ao Euryalo, com um morteiro, tinham 
embaraçado muito os progressos do inimigo em suas 
obras; naÕ obstante isto, podéram augmentar a sua bate
ria até 11 canhoens, com uma fornalha para aquecer as 
bailas. No dia 3, virando o Yento para N . O. o Etna, e 
o Erebo, poderam descer em seu succorro, e todos nos, 
com as prezas, estávamos já junetos no dia 4, excepto a 
Devastation, que em despeito das nossas maiores diligen-
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cias em puxar por ella, ficara ainda cinco milhas pelo rio 
acima. Este foi o momento em que o inimigo fez os seus 
maiores esforços para effeituar a nossa destruição. O 
Erebo tendo sido mui judiciosamente collocado pelo Ca
pitão Bartholomew, em uma posição admirável, para fali-
gar os trabalhadores empregados nos fossos, foi atacado 
por tres peças de campanha, que lhe fizeram damno con
siderável primeiro que fossem batidas para fora. Como 
se fizesse outra tentativa para destruir a Devastation, man
dei em seu suecorro os botes do commando do Capitão 
Baker : nada pode exceder a alegria com que o Capitão 
Baker entrou neste serviço, a que eu attribuo a immediata 
retirada dos botes e barcos de fogo. A sua perda, com-
tudo, foi considerável, por elles terem buscado refugio 
debaixo de alguns canhoens em uma pequena baia coberta 
de espessa floresta, da qual era impossivel desalojallos. 

No dia 5 pelo meio dia, soprando bem o vento, e estan
do todos os meus preparos feitos, o Seahorse, e o Euryalo, 
ancoraram a tiro de fusil das baterias inimigas, em quanto 
as prezas passavam entre nos e a área: as bombardeiras, o 
Fairy e o Erebo fizeram fogo em quanto ellas passavam, 
e ancoraram ao depois em uma posição favorável para fa
cilitar a saida das fragatas. A's tres horas p . m. tendo 
cessado de todo o fogo do inimigo, o Seahorse, e o Eu
ryalo, cortaram os cabos, e todos nos proseguimos para a 
posição que se seguia, oecupada pelas tropas, aonde ti
nham duas baterias, montando de 14 a 18 canhoens sobre 
um cordão de rochedos de perto de uma milha de com
primento por baixo da qual de necessidade havíamos de 
passar muito de perto. Naõ tinha eu tençaÕ de fazer o 
ataque aquella tarde, porem o Erebo tendo pegado em 
terra a alcance de canhaó, fomos necessariamente chama
dos ao combate. O fogo do Fairy teve nesta oceasiaõ o 
mais decesivo effeito, assim como o do Erebo, em quanto 
as bombardeiras atiravam as bombas com excellente pou-
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taria, e por este motivo, as peças das baterias calaram-se 
de todo pela volta das 8 horas. 

No dia 6 pela manhaã fiz signal para desamarrar; e 
tam convencidos estavam todos os nossos contrários da 
sua opposiçaõ ser inútil, que nos deixaram passar sem 
mais molestaçaõ. 

Naõ posso fechar esta relação de operaçoens, que com-
prehendeo um periodo de 23 dias, sem pedir licença 
para chamar a vossa attençaõ aos singulares esforços 
daquelles a quem tive a honra de commandar, pelos quaes 
se effeituou o nosso bom suecesso. As nossas camas so 
duas noites se desceram durante todo o tempo ; os muitos 
serviços trabalhosos que tínhamos a fazer, foram execu
tados com tam boa feiçaó, que sempre me lembrará cora 
vaidade, e que, espero que haverá de assegurar a todo o 
destacamento a vossa favorável estimação do seu extraor
dinário zelo e habilidade. Ao Capitão Napier devo mais 
obrigaçoens do que tenho palavras para exprimir. 

O Euryalo perdeo o gurupez, a cebeça do mastro da 
proa, e as cabeças de todos os seos mastros da gavia, em 
um furacão que encentrou no dia 25, justamente quando 
tinhas as velas enroladas, cm quanto íamos passando os 
Baixos de Ponta Maryland, e, entretanto, depois de doze 
horas de trabalho em a concertar, j á ia outra vez pelo 
rio acima. O Capitão Napier falia com grandíssimo 
louvor do comportamento do Tenente Thomas Herbert, 
nesta, e em todas as outras oceasioens em que teve logar 
de mostrar a sua habilidade. 

Os seus serviços também foram particularmente conspi-
cuos nas prezas, muitas das quaes j á mettidas a pique 
pelo inimigo, foram tiradas, apparelhadas, e carregadas 
pela nossa pequena esquadra, durante os tres dias que 
estivemos em Alexandria. 

He difficil destinguir entre os officiaes qual teve maior 
quinhão de serviço do que muitas vezes cae em sprte a 

3 v 2 
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algum, e todos se houveram com grande credito de seu 
caracter professional. Naõ posso ommittir recommendar 
ao vosso conhecimento o benemérito comportamento dos 
Capitaens Alexandre, Bartholomeo, Baker, e Kenah ; o 
ultimo dos quaes nos guiou a travez de muitas difficul
dades da navegação ; e particularmente o Capitão Rober
to, do Meteoro, que, além de soffrer as fadigas do dia, 
empregou a noite em andar dez milhas para vir commu-
nicar commigo, e consultar-me sobre as operaçoens pre
paratórias para a passagem das baterias. 

Foi tam geral o bom comportamento de todos os offi
ciaes, marinheiros, e soldados do destacamento, qne naÕ 
posso particularisar algum sem fazer injustiça ao resto; 
porem, á longa experiência que tenho de Mr. Henrique 
Ring, primeiro tenente do Seahorse, devo fazer-vos men
çaõ, de que foi tal o seu empenho em vir servir no posto 
que a sua habilidade lhe teria destinado em tal oceasiaõ, 
que chegou a sair da cama aonde estava doente, para 
commandar nos seus quartos, em quanto o navio ia pas
sando as baterias; nem posso esquecer quanto o serviço 
he devedor a Mr. Alexandre Louthain, o mestre, tanto 
por achar, como por boyar o canal de navegação, por 
onde jamais passou navio de semilhante lote com artilhe
ria e muniçoens a bordo, e o que, segundo dizem os mari
nheiros que agora trago a bordo, naõ pôde fazer a fragata 
Presidente da America, mesmo tendo tirado para fora as 
peças, em menos de 42 dias. 

Inclusa vai a lista dos mortos e feridos, e também dos 
vasos tomados. 

Tenho a honra de ser, &c. 
J A M E S A. G O R B O N , Capitão. 

A Sir Alexandre Cochrane, Commandante-
em-Chefe, &c. &c. &c. 
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Resolveram, que Carlos Simmus, Duarte J . Lee, e 3o-
nathan Swift, formem uma Commissaõ, para, em caso dos 
vasos Britannicos passarem o forte, ou approximarem-se 
á cidade por terra, e naõ houver força da nossa parte suf-
"ficiente para se lhe oppor com racionavel prospecto de 
bom êxito irem como parla mentarios ter cora o official 
pommandante das forças inimigas a ponto de atacar a ci
dade, e negociar o melhor que poderem a salvação das 
casas e propriedade. 

Esta resololuçaõ passou no Conselho unanimemente, 24 
de Agosto, de 1814. 

T H O M A S H E R B E R I , Presidente. 
W . H E W T O R , Secretario. 

No Conselho Commum de Alexandria. 

A Ordem seguinte foi unanimente adaptada pelo Conselho 
Commum de Alexandria, 28 de Agosto, de 1814:— 

Como a nossa gente tenha feito voar o forte erigido para 
para a defesa do districto, e o abandonasse sem resistência, 
e sendo a cidade de Alexandria deixada sem tropas ou 
algum outro meio de defeza contra a força inimiga agora 
á vista, o Conselho Commum da Cidade de Alexandria, 
tendo em consideração a segurança dos habitantes., tem 
sido, bem a seu pezar, corapellido a authorizar um arran
jamento com o inimigo, pelo qual se tem estipulado, que 
durante a sua estada diante da cidade naõ será molestado 
naõ tendo nessa oceasiaõ apparecido força superior para 
defender ou dirigir, o Conselho Commum julgou*-se au-
thorisado, pela extrema necessidade, a fazer as estipulaço
ens supra; e as considera obrigatórias para elle, e para a 
naçaõ, e requer uma fiel observância dellas, por todos os 
habitantes da cidade. 

Resolvido, que copias da resolução supra sejam trans
mitidas no Brigadeiro-general Winder , do 10 districto, 
militar, e aos Generaes Youug e Hungerford, com a sup-
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plica do Conselho Commum, para que se tomem as medi
das convenientes a fim de assegurar a estricta observância 
da fé publica, que o Conselho Commum fora obrigado a 
penhorar. THOMAS H E R B E R T , Presidente. 

JOAÕ G I R D , Secretario, pro tempore. 
Navio de S. M. Seahorse, defronte de Alexandria 29 

de Agosto, de 1814. 

Senhores,—Em conseqüência de uma deputaçaõ, que 
hontem recebi da cidade de Alexandria, a pedir-me ter
mos favoráveis para a salvação da cidade, os abaixo men
cionados saÕ os únicos que em meu poder está offérecer, 

A cidade de Alexandria, á excepçaõ das obras publicas 
nao será destruída, uma vez que naõ commecem hostili
dades da parte dos Americanos, nem os habitantes seraõ 
molestados por maneira alguma, nem suas casas entradas, 
se convier nos artigos seguintes :— 

Art. 1.—Todos os apprestos navaes e de artilheria 
(públicos e particulares) devem ser entregados immediata-
mente. 

2 . Tomar-se-ha immediatamente posse de toda a frota; 
c os donos deverão mandar para bordo todos os appare-
lhos, sem demora. 

3 . Os vasos que foram raetlido** a pique devem ser en
tregues no estado em que estavam no dia 19 de Agosto, o 
dia em que esquadra passou os Kellle Bottoms. 

4. Toda a sorte de mercadorias deve ser entregue no 
mesmo instante; e para prevenir alguma irregularidade 
que possa ser commettida no seu embarque, os negociantes 
tem á sua escolha carregar os vasos geralmente emprega
dos para aquelle fim, quando nos os tivermos tirado para 

fora. 
5. Todas as mercadorias que tem sido retiradas de Al

exandria depois do dia 10 do corrente saÕ incluídas nos 

artigos acima. 
6. Fornecerão aos navios toda a sorte de refrescos, que 
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seraõ pagos segundo o preço do mercado em bilhetes so
bre o Governo Britannico. 

7. Nomear-se-haõ officiaes para verem se os artigos 2, 
3, 4, e 5 saõ exactamente compridos ; e qualquer desvio 
ou falta de cumprimento da parte dos habitahtes de Ale
xandria fará este tractado nullo, e de nenhum effeito. 

Tenho a honra de ser, &c. 
(AssignadoJ J . A. GORDON. 

Capitão do navio de S. M. Seahorse, e Official mais 
Antiffo, dos navios do S. M. de fronte de Alexandria. 

Ao Conselho Commum da Cidade de Alexandria. 
Lista dos mortos e feridos a bordo dos navios de S. M. 

empregados no Rio Potomac, entre os dias l e 5 de Sep* 
tembro, de 1814. 

Total 7 mortos ; 35 feridos. 
(Assignado) J A M E S A. G O R D O N , Capitão. 

(Segue-se o nome dos vasos tomados.) 

Impressão de Gazeta Real, Halifax, 24 de Septembro. 
PROCLAMAÇAÕ. 

Pelo Tenente-general Sir John Coape Sherbrooke, Ca
valleiro da Honradíssima Ordem do Banho, Tenente Go
vernador e Commandante em Chefe, na Provincia de S„ 
M. Nova Scotia, Commandante de uma divisão das For
ças de S. M. Britannica; e por Duarte Griffith, Esq-
Contra-Almirante da bandeira branca Commandante de uma 
Esquadra de Navios de Guerra de S. M. empregados em 
tomar posse do Lado do Levante do Rio Penobscot, e de 
todo o paiz que está entre aquelle Rio, e a Linha de De
marcação da Provincia de New Brunswick, &c. &e. &e. 

Como tenhamos tomado posse formal, para S. M., de 
todo o lado do levante do Rio Penobscot, e de todo o paiz 
que jaz entre o mesmo rio e a linha de demarcação da pro
vincia de New Brunswick, incluindo a Ilha Long,e todas 
as outras ilhas vizinhas e contíguas ás suas praias i 
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E como seja conveniente e necessário que se estabeleça 
naquelle paiz um Governo Provisional até se saber a von
tade de S. M.—Ordenamos, portanto e Mandamos, pela 
presente, e ate se ordenar o contrario, a todos os Juizes, 
Justiças de Paz, e outros officiaes ligitimamente commis-
sionados e nomeados para conservar a Paz e administrar a 
Justiça, e que estaõ obrando debaixo da authoridade do 
Governo passado dentro daquelle paiz, que continuem em 
authoridade até se saber a vontade de S. M. e que admi
nistrem justiça e preservem paz e boa ordem dentro do 
mesmo paiz e em toda a parte delle, segundo as leys, usos, 
e costumes em força ao tempo em que tomámos posse 
delle; sujeitos, comtudo áquellas ordens, e alteraçoens fu
turas que se julgarem convenientes. 

Temos nomeado a Gerardo Gosselin, Esq. Major-general 
no serviço de S. M. ou a quemquer que lhe succeder no 
commando militar, em caso da sua morte ou partida, para 
commandar, e governar aquelle paiz, até se saber a vonta
de de S. M., ou até o Commandante em Chefe das For
ças de S. M. na America do Norte passar outra ordem em 
contrario. E ordenamos e mandamos estrictamente a to
das as pessoas de todas as classes, morando ou residindo 
dentro dos limites do paiz acima descripto, que prestem 
obediência a esta Proclamaçaõ, e ao dicto Gerardo Gosse
lin, ou ao Official mais Antigo que estiver fazendo suas 
vezes, e se comportem com paz e quietaçaõ. 

E se alguma pessoa ou pessoas residindo ou habitando 
dentrodo paiz acima dicto, for, daqui em diante, achada 
era armas, ou ajudando ou auxiliando os inimigos de S. 
M. por algum outro modo, ou seja levando noticias, ou de 
outra qualquer sorte, tal pessoa ou pessoas seraõ immedia
tamente levadas perante um Conselho de Guerra, e sendo 
convencidas, seraõ punidas segundo as Leys Militares. 

E todos os collectores e recebedores das rendas publicas 
daquelle paiz saõ intimados e mandados entregar ao com-
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petente official da Alfândega de S. M. nomeado para 
aquelle fim em Castine, uma verdadeira e exacta conta de 
toda e qualquer somma ou sommas de dinheiro publico em 
suas maõs, ao tempo em que se tomou posse deste paiz 
em nome de S. M., e pagallas ao dicto official da Alfân
dega, e todos os collectores e recebedores teraõ de dar 
conta e fazer pagamento de todos os dinheiros Tecébidos 
por elles depois que tomámos posse daquelle paiz, como 
fica dicto. 

E requer-se que todas as pessoas que habitam dentro do 
dicto paiz, c ilhas, appareçam perante os officiaes compe
tentes, nomeados para aquelle fim, o mais breve que for 
possível depois da publicação desta, para darem jura
mento de se comportarem pacifica e quietamente, e de naÕ 
trazerem armas, em quanto habitarem e residirem dentro 
daquelle paiz, e de naõ obrarem de modo algum hostil
mente contra S. M., ou algum de seus vassallos. E taes 
habitantes, depois de terem dado juramento, seraõ prote
gidos em suas pessoas e propriedades, ate se saber a von
tade, de S. M. Todavia, nada do que aqui se contem se 
extende a alguma propriedade que se tenha apprehendída 
e tomada, como presa, prévio á publicação desta, ou á se
gurança das pessoas e propriedade daquelles que recusa
rem dar o juramento acima mencionado. 

Toda a pessoa ou pessoas, que naÕ fossem habitantes da
quelle paiz, ao tempo em que se tomou posse delle pelas 
forças d© S. M. ou seja vassallo Britannico ou naõ, e for 
achada habitando naquelle paiz, dentro dos dictos limites, 
ou passando ou repassando para dentro dos mesmos, sem 
competente passaporte, e licença, concedida, ou pelo Go
vernador em Chefe da America Ingleza do Norte, ou pelo 
Almirante Commandante em Chefe dos navios de S. M. 
sobre as costas da America do Norte, ou pelos Tencnte-
governadores ou Commandantes em Chefe, que por entaõ 
forem, das provincias de Nova Scotia, ou New Bruns-
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wick, ou pelo Almirante Commandante que por entaõ for 
em Halifax, ou do dicto Gerardo Gosselin, ou quem lhe 
succeder como Official mais Antigo Commandante dentro 
do dicto paiz, será immediatamente prezo, e levado a ex
ame perante um Conselho de Guerra, e punido como por 
infracçaõ de ordens, segundo a ley militar ; e por esta da
mos poder e authoridade ao dicto Gerardo Gosselin, ou a 
quemquer que ao depois fôr Commandante naquelle paiz, 
ate se saber a vontade de S. M. para obrigar alguma pes
soa ou pessoas que daqui era diante for culpada de com
portamento hostil, desordenado, ou desobediente, ou que 
recusar tomar o juramento acima ordenado, a ser removido 
daquelle paiz, e para punir tal pessoa ou pessoas, que tor
narem para elle, depois de terem sido expulsos, na confor
midade das Leys Militares, como por quebrantaçaÕ de or
dens. 

E toda a pessoa ou pessoas que habitarem, ou residirem 
dentro daquelle paiz, sendo dono ou donos de algum 
navio ou navios, ou embarcação ou embarcaçoens, e que 
tiverem tomado o juramento de fidelidade a S. M. teraõ 
direito a receber do Official da Alfândega, nomeado em 
Castine, uma certidão, e licença para navegar pela costa, 
e contrasignada pelo Official militar que entaõ estiver 
commandando naquelle paiz, a qual protegerá os taes na
vios, ou embarcaçoens, respectivas, em pescar, e costear 
de um porto ou rio a outro, dentro dos limites do sobre 
dicto paiz; e a semelhantes vasos fornecidos de licenças 
do sobre dicto Official da Alfândega de Castine, he per-
mittido transportar livremente de um porto para outro, 
dentro do dicto districto o producto daquelle paiz ou al
guns gêneros, fazendas, ou mercadorias, legitimamente 
importadas para Castine ; comtanto, porem, que se algum 
navio ou embarcação licenciada para pescas ou costear, 
for achada a dez legoas de distancia das praias daquelle 
paiz, ou ao Sul, ou Oeste do lado do levante da Ilha de 
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Monhegan, ou fôr achada ao Norte ou Nascente da linha 
da Provincia de New Brunswick, a licença de tal embar
cação ou embarcaçoens será nulla e de nenhum effeito, e 
será licito tomalla e fazer presa de tal ou taes embarca
çoens, do mesmo modo que se fossem pertencentes ao ini
migo. 

E será licito, até, S. M. fazer saber a sua vontade, a 
qualquer vassallo Britannico, ou pessoa que habitar 
dentro do dicto paiz, que for admittida ao privilegio de 
vasallo Britannico, importar e trazer do Reyno Unido da 
Gram Bretanha e Irlanda, ou de alguma das colônias ou 
plantaçoens que lhe pertencem, para o porto de Castine, 
e naõ para algum outro porto ou logar dentro do dicto 
districto, em navios Inglezes, possuídos e navegados se
gundo as leys, todas as fazendas, gêneros, e mercadorias 
que podem ser legitimamente exportadas da Gram Bre
tanha e Irlanda para as colônias Britannicas, e todas as 
fazendas, gêneros, e mercadorias que podem ser legiti
mamente importadas de uma Colônia Britannica para 
outra; e para exportar da mesma forma, em navios In
glezes somente, do dicto porto de Castine, quaesquer fa
zendas, gêneros e mercadorias producto do dicto paiz, 
ou fazendas condemnadas como preza, e levadas á mesma 
Gram Bretanha e Irlanda, ou a alguma das Colônias 
Britannicas. Bem entendido, que se algum navio Inglez 
entrar, ou tentar entrar em algum outro porto, ou logar, 
dentro dos limites do dicto districto, que naõ for o de 
Castine, será sujeito a ser tomado como presa, e condem
nado como navio Inglez que trafica com o inimigo ; e 
bem entendido também que nada do que aqui se contem 
authorisará vassallos Britannicos, ou pessoas que trafiquem 
com aquelle paiz debaixo da authoridade desta proclama
çaõ, a fazer a sua residência no dicto paiz uma vez que 
naÕ tenha uma licença especial para aquelle fira, como 
fica dicto. 

3 z 2 
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E todas as fazendas exportadas ou importadas, de ou 
para o dicto porto de Castine, ou levadas costeando 
dentro dos limites do dicto paiz, e todos os vasos que tra
ficarem de ou para o mesmo, ou seja costeando ou de 
outro modo, seraõ sujeitos a todos os direitos, regulamen
tos, ordens, e obrigaçoens qne prescrevem as leys de 
commereio e navegação, e os Actos do Parlamento Bri
tannico a respeito do trafico e pescarias dos Inglezes; os 
quaes direitos seraõ recebidos, e as leys do trafico, regula
mentos, e obrigaçoens executadas do mesmo modo que 
se faz na Caza da Alfândega de HalifaXj na provincia da 
Nova Scotia. 

E asseguramos e promettemos aos habitantes do paiz 
de que tomámos posse como fica dicto, que em quanto 
elles se conformarem a esta Proclamaçaõ, e se comporta
rem pacifica e quietamente, e tomarem e assignarem ou 
o juramento de fidelidade a S. M. ou o juramento men
cionado nesta proclamaçaõ, seraõ protegidos nas suas 
pessoas e propriedade, ate se saber a vontade de S. M. e 
tanto tempo quanto fôr possível seraõ as leys que estavam 
em força ao tempo em que tomámos posse deste paiz, ex
ecutadas pelos Juizes, Magistrados, e Officiaes de Paz que 
estavam em authoridade ao tempo em que tomamos posse 
do dicto paiz : sujeitos com tudo ás alteraçoens e regu
lamentos, que o Official Commandante, que por entaõ 
fôr, julgar necessários e convenientes, para se por em 
estado e assegurar e manter o poder e authoridade de 
S. M. por todo aquelle paiz, e á authoridade daquelle 
curso de processo suinmario e militar que a defensa do 
paiz fizer necessário, e que he authorisado pelas leys da 
gnerra, entre naçoens civilisadas. 

Esperamos que o modo e comportamento pacifico dos 
habitantes, debaixo das presentes circunstancias, seja tal, 
que o official commandante possa effeituar todas as medi
das necessárias para promover a sua presente segurança 
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e felicidade ; porem nada do que se contem nesta Procla
maçaõ se extende, nem se pode entender que se extendcrá, 
ao estabelecimento de alguma forma de Governo que 
haja de existir por mais tempo do que até se saber a von
tade de S. M. e aquelles regulamentos e ordens que o 
Principe Regente do Reyno Unido, obrando em nome e 
da parte de S. M. julgar conveniente appoutar e estabe
lecer para o Governo permanente daquelle paiz : até o 
qual periodo prometto pôr em effeito esta Proclamaçaõ, por 
todos os modos que conduzirem á salvação e prosperidade 
dos habitantes do paiz, contanto que elles contribuam 
com o seu comportamento pacifico para as medidas que 
fôr necessário e expediente tomar para assegurar a posse 
do paiz contra os inimigos de S. M., para cujo objecto, 
o official que íôr commandante aquelle paiz, empregará 
todas as suas forças ; e qualquer opposiçaõ dos habi
tantes ás medidas necessárias para o cumprimento da
quelle objecto, tornarão esta Proclamaçaõ nulla, e de 
nenhum effeito. 

Dada debaixo da nossa Maõ e sello das Armas, em Ha-
lifax, aos 21 dias do Mez de Septembro, em o anno 54 do 
Reynado de S. M. anno que Domini 1814. 

(Assignado) J O H N COAPE SHERBROOKE, 

Tenente-General Commandante. 
E D W A H D G R I E F I T H , 

Contra-Almirante. 

Washington, 8 de Septembro. 
Proclamaçaõ 

Pelo Presidente dos Estados Unidos da America. 
Como o inimigo, por uma repentina incursão, tenha 

alcançado invadira capital da naçaõ, defendida naquelle 
momento por tropas menos numerosas do que as suas, e 
quasi todas das milícias; durante a posse da qual, que 
naõ foi mais doque um dia, tenha impudentemente des
truído os edifícios públicos, que em sua estruetura naõ 
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tinham relação nenhuma com operaçoens de guerra, nem 
áquelíe tempo eram usados para serviço militar ; sendo 
também alguns daquelles edifícios monumentos de gosto e 
das artes, e outros depósitos dos archivos públicos naõ so 
preciosos para a naçaõ, como memórias de sua origem e 
primeiras transacçoens, porem interessantes a todas as 
naçoens, como parte do pecúlio geral de instrucçaõ his
tórica, e sciencia politica. 

E como, da perda de um forte, que mais immediata
mente guardava a vizinha cidade de Alexandria, se apro
veitasse para por a cidade debaixo do fogo de uma força 
naval, já ha muito no excessivo habito de abusar da sua 
superioridade, toda vez e-quando pode usar delia, para 
exigir, como alternativa de uma conflagração geral, um 
Bocegado saque de toda propriedade particular, que foi 
executado de uma maneira particularmente sensível aos 
habitantes, que, ínconsideramente, se entregaram á justiça 
e generosidade do vencedor. 

Como agora se sabe, por uma communicaçaõ directa do 
Commandante Britannico defronte da America, que he a 
sua intenção empregar a força debaixo das suas ordens, 
" em destruir e arrasar áquellas cidades e districtos da 
costa que puder assaltar," ajunetando a esta declaração o 
insultante pretexto de que he em retorsaÕ da destruição 
commettida pelo exercito dos Estados Unidos no Alto 
Canada, quando he notório que tal destruição naõ foi 
commettida, e que, naõ obstante os multiplicados ultrajes 
previamente practicados pelo inimigo, naÕ foi authori-
zada, o que promptamente se mostrou ; e que os Estados 
Unidos tem sido tam constantes em seus esforços para 
apartar o inimigo de similhantes estragos, pelo contraste 
de seu próprio exemplo, como tem estado prompto para 
terminar a mesma guerra, sob condiçoens racionaveis. 

E como estes procedimentos, e manifestadas intençoens, 
que mostram um determinado despresso dos principios de 
humanidade, e regulamentos da guerra civilizada, e que 
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devem dar â presente guerra um caracter de prolongada 
devastação e barbaridade, e isto em tempo de negociaçoens 
para paz, procuradas pelo mesmo inimigo, naõ deixam 
prospecto algum de segurança para cousa alguma que es
tiver ao alcance das suas rapaces e incendiarias operaçoens, 
senaõ na poderosa e universal determinação de castigar e 
expellir o invasor " Portanto, eu Jaimes Madison, Presi
dente dos Estados Unidos, publico esta minha proclama
çaõ, a exhortar todos os habitantes a unir coraçoens e 
maõs para dar effeito aos amplos meios que possuímos para 
aquelle fim. E ordeno a todos os officiaes civis e milita
res que façam todos os esforços nas respectivas obrigaçoens 
de que estaõ encarregados. E requeiro especialmente dos 
officiaes commandantes dos respectivosdestrictos militares, 
que estejam vigilantes e promptos a prover á sua defesa, e 
para mais segurança das operaçoens, saõauthorisados para 
chamar á defesa dos logares expostos c ameaçados as por
çoens de milícias mais convenientes para ella, sejam ou 
naõ partes das quotas destacadas para o serviço dos Esta
dos Unidos debaixo das requisiçoens do governo geral. 

Em uma oceasiaõ que chama tam poderosamente pelos 
briosos sentimentos e zelo patriótico do povo Americano, 
ninguém se ha de esquecer do que deve a si, ao seu paiz 
e aos altos destinos que os esperam : do que devem á glo
ria adquirida por seus paiz, em estabelecer a independên
cia que agora deve ser mantida por seus filhos, com a cres
cida força e recursos cora que o tempo e o Ceo os tem 
abençoado. 

Em testemunho do que tenho assignado as presentes, e 
lhes tenho feito annexar o sello dos Estados Unidos. 

Feita na cidade de Washington, em o primeiro de Sep
tembro, no anno de Nosso Senhor de 1814, e da Indepen
dência dos Estados Unidos o 39. 

J A I M E S MADISON. 

J A I M E S MONROE, Sec. de Estado. 
Pelo Presidente. 
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NaÕ se tendo publicado Relação official, nem por 
meio de alguma lista ao Parlamento, ou de outro modo, 
a respeito do numero de navios da Marinha Real que tem 
sido tomados ou destruídos pelos Americanos, publica
mos a seguinte lista das gazelas Inglezas, que se julga ser 
correcta. 

Nomes dos 

Navios. 

Fragattas.— 
Guerriere , 
Macedouian 
Java 

Chalupas de Guerra.—• 
Frolic . 
Peacock 
Eperrier 
Reindeer 
A v o n 
Boxer 
Dominica 

Escunas.— 
Battnlion 
Landrail 

Calibre 

das 

Peças. 

38 
38 
58 

18 
18 
18 
18 
18 
4 

10 

8 

~ 

CO 

s 
o 
S 
tf, 

o 
s 
s 

49 
49 
49 

20 
20 
20 
20 
20 
16 
16 

10 
4 

Por quem 

tomadas ou 

destruídas. 

Constituição . 
Estados Unidos 
Constellaçaõ . 

Wasp 
Hornet 
Peacock . -' 
Wasp . 
D i t t o . . 
Enterprize. 
Decatur 

Perry 
Escuna, corsário 

Calibre 

das 

Peças. 

44 
44 
44 

18 
18 
18 
18 
18 
14 

corsário 

ditto 

ri 

it
av

 

1-4 

O 

a 

Q
ua

nt
as

 

52 
52 
52 

2 
20 
22 
22 
22 
16 
7 

S 
*~"""" 

Também seis velas sobre o Lago Erie, debaixo do 
Capitão Barclay. 

As quaes se pode também acerescentar o melancólico 
catalogo de perto de 900 navios mercantes expressos nas 
listas de Lloyd's. 
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Reflexoens sobre as novidades deste mez. 

BRAZIL. 

Relaçoens da Corte do Rio de Janeiro com as Potências 
Estrangeiras. 

Lemos nas gazetas do continente um paragrapho, que foi copiado 
em todos os Periódicos Inglezes, e que julgamos mui importante j 
assim o submettemos aqui á ponderação dos nossos Leitores. He o 
seguinte:— 

" Vienna, 14 de Outubro. Os Ministros de Áustria, Rússia, Prús
sia, Inglaterra, e Hespanha, tiveram uma conferência preparatória 
aos 30 de Septembro. Suppunha-se que quando o Congresso se abrir 
formalmente, se aãmittiraõ os Ministros de Suécia, e de Portugal. 
Segundo um artigo de Berlin o Principe da Coroa (de Suécia) naõ 
foi convidado para Vienna cornos outros Soberanos; e de novo se 
insinuam protecçoens a favor do filho do Ex-Rey de Suécia j mas 
quanto a isto receamos que seja facto duvidoso," 

Chamando a attençaõ do Leitor para este importante paragrapho 
temos de pedir-lbe que naõ perca de vista duas circunstancias, 1*. 
Que estando as gazetas do Continente debaixo da rigorosa inspecçaõ 
dos Censores, tudo quanto nellas apparece, principalmente sobre 
objectos politicos, saõ expressoens congenies ao modo de pensar 
do Governo. 3°. Que havendo-se mostrado duvidas, em quasi todas 
as gazetas da Europa, sobre a conveniência e politica de admittir 
ao Congresso de Vienna Ministro do Rey de Nápoles (Murat) e do 
de Suécia, (governado por seu jurado Successor Bernadotte) como 
únicos Soberanos filhos das ervas ainda reynantes, creaturas de Bona
parte, ou abortos da revolução de França; vem agora o nome do 
Soberano de Portugal ligado com o de Suécia neste paragrapho. 

Seria até ridiculo imaginar, que nenhum Governo da Europa, 
nem ainda qualquer dos seus mais Ínfimos gazeteiros, pensasse seria* 
mente, que os estabelecidos, antigos, reconhecidos, sustentados, 
defendidos, protegidos, indubitaveis, legalissimos, firmes, jurados, 
confirmados, &c. &c. &c. direitos da casa reynante de Portugal ao 
throno Portuguez que otcupa, se podessem porem parallelo ou com
parar com as pretençoens de um Murat, que foi eleito Rey de Nápoles 
pelo usurpador desthronizado Napoleaõ ou Nicolao Bonaparte; ou 
com o General Bernadotte, que nem Rey ainda se chama, e que, ao 
muito dizer, naõ he mais do que o Successor supposto de um Rey 
da Suécia, naõ successor hereditário ou eleito pelos legítimos r»" 

VOL. XIII . No. 77. 4 A 
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presentantes da Naçaõ ; mas somente levantado por Rey, pela facçaõ 
descontente do Monarcha, que se aproveitou* da impopularidade do 
legitimo Rey para o deitar abaixo. 

Se pois os direitos da Casa reynante de Portugal naõ soffrem com
paração com os dos dous mencionados. * Qual pôde ser o motivo de 
-»s ajunctarem em um paragrapho, pondo em duvida a admissão de 
geus ministros no Congresso ? 

Naõ se pôde fazer outra conjectura racionavel, senaõ que os negó
cios politicos destes tres soberanos, supposto que um seja legitimo 
por todos os títulos, e os outros tenham só pretençoens mui duvido
sas, ficaram por tal maneira decididos nos tractados de Paris, que j a 
náõ he necessária a sua ingerência nas negociaçoens de Vienna. 

Será fácil aos Negociadores Portuguezes responder a este argu
mento ; porquanto, pelo artigo 22 do tractado de Paris; todas as 
Potências, que o assignaram deviam entrar no Congresso de Vienna : 
mas será mui difficultoso desfazer a impressão, que preocupa os 
homens públicos da Europa contra as forças e recursos, que possue 
o soberano de Portugal. A esta opinião desvantajosa he devido o 
tractar-se em menoscabo um Governo, que insistimos em dizer, que 
tem meios de ser poderoso, e de se fazer respeitar. Mas vejamos as 
causas próximas desta má opinião. 

Quando os povos de Portugal se revoltaram contra os Francezes 
em 1808; uma expedição Ingleza, que estava preparada para certa 
empreza do outros lado do Atlântico, teve ordem de mudar o seu 
destino, e dirigir-se a Portugal, para animar os Portuguezes, e com
bater os Francezes. Nós observamos sobre isto no nosso Periódico, 
escrevendo naquelle tempo, que êra absolutamente necessário, que o 
Embaixador Portuguez em Londres, cuidasse era naõ deixar ir 
aquelle exercito, sem estipular com o Governo iDglez, que as suas 
armas se considerariam somente como auxiliares, e de forma nenhu
ma como principaes; e indicamos as funestas conseqüências, que se 
podiam seguir de se naõ attender a esta essencial formalidade. Es
perávamos naõ somente, que as nossas representaçoens fossem atten-
didas, pelo Ministro Portuguez, mas qne elle conseguiria facilmente 
o estipular taes condiçoens, que salvassem completamente a honra 
nacional; porque cm periodo nenhum puderam os Soberanos de 
Portugal ter tanta influencia coin o Governo Inglez j visto que na
quelle tempo a exclusão do Commercio, Inglez no continente era 
generalissima, c os negociantes da Inglaterra olhavam para os portos 
do Brazil, como ultima appellaçaõ. Deixou-.se passar esle momento 
favorável, que nunca mais voltará : naõ se estipulou cousa alguma 
á cerca das tropas Inglezas, que entrando victoriosas em Lisboa, 
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arvoraram a sua bandeira, e tomaram posse da esquadra Russiana, 
que se achava no porto, e pertencia a uma naçaõ entaõ inimiga da 
Inglaterra, mas em amizade com Portugal. 

Esta negligencia, naS podia deixar de produzir no espirito dos 
Russos ti ma desastrosa opintaõ sobre a independência da Coroa de 
Portugal;—impressão,- que se teria obviado, se convenientes esti
pulaçoens em Londres, sobre o exercito auxiliar, declarassem o ser
viço a que. se destinavam áquellas tropas. 

Accresceo a-isto, que formando-se de novo a Juncta do Governo 
do Reyno em Lisboa, entrou Como membro o Ministro Inglez ali 
residente; erro na verdade fatal para o character nacional; porque se 
a infelicidade c mao nome do Governo Portuguez, na administra* 
çaõ de suas finanças éra razaõ bastante para que Inglaterra se naõ 
quizesse fiar em lhe dar os subsídios, sem ter no Governo um In-
spector seu, que visse o modo porque esses subsídios eram emprega
dos ; ao menos naõ fosse esse Inspector 0 idêntico Embaixador 
Inglez; fosse outro qualquer indivíduo como nome de Cornmissario, 
ou cousa similhante, e esta cautella conservaria a apparente, mas 
necessária independência da Soberania da Naçaõ ; desattendendo-se 
a isto se deo novo motivo á opinião, de que os negócios de Portugal 
eram Governados pela Inglaterra. 

Seguiram-se os infelizes tractados de 10 de Fevereiro, com que a 
familia dos Souzas arreigou o seu poder; e com que a Europa toda 
se persuadio, de que havendo alguma cousa a tractar com Portugal, 
bastava que as negociaçoens se fizessem com a Inglaterra. 

Ultimamente, deixando de fallar em muitos outros factos de menor 
importância; posto que tendentes ao mesmo fim ; assignou-se o ar
misticio; em que Portugal foi comprchendido, sem que ali se 
achasse ura Ministro de Portugal para o assignar também ; soffrendo-
se que estipulaçoens, importantissimas aos Portuguezes, fossem 
ajustadas por outras Potências; e isto ao mesmo tempo que os amigos 
do Conde de Funchal espalhavam em Londres, que aquelle Ministro 
tinha Plenos Poderes eventuaes para apparecer no Continente sempre 
que fosse necessário, 

He pois a esta serie de actos, em que escusadamente se tem com
prometido a dignidade e apparencias de independência nacional, 
que attribuimos a desgraça de até se duvidar, no paragrapho da 
gazeta Alemaa, que copiamos, se os Ministros do Soberano de 
Portugal, seriam ou naõ admittidosàs negociaçoens de Vienna. 

Nao julgamos preciso recorrer a exemplos mais antigos, os que 
temos referido bastam para mostrar, qué a Corte do Rio de Janeiro 
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deve conservar-se firme; até que recobre o seu bom nome, e do 
vida fama ; e até que prove ás demais Potências, que tem recursos, e 
meios, que a podem fazer digna de consideração. 

Sabemos muito bem das tentativas que tem feito as pessoas mais 
implicadas nestas desgraças da Naçaõ, para imputar a culpa aos 
Inglezes. Este he o seu ultimo subterfúgio; havendo largado nas 
maõs dos Estrangeiros os interesses nacionaes, querem agora sacu
dir a carga de seus hombros, e lançalla ás costas dos Inglezes. Seja
mos justos *. os Inglezes poderiam pedir cousas que lhes fizessem 
conta e fossem de seu interesse, mas nunca podiam pedir sacrifícios 
da honra nacional, que humilhavam Portugal, o de nenhum lucro 
eram para a Inglaterra. He pois uma calumnia contra o governo 
Inglez as insinuaçoens que se tem feito a este respeito, em varias 
publicaçoens e impressos Portuguezes, evidentemente fomentados 
por aquelles que se interessam em lançar a culpa aos Inglezes, para 
occultarem os seus próprios crimes ou ignorância. 

Como quer que seja, suppondo, o que naõ concedemos, que os 
Inglezes pediram taes cousas £ para que lhas concederam? Mos
trem que foram coactos no que fizeram, e entaõ os acreditaremos. 
Só a coacçaõ e força insuperável os pode justificar, justiça, nem ainda 
apparencias de razaõ, naõ poderão elles produzir para desculpa. 

A amizade da Inglaterra he utilissima a Portugal, os soccorros e 
auxilios, que lhe tem prestado saõ de summa importância, tera-no 
sido, e podem sello para o futuro ; he logo naõ so da honra, mas do 
interesse de Portugal naõ ser ingrato; mas nenhuns benefícios 
possíveis ou imagináveis podem ser iguaes ou exigir a submissão 
da independência de Portugal. Tudo depende das pessoas que a 
Corte do Brazil empregar; as que até aqui tem empregado, ja se 
vê como tem obrado. Sirva o exemplo de escarmento. 

ESTADOS UNIDOS. 

Dissemos no N». passado, que a guerra dos Estados Unidos com a 

Inglaterra seria de grande duração, e se decidiria a final contra os 

Inglezes, a menos que estes naõ dessem algum golpe decisivo, que 

ou arruinasse, ou amedrontasse os Americanos. Isto he o que até 

aqui se naS tem feito, e nos parece que ja he um pouco tarde para 

se fazer. 

Havíamos até aqui deixado de publicar as relaçoens officiaes das 
batalhas da America, pelas suppormos insignificantes combates, 
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comparados com a magnitude das proezas que se faziam na Europa. 
Agora porém damos neste N". de p. 517 em diante, as participaçoens 
ofliciaes da guerra nos Estados Unidos; porque ellas provarão a ver
dade da nossa posição. 

Uma partida da esquadra Ingleza desembarca juncto da cidade 
Washington, c lança fogo a alguns edifícios, no outro dia he obri
gada a tornar a embarcar-se ; para evitar uma destruição inevitável, 
ajunctando os Americanos toda a força de suas milícias. 

Um corpo de tropas Inglezas desembarca juncto a Baltimore, e 
vence a divisão Americana, que lhe fez frente em Ranensburgo : 
mas no outro dia larga por maõ o plano do attaque de Baltimore. 

As tropas do Canada avançam atê PJatsburgo ; mas sabendo, que 
a esquadra Ingleza tinha sido derrotada no lago Champlain, retira-se 
com muita perda, e censurada por muitos ofliciaes Inglezes a opera
ção total da campanha. 

Os Americanos começaram a guerra com tropas milicianas, ou 
soldados bisonhos; e portanto a continuação de pequenos ataques só 
pode servir de os adestrar na arte da gue r ra ; principalmente se 
lá forem ter, como se diz, officiaes Francezes, que achando-se deso
cupados na Europa, procurem ali emprego na sua occupaçaõ. 

Deixando porém o estado presente, c as conseqüências prováveis 
desta guerra ; proporemos á attençaõ do Leytor Braziliense, a expe
riência que deve tirar dos documentos, que lhe apresentamos a este 
respeito, a fim de conhecer o systema que se deve seguir, tendo em 
vista a possibilidade de se achar algum dia cm guerra com alguma 
Potência maritima ; lembrando-se da máxima, que o melhor modo 
de prevenir a guerra he estar preparado para ella. 

Os desembarques dos Inglezes em vários pontos marítimos dos 
Estados Inidos; as desvastaçoens que ali tem causado; e o mais 
que he possível, e até provável, que façam, neste gênero de hostili
dades, mostra quam difficil he para uma naçaõ, que possue extensas 
costas de mar, o por-sc ao abrigo de taes perdas, sem ter sufficientes 
forças marítimas para oppôr ás do inimigo. O Brazil acha-se nestas 
circunstaucias; e portanto julgamos que esta liçaõ de experiência, 
nos males de outra naçaõ, deve naõ ficar esperdiçada para com o 
Governo do Brazil. 

A primeira medida politica, logo, deve ser a creaçaõ de uma boa 
esquadra para o que o Brazil tem muitas proporçoens, e o seu com
mercio com as differentes possessoens da monarchia lhe pode sub-
nittrar os meios de formar marinheiros, prestando-se a devida atten
çaõ i navegação nacional. 
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Porém como a creaçaõ de uma marinha de guerra , e augmento 
da mercantil, saÕ objectos, que demandam longo tempo, convém no 
entanto* lançar maõ de outros meios de segurança, contra males simi
lhantes aos que agora soffrein os Estados Unidos. Julgamos, que 
seria uiui conducente a este fim, a mudança da Corte para algum 
lugar d o interior do Brazil, aonde o clima he mui saudável, o terreno 
fértil, o sendo central o ponto escolhido facilitará as communica-
çoensdo Governo com os differentes pontos daquelle vasto paiz. 

Depois he necessaiio animar a povoaçaõ do interior, e naõ favore
cer o demasiado augmento das cidades marítimas, que assas crescerão 
sem algum cuidado especial do Governo, por isso que necessariamente 
servem de empório do commercio. As fabricas dos particulares, e 
principalmente as do Governo, como fundiçoens, &c devem sempre 
estabelecer-se no interior, tanto quanto a conveniência dos transpor
tes o permittir. 

O resto dos estabelecimentos de beira mar, que essencialmente ali 
devem existl-r; ou que se naõ podem mudar para o interior sem 
grande incommodo, devem fortificar-se com todas as precauçoens 
possíveis, lançando desde j á os fundamentos ás defezas necessárias 
com maõ .'generosa, e continuando a applicar para este fim todos os 
recursos, que as finanças puderem poupar de outras repartiçoens. 

Por isf;o mesmo que o Brazil naõ está em guerra, nem ha proba
bilidade , que o esteja, com nenhuma potência maritima, he que o 
Govern o deve pensar neste objecto ; na certeza de que o decanço e 
vagar, que tem agora para o fazer, lhe servirá de poder dar a estes 
planos um grão de perfeição, a que nunca chegariam se fossem prac-
ticadt is no momento de aperto. 

FRANÇA. 

O Rey da França continua a tractar do bem dos seus subditos, de 
man eira mui exemplar. Colocado entre os seus fracos amigos, e os 
pod erosos revolucionários, que occupam os mais importantes postos 
no Estado, a sua coragem era proteger uns tem sido taõ conspicua, 
cor no a sua prudência em tolerar os outros. 

Q uanto á administração interna, no que depende da Camera dos De-
pu tados, vaõ as cousas seguindo a rotina ordinária, se exceptuarinos o 
pia no dos direitos da alfândega, que inserimos neste N°. na repartição 
do Commercio. Este corpo dos Deputados parece que cada vez se 
to rna mais insignificante, depois de sua submissão á vontade dos roinis-
tr os, no que respeita os regulamentos da impressão, &c. na situação 
er n que actualmente se acha, julgamos provável que em breve per-
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dera toda a sua popularidade; esta acabada, segue-se que o Rey 
tome posse das rédeas do Governo, sem convocar jamais os taes 
Deputados da Naçaõ. O povo naõ sentirá isto; porque naõ vendo 
nos Deputados senaõ creaturas da Corte, julga desnecessária a ex
istência desta corporação; porque para responder Amen, a tudo 
quanto propõem os Ministros, naõ he preciso a dispendiosa medida 
de occupar nisto tantos representates da naçaõ. 

Suppunha-se em Paris, que a ausência do Principe Talleyrand 
seria breve, dizendo elle que esperava voltar antes do fim de No
vembro. O seu lugar no Conselho e Secretaria dos Negócios Estran
geiros, he supprido por seu intimo amigo o Conde Jaucour, que 
segue a Religião Reformada. Os adjunctos do Conde de Jaucour 
saõ Reinhard e Hauterive. 

HESPANHA. 
Os documentos officiaes que publicamos a p. 421, naõ deixam 

alguma duvida sobre a falsidade, com que o Embaixador de Hespa
nha em Paris, D. Pedro Labrador, asseverou, que tudo estava tran-
quillo em Hespanha, Vê-se agora por outros documentos confirmada a 
noticia, de que o General Mina tentou tomar Pamplonha por assalto, 
e que commanda um numeroso corpo de tropas, em decidida rebe
lião contra o Governo. De Sevilha marchou um corpo de tropas, 
para cobrar uma imposição em Cadiz ; e o plano de resistência ao 
Governo cada vez se faz mais decidido. Fernando VIL, a quem 
tinham chamado El Amado, he agora denominado por irrisaõ El 
Agradecido. 

Parece claro, que os Godoyanos, a quem Fernando VII. deveo o 
seu captiveiro, e a Hespanha as suas desgraças, saõ agora os que 
governam. A Inquisição, os Jezuitas, o antigo systema dos mono
pólios, o arranjamento da corrupção nas finanças, constituem a 
baze das medidas politicas daquelle infatuado governo, que ainda 
assim naõ abre os olhos, e intenta enganar o mundo enganando-se a 
si mesmo, negando a existência do descontentamento geral da Naçaõ. 

Deixando a questão se o Governo de Hespanha poderá ou naÕ con
quistar os rebeldes, e forçar ao silencio, por meio das armas, a mul
tidão de seus descontentes; ainda que o consiga i quam triste naõ 
he a consideração de reynar um monarcha legitimo, pelos mesmos 
meios de que usou o usurpador, a quem os patriotas Hespanhoes 
expulsaram do Reyno .' 
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O documento publicamos a p. 421 foi annunciado em um artigo 
de Madrid, de 19 de Septembro, da seguinte forma:— 

" A multidão de desertores e salteadores que infestam o reyno tem 
excitado a attençaõ de S. M. Varias terras tem solicitado o governo 
para que adopte medidas, affim de reprimir as desordens, que tanto 
prejudicam ao commercio como aos viajantes. Tendo o Rey con
sultado o Supremo Conselho de Castella sobre este objecto, propoz 
a seguinte medida, que foi immediatamente adoptada por S. M." 

Quem naõ vê que os pretendidos Salteadores, de que aqui se 
falia, saõ os patriotas rebelados contra as medidas do Governo ? As 
causas do descontentamento saõ bem conhecidas, mas os Godoy
anos teraõ bom cuidado de as occultar a Fernando VII., represen
tando as suas medidas como mui populares, e fazendo vir fingidas 
deputaçoens a El Rey para lhe agradecer o que elle está fazendo. 
De Madrid escrevem,quedous conegos de Cadiz, que iam para aquella 
cidade apresentar a El Rey uma destas oraçoens de parabéns, foram 
insultados e mal tractados por estes chamados salteadores, quasi 
juncto ás portas de Madrid. No entanto naõ se diz que fossem 
roubados. 

O estabelecimento da Inquisição na Hespanhanaõ foi cousa de mera 
formalidade; e uma so noite se prenderam em Mardid noventa pes
soas ; eja naõ cabem nas prizoens os presos de Estado. As guerrilhas 
acham-se em guerra aberta com o Governo, e o celebre Mina toma 
nell ,uma parte activa, como provam os documentos que publicamos. 
Nas noticias de Madrid se le o seguinte:— 

" Madrid, 26 de Septembro. A noite passada foram prezas nesta ca
pital 26 pessoas. Entre outras he o Marquez de Tolosa, o Conego 
Marina, Membro da Academia; o Doutor Lugne, um dos Médicos 
d'El Hey, vários estrangeiros domiciliados em Hespanha, &c. Di
zem que alguns destes foram presos; por que eram do partido das 
Cortes, outros saõ accusados de Framaçoens." 

Vistos estes factos, he inútil querer occultar a existência dos des
contentamentos; e nós duvidamos muito, que os Godoyanos sejam 
capazes de desembaraçar Fernando VII. das dilficuldades em que o 
tem mettido. 

Quanto á sensação, que tem feito as medidas do Governo Hespa
nhol, em outras partes da Europa, apresentamos o seguinte extracto 
das gazetas Inglezas. 

" Sir Thomas Dyer, o primeiro official que teve commissaõ Ingleza 
em Hespanha, escre veo no dia 24 de Julho uma carta ao Secretario 
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de Guerra em Madrid, desejando que o seu nome fosse riscado da lista 
dos tenentes generaes Hespanhoes, por assentar que a sua graduação 
em tal serviço lhe era indecorosaj vendo que certos membros das 
cortes, e outros mais, tinham sido presos, rccusando-se-lhes processo ; 
que as Cortes tinham sido dissolvidas illegalmente, e naõ se nomeara 
assemblea nova ; e por ver que a liberdade da naçaõ, por cuja con
servação os seus compatriotas tinham derramado o seu sangue, 
tinha sido abrogada pela oppressao do presente Governo. Naõ 
tendo Sir Thomas obtido resposta, escreveo ao depois a seguinte:— 

Ao Secretario de em Guerra, Madrid. 
EXCELLENTISSIMO SENHOR ! Tenho a honra de incluir annexa uma 

copia da carta que escrevi a V. E. em 24 de Julho, e de que naõ 
recebi resposta. Em conseqüência deste silencio, segunda vez rogo 
a V. E. que o meu nome seja tirado da lista dos Generaes no exercito 
Hespanhol; porque nunca poderei consentir em acceitar graduação 
alguma de um Governo, que priva toda uma naçaõ do direito de re
presentação - especialmente do Governo Hespanhol, que tantas provas 
recebeo da affeiçaõ de seus vassallos, nos esforços que fizeram, e de 
que eu mesmo fui testemunha, para o estabelecimento da indepen
dência da monarchia. Parece-me que os ministros, quando S. M. 
chegou, deviam aconselhallo a que confirmasse ao menos os antigos 
direitos da naçaõ, que tantos e tam nobres e gloriosos sacrifícios tem 
offerecido para os manter. Deus guarde V. E. &c. 

(Assignado) THOMAS D T E R . 

INGLATERRA. 
No artigo dos Estados Unidos dissemos alguma cousa sobre a 

guerra entre as duas naçoens, e havendo o Leitor por bem ler os 
documentos tanto Inglezes como Americanos, que se acham neste 
N°. de p. 51T em a diante formará uma idea clara do modo porque 
saõ conduzidas as operaçoens militares, com suecessos vários de 
ambas as partes. 

Quanto ás negociaçoens de paz, que se estaõ tractando em Ghent, 
entre os Commissarios Inglezes e Americanos, saõ taõ vários os ru
mores, e incertas as noticias, que até contradictoriamente se affirma 
e nega que as negociaçoens continuam e estaõ suspendidas. He logo 
escusado fazer mençaõ aqui de nenhumas dessas vagas conjecturas, 
que talvez sejam insinuaçoens espalhadas pelos mesmos Governos 
para occultar ao publico o verdadeiro fito de suas vistas. 
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Tem-se insinuado por todo o decurso desta guerra da revolução 
Franceza, que as finanças da Inglaterra nao lhe permittiam esperar 
um fim victoiioso da contenda; no entanto a Inglaterra chegou a ver 
a terminação favorável da guerra, sem a bancarrota que lhe prog
nosticavam. E se isto succedeo tendo contra si quasi todo o conti
nente ; naõ he razoável entreter alguns temores agora, que a contenda 
se limita unicamente aos Estados Unidos. 

No entanto para dar ao Leitor alguma idea desta matéria, trans
creveremos aqui alguns fragamentos officiaes, sobre as finanças In
glezas. 

Os differentes ramos do Fundo Consolidado tem sido notavelmente 
rendosos no ultimo quartel, que acabou aos 10 de Novembro, che
gando a somma de 10:254.900 libras esterlinas, o que excede o 
quartel conrespondente no anno passado, em mais de 800.000 libras, 
O dierito do papel selado produzio um augmento de 64.000 libras-
a alfândega de 665.000. A excisa porém diminuio 206.000. As 
despezas que se devem extrahir deste Fundo consolidado saõ 
8:750.000; b que he menos do que no conrespondente quartel do 
anno passado de 244.000 libras. Isto procede de se ter extincto o 
pagamento da divida publica em 36:542.000, que exigiam annuidades 
na somma de 548.130. As taxas de guerra, que se receberam no 
Exchequer, durante o mesmo quartel passam de 8:215.000; das 
quaes 5:212.000 he das taxas sobre propriedades. Somente esta taxa 
produzio no anno que acabou aos 10 de Novembro, 14:189.000 o 
total foi de 23:470.000. A somma a que as rateou o Chanceller do 
Exchequer na sua estimativa, foi 21:000.000. 

Do ultimo empréstimo que foi de 24:000.000 de libras esterlinas, 
j a o Governo tinha recebido aos 30 de Septembro 12:825.000 libras, 
que he mais da metade de toda a somma, e 2:025.000 libras alem dos 
ajustes dos pagamentos; o que prova a abundância de dinheiro dos 
Negociantes e capitalistas Inglezes. 

CONGRESSO ME VIENNA. 

He natural, que as vistas de toda a Europa estejam dirigidas, com 
anxiosa expectaçaÕ, para os resultados da grande assemblea de 
Plenipotenciarios, que se prepara em Vienna para decidir a sorte das 
Naçoens Europeas; em circumstancias mais criticas do que talvez ja
mais se referem na historia moderna da Europa. A magnitude do objecto 
faz com que se attenda a todos os rumores, e façam mil conjecturas 
a cada memória que produzem os Embaixadores, ese excite infinita 
curiosidade a cada proposição nova que se apresenta. Pouco res-
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peito, porém, merecem os boatos que de continuo se espalham. 
Sabe-se ainda assim de certo alguma cousa. No principio de Outubro 
se achavam em Vienna as seguintes pessoas diplomáticas. 

Da Inglaterra. Lord Castlereagh, Mess". Cooke, Planta, Ward, 
Merry, Montague, e Morier. 

Da Rússia. Conde Nesselrode, os Conselheiros Von Anstett, 
Schroeder, e Bulgakofí". 

Prussia. Chanceller Principe Hardenberg, os Conselheiros Von 
Humboldt, Von Stein, Zerboni di Posetti, Von Stageman, Von 
Jordan; General Von Knesebeck, 

Hespanha. D. Pedro Gomez Labrador, com os seus secretários, 
os Senhores Machado, e Burtillo. D. Perez de Castro. 

Sardenha. Conde de S. Marzan. 
Nápoles. Principe de Roca Romana, e o Duque Campo Chiaro. 
Do Papa, Cardeal Gonzalvi. 
Sicilia. Commendador Ruffo, e o Duque de Serra-Capriola. 
Estados de Lombardia. O Marquez Malaspina di Sanazaro ; de

putado de Padun. Marquez Liiigi Cavriani; de Mantua. Conde 
Giuseppe Pietro Porro, de Como. Marquez Luigi Dali, e Conde 
Moticelli Strada ; de Cremona; Conde Silvio Martincgo ; e Mr. Gia-
cinto Monpiacai; de Brescia. 

Alem de muitos ministros dos Estados menores d'Alemanha, ha os 
seguintes. 

Saxonia. Conde Von Esling ; Mr Voa Gersdorf, e o Conselheiro 
Von Gortz. 

Bavária. Marechal de Campo, PrincipeWrede, 
Wurtemburg. Conde Von Gorlitz, Conselheira Von Degen. 
Suissa. Messrs. Laharpe, e Renger. 
A formal abertura do Congresso tem por varias vezes sido differida ; 

e ao momento em que se esperava deffinitivamente, que os Plenipo
tenciarios começassem em pleno ajunetamento a organização dos 
tractados ; appareceo a segninte:— 

Declaração. 
" Vienna, 8 de Outubro, 1814. Os Plenipotenciarios das diversas 

Còrles, que assignaram o tractado de páz de Paris, aos 30 de Mayo, 

1814, tem tomado em consideração o artigo 22 deite tractado, no 

qual se diz, que todas as Potências, que de ambas as partes tinham 

entrado na guerra presente mandarão Plenipotencianos a Vienna, 

a fim de regular, e um Congresso geral, os arranjamentos necessários 

para completar a disposição do presente tractado.*' 

4 B 2 
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'* E depois de ter maduramente reflectido, na situação em que se 
acham colocados, e nos deveres que lhes saõ incumbidos, concor
daram em que os naõ podiam melhor desempenhar, do que estabele
cendo, em primeiro lugar, communicaçoens livres e confideuciaes, 
entre os Plenipotenciarios de todas as Potências. 

" Ao mesmo tempo, porém, estaõ convencidos, de que he da 
utilidade de todas as Potências interessadas, suspender a conferência 
geral dos seus Plenipotenciarios, até o periodo em que as questoens 
sobre que elles tem de decidir, tenham chegado aquelle grão de ma-
dureza, que seja sufficiente para dar um resultado conforme aos 
principios de direito publico, ás estipulaçoens do tractado de Paris, 
e ás justas expectaçoens dos nossos contemporâneos. 

" A abertura formal do Congresso, portanto, fica deferida para o 
*!• de Novembro, e os Plenipotenciarios se lisongeam, que os tra
balhos em que se empregarão neste periodo, fixando as ideas, e 
conciliando as opinioeus, adiantarão essencialmente o grande objecto 
da sua missaõ commum." 

Duvidas mui importantes, impedem sem duvida a conclusão dos 
tractados definitivos. A annexaçaõ da Polônia á Rússia—de grande 
parte da Saxonia á Prussia—de alguns Estados da Itália á Áustria— 
da Belgia á Hollanda; e finalmente os direitos marítimos, que 
reclama a Inglaterra, saõ objectos assas importantes, para que as 
Naçoens lhes prestem summa attençaõ; e tendentes a prolongar as ne
gociaçoens. 

A França, segundo dizem, requer, qne nenhuma Potência se aug-
mente mais do que éra, em 1792; e isto pela razaõ de que, pelo tracta
do de Paris, os territórios Francezes se restringiram aos limites, que 
a França tinha naquella epocha. 

Quando as discussoens do Congresso versam sobre matérias taõ 
espinhosas, e taõ difficeis de conciliar, naõ deve causar admiração 
que sejam vagorosos os progressos das negociaçoens de Vienna. 

PORTUGAL. 

Vendo annunciado nas gazetas, que o embaixador de Portugal, 
D. Jozé Luiz de Sousa, tivera a sua primeira audiência de S. M. C. 
em Madrid aos 25 de Agosto; suppozemos mui naturalmente, que 
este embaixador tinha sido mandado por S. A. B. o Príncipe Re-
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gente; mas agora um de nossos conrespondentes nos informa, de que 
aquelle Ministro he Embaixador dos Governadores do Reyno. 

Taõ conveniente he que o Monarcha esteja cercado com todo o 
esplendor da Realeza, quanto he pernicioso que algum vassallo, a 
quem o Soberano encarrega qualquer par te da Administração dos negó
cios públicos, a suma alguma das characteristicasexternas, ou exercite 
algum dos poderes supremos, que única e privativamente pertencem 
ao Soberano; e sem duvida um destes direitos he o de mandar Em
baixadores, ou oJus Legalorum como se explicam os publicistas ; de 
maneira que nenhum particular de qualquer classe ou graduação que 
seja, pode enviar Embaixador a uma Potência Estrangeira. He 
verdade que algumas vezes se concede a um Vice-Rey, ou Governador 
de Provincia, enviar Deputados a outra Naçaõ; mas estes nunca 
podem ser considerados como Ministros Públicos ou Embaixadores. 

Naõ obstante serem estes princípios taõ universalmente reconhe
cidos, a vaidade levou a melhor dos Governadores do Keyno, e tem-
se metlido a representar como soberanos, mandando embaixadores ; 
quando elles naõ exercitam senaõ uma authoridade deputada. 

Ao mesmo tempo que achamos merecedor de censura aquelle pro
cedimento ; temos muito prazer em chamar a attençaõ do Leitor para 
outros actos do Governo de Lisboa mui dignos de louvor: taes saõ 
as providencias a favor do Exercito com que começamos este N**. 

0 exercito Portuguez mereceo por seu comportamento muito 
louvor, e grandes prêmios. He sempre difficultoso achar meios de 
premiar taõ grande numero de gente, e muito mais difEcuitoso he 
isto no actual estado das finanças de Portugal ; mas ainda assim 
acharam os do Governo donde tirar remuneraçoens para a tropa. 
Sobre tudo louvamos muito a providencia das reformas dos militares 
estropiados. O cuidado destes homens he uma justiça rigorosa que 
se lhes deve. 

Achamos também em uma proclamaçaõ dos Governadores do 
Reyno (p. 4L9) que elles haviam solicitado a S. A. R. o Principe Re
gente, que mudasse outra vez a sua corte para Lisboa. Os desejos 
dos Governadores, assim como dos mais povos de Portugal saõ mui 
louváveis em tanto quanto procedem dos sentimentos de affeiçaõ e 
lealdade ao Soberano ; mas o momento que os Governadores esco
lheram para recommendar aquella medida naõ he sem duvida o mais 
próprio. Nos mencionamos esta circumstancia naquelle tempo; 
porque soubemos de boa parte que o Governo de Lisboa tinha re-
coramendado ao Principe a sua volta do Brazil, como agora se acha 
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verificado. S. A. R. agradeceo os bons desejos, mas seguio outro 

parecer. 

Por notícias particulares de Lisboa nos informam, que chegou 
do Rio-de-Janeiro ordem para que os deportados na Septembrizaida 
se possam recolher a Portugal, ou outra qualquer parte ; excepto 
Jozé Diogo Mascauhas Neto, e o Dr. Vicente. Com tudo deixam 
por decidir a questão principal da culpa ou innocencia dos desporta-
dos. i Quando acabarão de conhecer os Governos, que a justiça, e 
sóajustiça, pode conciliar-lhes o respeito e amor dos povos.' 

Mr. Canning acha-se nomeado pelo Governo Inglez, para ir residir 
como embaixador, ou Ministro diplomático em Lisboa. Um dos 
principaes objectos da sua missaõ dizem que he cumprimentar o 
Principe Regente na volta para os seus Estados Europeos. Se assim 
h e a partida de Mr. Caninghe um pouco mais apressada do que pede 
á urgência do caso ; visto que S. A. R. ainda naõ veio, e naõ ha 
pequena duvida se elle virá, ou quando. 

RÚSSIA. 

O Imperador tornando a sair de seus Estados, para estar juncto ao 

Congresso em Vienna, assignalou a sua partida, por actos de benefi

cência, e liberalidade para com seus subditos, como o Leitor poderá 

ver no seguinte:— 

Manifesto Imp erial.—Resumo. 
*' 0 Clero que pelas suas animaçoens e exhortaçoens contribuio 

tam poderosamente para a defesa da pátria, receberá cruzes de prata 
para trazer sobre o peito ; os Nobres que tem dado contribuiçoens 
patrióticas, uma medalha de prata sobre a fita de St. Wladimir, e a 
qual será conservada como memorial de famillia; os negociantes 
que tem contribuído para a despesa da guerra medalhas de bronzo 
dourado, sobre a fita de St. Anna. Perdaõ a todos aquelles que por 
erro de seducçaõ, tiveram connexoens com o inimigo, e que por 
isso foram sentenciados a prisaõ, degredo, & c : todas as dividas ao 
Governo que naõ chegarem a 2.000 rublos, saõ perdoadas; quantos 
criminosos se acharem nas prisoens, que naõ forem ladroens ou mata
dores, saõ perdoados; concede-se uma mitigação geral condicional 
do castigo de todos os condemnados; naõ haverá leva de recrutas 
para este anno, pelo exercito se ter completado dos depósitos, e há 
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promessa de que talvez para o anno que vem, também naõ haverá, 
&c. A Viuva do Principe Kutusow recebeo um presente de 150.000 
rublos, e cada uma de suas filhas 50.000, ao todo 400.000. 

T U R Q U I A . OS J E Z U I T A S . 

0 Imperador Turco se acha occupado na re-organizaçaõ dos seus 
Janizaros ; e dizem que a pezar das grandes opposiçoens, que esta 
medida encontra, o Gram Senhor tem conseguido em parte dar a 
esta tropa alguma disciplina Europea. 

O Papa tem restabelecido os Jezuitas nos seus Estados, mas os 
outros Governos da Europa, lembrando-se ainda do que lhes custou 
ver-se livres desta incommoda corporação, naõ estaõ dispostos a tor
nar a metter em casa estes hospedes. 

O Imperador d'Alemanha se tem negado ao restabelicimento dos 
Jezuitas em seus Estados. A Corte de Roma exigio também, que-
os Negócios Ecclesiasticos na Áustria se restabelecessem no pé em 
que se achavam antes do Imperador Jozé II. Isto foi peremptoria-
mente negado. 
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CONRESPONDENCIA. 

Noticias Biographicas do Coronel Antônio Gonçalvea 
Pereira. 

Vai triunfando a Crueldade da Innocencia ; em vaõ clama esta 
pelo socorro da Justiça: a pouco e pouco, longe da Pátria, dos 
Parentes, e dos Amigos, seraõ devoradas as victimas da Septembri-
zaida Lisbonense, immoladas em honra da Inveja, e da Hypocrizia. 
Morreo Antônio Gonçalves Pereira na Ilha Terceira, no Castello de 
S. Joaõ Baptista da Cidade de Angra, Coronel da Brigada Real da 
Marinha, Lente d'Artilharia d'Academia Real dos Guardas Marinhas, 
Membro da Sociedade Real Marítima; e perdeo Portugal no dia 20 
de Septembro de 1812 hum Cidadão probo, hum Artilheiro practico, 
hum Militar bravo, e hum Sábio no ramo das sciencias exactas. 

Foi este respeitável Militar sacrificado pela delirante politica do 
Principal Souza, a quem se naõ pode deixar de attribuir o plano da 
expedição da Fragata Amazonas, na qual fora deportado. Mereciaõ 
os seus grandes serviços, a sua probidade, e seu exemplar compor
tamento, que fosse maduramente examinada qualquer accuzaçaõ, 
que delle se fizesse, mas a acceleraçaõ do Principal Souza era con
ceber extravagâncias, a crueldade do seu caracter, juncto á necessi
dade de encubrir as baixezas, que fez a Junot para conseguir o ser 
nomeado Patriarcha de Lisboa pelo Imperador dos Francezes, naõ 
admitio esta justa reflexão. Sabia elle por experiência, que o Conde 
de Linhares seu irmaõ havia de pintar a S. A. R. o Principe Regente 
de Portugal esta funesta expedição da Fragata Amazonas, com as 
mesmas cores, com que tinha debuxado o atrocíssimo cazo das Par-
teiras no Pará. 

Nasceu Antônio Goncalvez Pereira em Olivença no anno de 1755, 
e logo na sua adolescência mostrou séria applicaçaõ ao estudo das 
primeiras letras: naõ tinha ainda completos os 16 annos de idade, 
quando entrou na carreira militar, e fez nella taes progressos pelos 
vastos conhecimentos, que adquiriu nas Sciencias exactas, pela sua 
vivacidade, e exactidaõ no serviço, que na formatara da Brigada 
Real da Marinha foi escolhido para commandar huma das Com
panhias da Ia. Divizaõ, com a Patente de Capitão Tenente. Em
barcou immediatamente de guarniçaõ na Esquadra Portugueza, 
commandada pelo Marquez de Niza, que se uniu a Armada Ingleza 
debaixo das ordens do Grande Nelson. Saõ assaz conhecidas as par
ticularidades desta campanha, na qual Antônio Gonçalves Pereira 
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principiando a figurar como Commandamente de huma companhia 
de Artilheiros, dezenvolveo de tal forma a destreza no manejo d'aquella 
arma, que Lord Nelson o encarregou do commando do corpo d'Ar-
tilharia destinado ás operações da campanha: foi pois distinguido 
entretantos Officiaes mais graduados, e antigos d'aquella Armada, 
por ser o que se achava com os conhecimentos próprios para assestar 
competentemente as batarias do sitio. Deveu-se em grande parte 
á habilidade deste Official a recuperação da Ilha de Malta, tanto pela 
excellente direção do fogo, como pela sagacidade de arranjar corpos 
de Maltezes, que tumultuariamente concorriaõ ao ataque da Praça, 
dando-lhes Officiaes, e organizando-os com aquella disciplina, que o 
tempo permitia. 

Teve a gloria de receber de Lord Nelson os testemunhos mais li-
zongeiros sobre a sua habilidade, e comportamento, e de ser convo
cado para entrar no serviço Militar d'Artilharia á soldo da Graã-
Bretanha, e a de recuzar todos os vantajozos offerecimentos, que se 
lhe fizeraõ para esse fim; neste facto reluzem as Patrióticas Virtudes, 
que ataviavaõ a alma deste honrado, e hábil Militar. A gratidão, a 
fidelidade, o amor da Pátria, que o acompanharão ate à sepultura, 
talvez cavada pelos ferozes inimigos, que a inveja lhe suscitou, pe-
diaõ que elle gozasse em socego dos loiros adquiridos nesta cam
panha, e das honrozas Mercês, com que o Principe Regente de Por
tugal remunerou os seus serviços, empregando-o logo cm Lente 
d'Academia Real dos Guardas Marinhas, e conferindo-lhe successi-
vamente os Postos de Capitão de Fragata, e de Capitão de Mar e 
Guerra. 

O Real Corpo da Marinha Portugueza está hoje cheio de Pessoas, 
que ouvirão, e approveitaraõ as suas lições ; sintaõ ellas taõ bem a 
magoa das infelicidades á que estaõ sujeitos os homens mais bene
méritos, mas naõ se desviem do caminho da honra, que seu Mes
tre trilhou, para fugirem as desgraças fulminadas pela inveja, porque 
nem sempre a maldade ha de opprirair a Virtude. 

No tempo da invazaõ,que os Francezes fizeraõ em Portugal, a sua 
graduação foi o único motivo de ser convocado para commandar 
os dezorganizados restos da Brigada Real da Marinha ; naõ podia, 
nem devia por muitos títulos escuzar-se. Tinha Antônio Gonçalves 
Pereira mostrado somente a sua capacidade Militar até aquella des-
graçadissima época, mas entaõ dezenvolveu as máximas da mais 
bem regulada Política; da qual se serviu para que a Brigada Real 
conservasse nas suas insignias as Armas Reaes, e as suas Bandeiras ; 
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corpo singular, e único, que assim permaneceu em Portugal, e que 
recebeu os competentes soldos; sustentando o caracter, honra, e 
dignidade da vassallagem, que tinhaõ jurado sobre áquellas mesmas 
Bandeiras, e isto com tal delicadeza, que sem se fazer suspeito, in
spirou n'aquelle Corpo os dezejos de tomar o partido da Dynastia de 
Bragança, logo que se efferecesse occaziaõ : esta appareceu com 
effeito nos fins de Maio de 1808, e achando Pessoas respeitáveis, 
em quem descubriu iguais sentimentos, e huma valoroza adhezaõ â 
Caza Real Portugueza, se juramentou com ellas, e fizeraõ os trabalhos 
explicados nas Actas impressas em Lisboa debaixo do titulo de Conselho 
Conservador -. desgraçadamente a publicação deste Folheto estimulou 
a inveja de muitos, e foi a verdadeira origem da catástrofe de Antônio 
Gonçalves Pereira, mas será taõ bem para a posteridade hum eterno 
testemunho da sua lealdade, e Patriotismo. A Calumnia, e a Vingança, 
que dirigirão a façanhosa expedição da Fragata Amazonas, contará 
talvez ainda infamar as suas cinzas, mas el!e até o seu ultimo suspiro 
mostrou estar convencido de que S. A. R. o Principe Nosso Senhor 
ha de hum dia conhecer, que o enganarão sobre o objecto da sua 
prizaõ, e do seu desterro, assim como taõ bem de que chegará hura 
momento, em que faça justiça a sua memória: elle o diz no seu tes
tamento feito pouco antes da sua morte, a qual arrostou com coragem 
Militar, e com a tranquillidade de huma consciência sem remorsos. 
Cinzas inanimadase frias do homem virtuozo e sábio, eu vos respeito 
ainda: seja-te a terra leve. 

VERITAS, ET JÜSTITIA. 

Carta ao Redactor, sobre a vinda de S. A. R. o Principe 
Regente para Lisboa. 

SENHOR REDACTOR DO CORREIO BRASILIENZE,—Muito se tem ditto, 

é s'está dizendo á cerca da volta de S. A. R. o Principe Regente para 
Portugal. Seja-me pois permetido taõ bem dizer alguma coiza sobre 
este assumpto : o que se julgar digno d'occupar as paginas do 
seu Jornal lhe rogo o queira publicar n'elle. 

Olhando para a carta Geográfica da Europa, sem mais combi-
naçoens: se deixa ver, que a Península na parte occidental, com
posta da Hespanha, e de Portugal, he constituída pela sua situação, 
e natureza para ser (muito mais nas maõs de hum ambiciozo) 
hum grande Império ; e olhando para a historia de Portugal, e da 
Hespanha vê se, he verdade, a grande antipatia, e oppoziçaõ entre 



Conrespondencia. 567 

os habitantes d'estes dois paizes ; todavia ve-se huma época, em que 
Portugal Succumbio á Hespanha; he verdade que por hum motivo 
original, e extraordinário, como foi a perda de El Rey D. Sebastião 
sem deixar Successaõ ; mas naõ se vê huma época, nem he pro
vável que se veja, emque a Hespanha seja dominada por Portugal. 
Sem duvida, que conservar-se a integridade da Monarquia Portu
gueza por mais de 6 séculos, (sendo quasi sempre repelidos os Hes
panhoes) á pezar da desporporçaõ de terreno e povoaçaõ entre os 
dois Reinos faz a maior honra ao Nome Portuguez. No entanto 
tudo he mudavel, e alternativo na Natureza : J á huraa vez suc
cumbio Portugal, e por 60 annos jemeu, e gemerão nossos Paysl 
e tem contra si o calculo das probabilidades para antes ser subjugado 
pela Hespanha, que subjugala. O que posto he precizo vér se os 
Portuguezes acharão na Europa, ou fora d'ella alguma coiza, que 
tire o precário da sua situação. 

Os Portuguezes saõ, e deverão ser eternamente reconhecidos á 
memória do Infante D. Henrique, assim como ao Chefe da Augusta 
Caza de Bragança, EI Rey D. Joam o Io. que lhe secundava, e 
protegia os seus projectos, e planos. Em segundo lugar os Por
tuguezes saõ e devem ser reconhecidos á memória dePedroAlvares Ca
bral, ainda mais que a Vasco da Gama, por quanto a descreberta do 
Brazil foi para os Portuguezes de hum outro interesse e ordem, que a 
descuberta da índia naõ só pela sua riqueza, mas até pela maior 
proximidade de Portugal. 

Em quanto a Europa, e os Governos d'ella viverão por huma 
certa rotina conservou Portugal, e a Hespanha as suas colônias 
igualmente por rotina, seguindo a política de naõ admitirem grandes 
melhoramentos para se ter d'algum modo sempre em dependência 
e Sugeiçaõ Europea, principio sábio ; digaõ o que disserem os 
Philantropicos - pois aliás naõ se acharia talvez em 1807 o Brazil! 

Os Soberanos de Portugal, e os Portuguezes nunca fizeraõ huma 
idea exacta, nem taõ pouco approximada dos valor intrinzico das 
suas possessoens Americanas, pelo contrario tinha-se a peor idea de 
taes posessoens ao ponto de se mandarem para lá expediçoens de ben
ditos, e maffeilores. Porem pelo curso do tempo começousse a ter me
lhor oppiniaõ, e desde a restauração em 1610 começou se a olhar 
ein Lisboa para o Orizonte do Brazil, como para o futuro recurso 
dos Portuguezes e a sua terra prometida. Em quanto se naõ 
verificou a sujeição á Hespanha por 60 annos naõ pensavaõ os 
Hesparfhoes em tal, até mesmo para nossos Pays seria reputada, 
e chamada huma Hespanholada similhante idea: porem logo que 

4 c 2 
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os Hespanhoes pensaram seriamente que se teve Portugal subjugado 
por 60 annos, e que se teria por mais se se tivessem sabido conduzir, 
nunca perderão desde entam (por mais tratados que se tenhaõ feito) 
a ideae a esperança de verificarem ainda outia vez ecora mais esta
bilidade asubjugaçaõ de Portugal. O Governo Portuguez por outro 
Lado, e como dorido da ferida de tantos annos, ficou ainda de 
peor fé ; e estas desconfianças se augmentaraõ, depois que a Caza de 
Bourbon passou a Reinar na Hespanha, e portanto a estreitar-se 
mais a alliança entre estas duas Potências : em conseqüência do que 
procurou a Caza de Bragança segurar-se no Throno pelos dois modos, 
que mais aptos lhe pareceram. Hum ligar-se o mais estreitamente 
possível com a Inglaterra, que pelo seu interesse mercantil era in
teressada em se oppor ao augmento da Hespanha, muito mais estando 
de inteligência e de maõs dadas com a França; e que lhe podia 
garantir, pela sua grande influencia marítima, as suas possessoens 
ultramarinas, Aliança que senaõ fez, nem faria sem grandes sacri
fícios da prte de Portugal a favor da Inglaterra. E eisaqui a razam 
dos desgraçados tratados de 1Ô42, 1654, 1703, 1704, &c. &c. todos 
a favor da Inglaterra, e contra a industria, e prosperidade de Por
tugal : e eisaqui a exaclidam das expressoens do Abbé de Mábly, 
Droit Public Be VEurope, tom. 2. pag. 460—sobre o tratado de 
Londres era 1642 entre Inglaterra e Portugal—Pour se faire des 
amis, Ia Caur de Lisbonne fit des Traites, contraires á ses interets. 
Ses alliès ábusanl ensuile, de 1'embarrass ou elle se trouvoit; 
ne se firent aucun scrupule d'elendre leurs privileges bsaucoup au 
dela des bornes dont ils eloient convenus.—No entanto annos depois da 
restauração, tempo emque ainda tudo estava assolado em Portugal 
sem numerário, e sem Tropas naõ havia outra alternativa que fazer 
os maiores sacrifícios a huma Naçaõ que alias interessada na 
independência de Portugal, lhe queria vender caros os seus 
officios! 

O segundo modo, e o mais conforme á dignidade e independência 
de huma Naçaõ, e para evitar a precária alternativa, em que se 
estava entre poder ser invadido pelos Hespanhoes, e selo de facto 
pelos Inglezes, cora o nome de tratados daüiança; era El Rey, e a 
Corte embarcarem-se para o Brazil—Esta idea conservou-se sempre, 
de reserva, desde a Elevação da Caza de Bragança ao Throno Por
tuguez ; a qual esteve a pôr se em execução no Reinado d' El Rey 
D. Jozé em 1762, quando se achou, invadido Portugal por 2 Exér
citos, de França, e Hespanha, ao ponto de chegar a estar prompta 
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uo Tejo a Esquadra Portugueza para receber a bordo El Rey, e a 
Família Real : o que se naõ \eio a verificar pelas propoziçoens, 
que entam se fizeram á Corte de Lisboa, assim que se conheceu a 
resolução; resolução que naõ fazia conta a nenhuma Potência da 
Europa, muito menos á Inglaterra, e finalmente em I8O7, teve a 
coragem o Principe Regente de Portugal de a por em practica, 
quando vio, contra todos os Tratados, c promessas, invadido o seu 
Reino por dois Exércitos Francez, e Hespanhol: e pergunta-se 
agora logo que se teve energia para se dar hum tal passo, o único 
necessário para fazer dezenvolver o Continente mais rico do uni
verso, e hum Império maior que o da China ! Logo que se deu hum 
passo, pelo qual os Soberanos de Portugal podem garantir asl 
Mesmos os seus Lstados, e livrarem-se do precário de serem garan
tidos; e mesmo despojados por outrem ! E logo que se deu hum 
passo, pelo qual o Soberano de Portugal, e a Corte conheceram 
de perto as porporçoens, e 3 riqueza Natural do Paiz, pergunta-se, 
digo, deve o Principe de Portugal transtornar este grande passo l 
ede hum estado de Independência tornar ao antigo estado precário 
e de sujeição ? Que coiza saõ Tratados .' se naõ obra do Capricho 
dos Gabinetes, que o mesmo Capricho desfaz} Que a Inglaterra 
naõ tem interesse, em que se forme huma Potência extraordinária no 
sul d'America com as proporçoens, de que he susceptível o Brazil 
naõ preciza demonstração ; basta so dizer, que o comercio da Ásia, 
d'Africa, da America, e mesmo da Europa se deve fazer todo no 
Brazil, e que até deve ser lá a parte central, e o Empório do Co
mercio do Mundo : e rada deve importar aos Portuguezes, que as 
outras Naçoens naõ gostem ; antes porísso mesmo, pois o que ellas 
querem he sempre na razam inversa de humas ás outras. As diffe
rentes Potências da Europa sempre convieraõ nos vários Tratados, 
que se fizeraõ, que a Hespanha, e Portugal conservassem o seu 
comercio excluzivo tom as suas colônias ; por outra; sempre tiveraõ 
em vista que o Sul d"* America se naõ denenvolvesse, como era sus
ceptível, pois que sendo assim cessariaõ os principios de riqueza, 
e força das Naçoens Europeas, e chegaria a época da alternativa da 
Industria, das artes, dos conhecimentos na queile vastíssimo conti
nente; e a Europa daria de maõs a tudo isto. 

Quaes saõ os inconvenientes, e objecçoens da parte do Soberano, 
e dos Portuguezes ? Como Soberano, e Naçaõ naõ acho nenhum, 
antes vantagens; porquanto os Soberanos, como Pays de Famílias 
olhaõ, e devem olhar para a prosperidade dos seus descendentes, e 
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do [sen Povo, e até mesmo para a perpetuação da sua Memória. £ 
. os Portuguezes da Europa igualmente, como Pays de familia devem 
olhar para a independência dos seus filhos, e contribuir para eternizar 
o seu nome. Ficando a sede do Governo Portuguez no Brazil em 
hum Império Respeitável, Portugal ha de sempre ser garantido 
pelo ditto Império, assim como se vê agora, que achando-se a caza 
de Hanover Reinando em Inglaterra, he Inglaterra a que garante 
Hanover, e que o faz restaurar ao presente ao Rey dMnglaterra até 
com territórios de mais ; o que outro tempo fez Carth.igo a respeito 
de Tyro. A Hespanha em lugar d'ambicicionar o domínio de Por
tugal hade ser a primeira a garantir a sua independência para que 
os Soberanos do Império do Brazil hajaõ de garantir as suas colô
nias, o que naõ succede, quando o governo Portuguez se acha a 
pedir Misericórdia, vendo-se invadido, e com receio de perder o 
Brazil. 

Em huma palavra he precizo que acabe o tempo de ser passivo, 
de receber a ley, e de ser hum cometta rampant dos Planetas aqueos 
da Europa, e que se tire partido das grandes occaziocns, que a Pro
videncia offerece aos Portuguezes, e a Portugal. Alem deque há 
hum fermento, e hum pestilente fermento nas vizinhanças do Brazil, 
o qual a retirar-se de Ia a Familia Real se pode comunicar, e 
cntam quem sabe o que succedera! NaEuropa há quem proteja 
i s to ; e muito mais se facilitara a proteção saindo de lá o Principe 

Regente, 
Sou, &e. 

Carta ao Redactor sobre o Estado político de Portugal. 
SENHOR REDACTOR DO CORREIO BRAZILIENSE, 

Como tenha lido o seu Jornal, desde que o publica, e me lembre 
por isso de varias observaçoens suas, bumas, em que lastimava a 
sorte dos Portuguezes sobre os poucos escriptos, que apparcciam na 
lingoa Materna; e outras em que muito bem mostrava, em como 
os assalariados do Baxá, quando o queriaõ deffender, e justificar as 
desgraças, e vexames, que accarretou sobre a Naçaõ Portugueza, 
davaõ por paos, e por pedras e mais o comprometiaõ, saindo-se com 
as das (Meninas velhas,) que culpam, e carregai os homens, que se 
tem servido dos seus favores ! Por isto tudo, e por ver a petulância, 
comque o Sacrilego da Lógica falia era Lógica, á respeito de huma 
Carta, que quiz inserir no seu Jornal do mes passado me atrevo 
a pedir-lhe ainda o favor de inserir o seguinte. 

Que he coiza muito Sabida, que escrever e ser author a torto, • 
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a direito produz mais mal, e confuzam em huma Sociedade, do qu« 
o extremo contrario, o que se mostra por indução, e por factos. 
Por indução ; porque he impossivel haver a primeira qualidade em 
hum escritor, a critica, em huma época, emque todos saõ escritores, 
e de tudo que lhes vem a cabeça! Por factos, como se pode ver na 
historia de qualquer Naçáõ, era que os mais celebres Escritores 
appareceraõ sempre na epoca, em que eram mais raros, porque havia 
mais critica, e Lógica, como foi entre nos no tempo do Camoens, 
emque naÕ era Poeta qualquer bigorrilhas, como no nosso tempo 
se tein visto; e por isso appareceo a Luziada, que quantos mais 
Séculos se lhe suecedein mais he admirada, e respeitada. 

Em Junho de 1808 principiou o seu Jornal a ser publicado em 
Londres ; e sem duvida a epoca critica, em que elle appareceu, a 
regiaõ remotta, em que se achava a Corte de Portugal, sendo a sua 
conrespondencia entam quazi limitada á Inglaterra, e alem d'isto 
aeducaçaõ regular, e o credito, que tinha o Redactor, eraõ mais que 
recommendaçoens para a sua leitura. Em 1811 vendo o Baxá Itoi-
vidico que ia a perder a influeucia que queria ter sobre o seu Jornal 
por via do Farumfias, Farofias, e autor da ode a Bonaparte ! e per
suadido, ainda que bem puerilmente, de que tendo hum Jornal as 
suas ordens na lingoa Portugueza conservaria cora elle a mascara ! 
pegou nas duas boas almas, que mais promptas estavaõ para tudo, 
no mez de Julho do ditto anno de 1811 os fez apparecer ao publico 
com o seu Moniteur, a que [elles]pozeraõ a alcunha do Investigador t 
e este Moniteur, muito bem chamado pseudo-scientifico alem do que 
tem profanado a literatura, e politica, tem conservado sempre o ca
racter de revolucionário, e Jacobinico; naõ só animando nelle a re
volução dos Pretos de S. Domingos, mas ate publicando as Cartas e 
Correspondências particulares entre D. Luiz da Cunha e Alexandre 
de Gusman só com o fim de achincalhar a Religião, e o estado 1 e 
eisaqui, porquê os escritores estrangeiros achincalhaõ taõ bem 
tudo isto ! 

Agora temos visto outra publicação Portugueza, que nos induzio 
mais especialmente a fazer estas lefleeçõens, naõ porque valha 
a pena de perder tempo com taes Microscópios, mas somente, por
que cheira à ramo do pseudo scientifico e dos rampantes e he o cazo, 
vamos à carta, e as refleçoensdo commentador: 

Diz elle no estilo do Padre Theodoro d'1 Almeida, que vendo elle 
com o seu amigo (creio Silvio) a carta que vem no fim do N*>. 
55 do Correio Brazilienze.; e analizando-a com o ditto Silvio achara-
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que ella continha verdades da primeira ordem, e que deviaõ ser 
repetidas muitas vezes, e que por tanto as copiava no seu libello. 
E o modo como elle practica isto he copiar as partes, que muito 
lhe parece, e truncando outras, principalmente as que fallaõ no 
Pairam do Pseudo Scicntifico ! ora aqui tem V. M. huma nova espece 
de Microscópios; até aqui sempre se conheceu n'estes óculos a qua
lidade característica de fazer augmentar, c distinguir mais os ob

jectos: este óculo singular porem he as avessas, mutila, a faz deza-
parecer o que o Mágico quer ! E no fim do que quiz transcrever da 
Carta dis mais, que ainda que tudo quanto diz n'clla o auetor fosse 
verdade que certamente vaC hc, assim mesmo tal conseqüência se naõ 
podia tirar, e sô a tira quem nem em lógica nunca oi; vio fallar. 

Aqui tem que coiza he ser mestre de Lógica, e de Portuguez t 
só por este ultimo periodo pode ajuizar que taes saõ os escritores 
d'agoa doce, e os Ciceros do Ba.ra ! Ensina a lógica a este Micro
scópio, que naõ transcrevendo toda a carta, e naõ podendo por 
tanto os seus leitores fazer o seu juizo, assim mesmo se devem 
sugeitar a decizaõ do Pater Patratus—que ainda que tudo quanto diz 
n'ella o auetor fosse verdade ; QUE CERTAMENTE NAÕ HE assim mesmo 
tal conseqüência, &c. &c. 

Continua o Padre Theodoro.—Que dissera ao seu amigo Silvio. 
Que a cauza de naõ figurarmos era a tutella, em que estamos há 

mais de século, e meio, e j á taõ familiarizados com ella, que ainda 
mesmo que algum illuminado Ministro, dVlla nos quizesse tirar naõ 
poderia só de per si, e continua com o chorrilho, accarretando taõ bem 
a conrespondencia entre D. Luiz da Cunha e Alexandre de Gusmaõ, 
que em nada vem ao cazo, se naõ em querer taò bem o S'. Padre 
Fr. de A. C. de M. contribuir hum pouquinho para se profanar, e 
meter a bulha, a Religião de que elle tam indignamente he Ministro. 
Donde já se vê que as medidas, que tem tomado Luiz 18, em França, 
e os mais Soberanos Catholicos sobre a falta de respeito à Religião, 
e os abuzos d'ella, se deverão extender a Portugal. 

0 tal Microscópio baço trás huma diatribe aos Inglezes e á Inglaterra 
no estilo de D. Quixote e do Jornal Roividico, (aonde taÕ bem se 
acha hum Frade) atribuindo aos Inglezes tudo de mau, que tenha 
suecedido, e nada a quem se tem prestado ao que elles querem ! ora 
isto he que he lógica ! Queria o Sr. Microscópio, que os Inglezes 
cuidassem mais nos interesses de Portugal, que os Portuguezes! 
Eisaqui o que he ser politicam ; e outra laia de Padre, que naõ 
éra o Cardeal Motta." Se os Inglezes tem achado Ministros Portu-
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guezes, que se fiaõ n'elles, e que querem a sua tutella, he culpa dos 
Inglezes cuidarem mais nos seus interesses que nos dos pupilos, 
quanto mais o tal Microscópio está muito pouco versado nos factos, 
e na historia da Europa, e de Portugal—Depois da Restauração era 
1640, e daacclamoçaõ de D. Joaõ IV. cm quanto se naÕ tomasse a 
deliberação de 29 de Novembro de 1807, era a Inglaterra (porxulpa 
das Potências da Europa, que lhe deixarão chegar a sua Marinha 
a hum tal auge) a alliada essencial, c forçada de Portugal ; e portanto 
o que os Políticos Portuguezes fizeraõ até 1S07 tinha outra desculpa, 
e passe, que jamais terá o Político e Degradador Roividico, pois 
que mudando as circumstancias com a partida de S. A. R. para outro 
Hemispherio, e para huma Regiaõ, e Paiz taõ extenso, e rico, podia-
se, e devia-se dictar a ley, e os tratados; pelo contrario sujeitou a 
Naçaõ servilmente á tutel la , e tem querido malograr as acçoens 
maiores da Monarquia Portugueza e talvez das Monarquias do 
Mundo ! Se naõ sabe os factos o Sr. Microscópio, seria melhor que se 
callasse: senaõ leu nuncaa justificação contraproducente do conde 
do Funchal pelo Mano Rodrigo a respeito do tratado, entam leia-a 
para fallar com mais acerto, e conhecera entam que os Inglezes 
fazem, o que faz qualquer Naçaõ quando acha fracos pouco inte
ressados na Dignidade Nacional, e na sua própria! Que quer o 
Sr. Microscópio d'hum Governo, se naõ que elle olhe excluziva-
mente para a sua prosperidade, enterrem-se muito embora os outros ? 
julga que Politica he fazer bera ao próximo ? Naõ he a Inglaterra ; 
naõ saÕ os Inglezes; que nos tem atraiçoado, saõ sim os pneurlo-
Portuguezes que tem atraiçoado a Naçaõ, e que lhe tem quebrado 
os pez, e maõs ! Se os Inglezes, e as suas Leys saõ taõ estrictos, 
e austeros sobre o segredo das suas Manufacturas, e fabricas í 
porque se naõ ha de ser assim em Portugal e no Brazil para com os 
Inglezes ! E se o celebre mineralogisla do Strand chega ao Rio com 
cartas, e recommendaçõens do Eaxa ao Irmam,e o deixao naõ só ir 
apanhar quanto diamante havia mas ate esquadrinhar, e ver o que 
nunca se concedeu a outro estrangeiro, deve se culpar este homem ou 
os Inglezes? ou antes o introduetor com credenciaes de fiscal da 
Naçaõ. 

Se o Microscópio he Portuguez bem pouco o mostra, pois se sabe 
os factos, eo que aqui tem feito esse papam de quem tem medo de 
ouvir fallar, tem pouco amor á sua Dignidade, e dos seus compa
triotas, querendo deffender o Degradador Nacional! 

Perdoe esta digressão Sc, Redactor, e muito maior perdaõ lhe 
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peço agora que sei que o auetor do Microscópio he o mesmo da 
jocosa Historia Antiga e Jtfoderna da Sempre Leal, e antiguissima 
villa de Amarante: E das Reflexoens Serias, Observaçoens imparciaes 
e mais mil coizas. E alem d"isto que he aquelle mesmo que tem 
levado muito pontapé do tal Degradador, e por isso tem medo 
delle. 

Sou seu muito „ 



C 575 ] 

Respostas a Conrespondentes. 

Um seu venerador, de S. Petersburgo, 14 de Julho. A» conre» 
spondencias de S. Petersburgo, Arasterdam, e Paris, saõ entregues 
a negociantes dali, que tenham conrespondentes em Londres, a 
quem remettam as cartas debaixo de capa sua, a entregar ao 
Redactor, em qualquer dos lugares annunciados na capa. A 
carta da Deputaçaõ de Bayonna, os procedimentos da Juncta de 
Lisboa, que pedio um rey a Bonaparte; as listas das assignaturas 
dos que figuraram nisto, &c; apparecerá no nosso N°. seguinte. 

Pernambuco, N". 104. Obrigado pela communicaçaõ; as indivi
dualidades naõ podem entrar. O geral naõ deixará de aproreitar-se, 
como verá depois. 

Dezemb. Cardozo. Os Elogios ao Conde de Funchal erraram a 
porta: mande-os ao o Sciéntifico. 

Capitulo da Carla da Bahia. No seguinte. 





CORREIO BRAZILIENSE 
D E NOVEMBRO, 1814. 

Na quarta parte nova os campos ara, 
E se mais mundo houvera Ia chegara 

CAMOENS, c. II . e. 14. 

POLÍTICA. 

Documentos officiaes relativos a Portugal. 

Portaria Sobre o Pret das Tropas. 

O E N D O indispensável que na falta das raçoens cTEtape 
as Tropas recebaÕ promptamente o pagamento dos seus 
Prets, para cujo adiantamento, supposto se teuhaó tomado 
medidas, naó podem estas comtudo ser suficientes para 
evitar que venham a experimentar falia de meios muitos 
indivíduos, que ora se acham unidos aos seus respectivos 
corpos, e que naÕ tiveram nelles vencimentos nos mezes 
que vaõ entrando em pagamento, por serem praças que se 
reuniram posteriormente, vindo dos depósitos de convales-
centes, e de recrutas, ou de outras partes : E desejando o 
Principe Regente Nosso Senhor dar mais uma prova ás 
mesmas tropas de quanto a sua subsistência merece a sua 
especial consideração, determina o seguinte : 

1. Que pela thesouraria geral das tropas do centro se 
abonem no dia 10 do corrente mez, ás tropas da sua com
petência, dez dias do pret vencido, desde o Io. deste mez 
ate ao dito dia 10, e outro igual número de dias do pret 
vencido no mez de Maio ultimo. 

2. Que pelas outras thesourarias geraes se abonem, 
igualmente ás tropas da sua competência no dia 15 do 
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corrente mez (ou naquelle em que for possível, conforme 
a distancia, em que flcaÕ as pagadorias, e a demora que 
pôde haver na chegada dos Fundos, que se lhes remettem) 
15 dias do pret vencido desde o Io. deste mez, ate ao dito 
dia 15, e outro igual número de dias do pret vencido no 
mez de Maio. 

3. Que de dez em dez dias na thesouraria geral do 
centro, e de quinze em quinze dias nas outras thesoura-
rias, se fique regularmente praticando um igual paga
mento, em quanto extraordinariamente se naõ daõ outras 
providencias para a mais prompta extincçaõ da divida de 
prets anteriores ao mez de Outubro corrente, finda a qual, 
começarão novamente os pagamentos a ser feitos de cinco 
em cinco dias conforme a ley determina, e se observava 
antes da ultima campanha. 

4. Que estes pagamentos sejaÕ feitos de tal modo que 
as contas do vencimento corrente naÕ se confundam, 
ou compliquem, com as do vencimento passado. 

5 . Que visto haver cessado o motivo, pelo qual até 
agora era diflicil aos corpos apresentarem nas thesourarias 
os prets correntes, com que devem legalisar as contas das 
grandes sommas, que tem recebido a crédito, por meio 
de recibos interinos, cujo resgate naÕ convém demorar 
por mais tempo, depois de serem passadas as competentes 
inspecçoens de mostra; se ajustem, e liquidem todas as 
contas, e se resgatem os dictos recibos antes do segundo 
pagamento do mez de Maio, a fim de se conhecer tam
bém o verdadeiro atrazo dos difterentes corpos do exercito, 
os quaes, supposto se julguem pagos somente até ao fim 
de Abril, devem estar mais adiantados logo que se apu
rem as ditas contas ; o que S. A. R. nao manda antepor 
ao primeiro pagamento de Maio, por naõ retardar mais as 
providencias que neste momento fazem o principal ob
jecto dos seus paternaes cuidados. D Miguel Pereira 
Forjaz, do Conselho do mesmo Senhor, Secretario dos 
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Negócios Estrangeiros, Guerra, e Marinha, o tenha assim 
entendido, e faça executar, expedindo as ordens que 
forem necessárias. 

Palácio do Governo, em 5 de Outubro, de 1814. 
Com tres Rubricas dos Governadores do Reyno. 

Portaria sobre as viuvas dos Militares. 
Tendo consideração ao incommodo, e despezas a que 

estaõ obrigadas as viuvas, ou herdeiros de todos os indi
víduos militares fallecidos na presente guerra, para se 
habilitarem no juizo das justificaçoens do Reyno a fim de 
poderem receber a importância dos vencimentos, que se 
ficaram devendo aos mesmos fallecidos: Manda o Principe 
Regente Nosso Senhor que as mencionadas viuvas, ou 
herdeiros, somente dos ditos fallecidos nesta guerra, ac
tualmente credoras ao recebimento do que os mesmos 
venceram, e naõ receberam, sejaõ dispensadas para este 
eíFeito de se habilitarem no referido juizo, devendo simi
lhantes habilitaçoens ser suppridas por outras quaesquer, 
que legalizem a identidade das pessoas, e o legitimo di
reito de herdeiros. As authoridades, a quem o conheci
mento desta pertencer, o tenhaõ assim entendido, e façao 
executar. 

Palácio do Governo em cinco de Outubro de mil oito
centos e quatorze. 

Com as Rabrícas dos Governadores do Reyno. 

Portaria sobre os Corpos de Veteranos. 
Tendo-se creado por Portaria de dous de Outubro de 

mil oitocentos e doze os postos de commandante, e major 
dos corpos de veteranos, e naÕ se tendo entaõ fixado o 
soldo que deverá competir ao official promovido a qual
quer dos ditos postos : He o Principe Regente Nosso 
Senhor servido determinar, conformando-se com o pare
cer do Marechal commandante-em-chefe do Exercito, 

4 E 2 
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Marquez de Campo Maior, que os majores, e comman-
donles dos corpos de veteranos, creados pela dita Portaria, 
vençaõ o soldo que lhes competeria pela tarifa anterior á 
de treze de Septembro do corrente anno, estando effectivos 
nos corpos donde sahíram; a saber, o major trinta e oito 
mil reis por mez, o tenente-coronel quareula mil réis, e o 
coronel quarenta e cinco mil réis. Dom Miguel Pereira 
Forjaz, do Conselho de S. A. R., Ten.-general de seus 
exércitos e Secretario dos Negócios Estrangairos, e da 
Guerra e da Marinha, o tenha assim entendido, e expessa 
em conseqüência as ordens necessárias. 

Palácio do Governo em tres de Outubro de mil oito. 
centos e quatorze. 

Com as Rubricas dos Governadores do Reyno. 

Avizo sobre as bestas de transporte. 
Tendo-se resolvido conservar montadas algumas briga

das de artilheria, e fazer desde ja a escolha das bestas 
precisas para o seu completo, e cessando por tanto o 
motivo, que fazia necessário o plano de distribuir interi
namente a particulares as bestas, que existiam ao serviço 
da artilheria, e dos transportes do exercito : He o Prin
cipe Regente nosso Senhor servido determinar que todas 
as best s, que restaram da referida escolha, sejam logo 
vendidas em leilão público debaixo da direcçaõ do Desem
bargador Cornmissario em chefe do exercito, e que o pro
ducto seja applicado ao pagamento do valor de bestas 
muares ou cavallares, que tendo sido tomadas durante a 
ultima campanha, ainda se acharem por pagar ; devendo 
proceder-se neste objecto na conformidade das instruc
çoens juntas, assignadas por Gregorio Gomes da Silva, 
Official Maior desta Secretaria de Estado. O que com-
munico a V. S*. para sua intelligencia e execução na 
parte que lhe toca.—Deos guarde a V S\ 

D. M I G U E L PEREIRA F O R J A Z . 

Palácio do Governo, em 25 de Outubro, de 1814. 
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Instrucçoens sobre o modo de se proceder ã venda das 
Bestas que restaõ do serviço da Artilheria, e applicaçaõ 
do seu producto. 
Ia. Far-se-ha o leilão na Praça d'Alegria, e começará 

no dia 28 do corrente as dez horas da manhaã até á uma 
da tarde, e continuara até se concluir a venda todos os 
dias, excepto Domingos, e Dias Santos de guarda. 

2o. O Desembargador Cornmissario em chefe presidirá 
ao leilão, mandando reunir no dito lugar o número de 
Bestas, que julgar suficientes para cada dia. 

3*. O mesmo Desembargador nomeará um empregado 
para apresentar no acto do leilão as relaçoens das Bestas, 
que houverem de se arrematar. 

4*. O Conselheiro Inspector das thesourarias geraes das 
tropas nomeará igualmente um cornmissario da do cen
tro para assistir á dita venda, e receber o seu producto, 
formando relaçoens conforme o modelo junto. 

5o. Nenhuma Besta poderá ser vendida por menos da 
sua avaliação, e o Cornmissario da thesouraria receberá a 
importância do lance, pelo qual o referido Desembargador 
a mandar arrematar. 

6o. Se a pessoa que por si, ou por outrem arrematar a 
compra de uma besta, apresentar no acto do pagamento 
uma, ou mais cautellas, das que durante a ultima campa
nha foraÕ passadas pelos commissionados de remontas a 
particulares, que entregaram bestas muares, ou cavallares 
para serviço de exercito, poderão receber-se as mesmas 
cautellas como dinheiro, depois de confrontadas com as 
relaçoens, que existem na inspeeçaÕ das thesourarias, e 
que seraõ entregues ao cornmissario da thesouraria para 
este lhes pôr as verbas necessárias. 

7°. Para que as sobreditas cautellas possaõ ser abonadas 
na conta que o cornmissario deve apresentar, convém : Io, 
que elle declare no reverso que ficam postas as verbas nas 
relaçoens: 2a. que o dono assigne, ou a pessoa a quem e 
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cautella pertencer: 3o . que o Desembargador cornmissario 
cm chefe rubrique para prova de que foi recebida no acto 
do pagamento. 

8o. Se o valor das cautellas apresentadas, for menor, 
que o das bestas arrematadas receber-se-ha o excesso cm 
dinheiro, e no caso contrario se pagará logo a differença, 
naõ sendo considerável, do producto das bestas, que se 
venderem a dinheiro. 

9o. O Desembargador cornmissario cm chefe dará conta 
todas as semanas do estado desta diligencia, remettendo a 
esta Secretaria de Estado uma relação segundo o modello 
determinado no artigo 4o., da qual o cornmissario da 
thesouraria enviará também uma copia ao Inspector das 
thesourarias. 

GREGOIUO GOMES DA S I L V A . 

Secretaria de Estado, em 25 de Outubro, de 1812. 

HESPANHA. 

Decreto Real sobre a Juncta Militar, datado de 18 de 
Agosto : publicado em Madrid aos 3 de Outubro 1814. 

Na minha Real resolução do Io. de Julho próximo 
passado houve por bem crear uma junta de generaes, de
baixo da presidência de meu muito amado irmão o Infante 
D. Carlos, e em decreto de 7 do mesmo mez declarar os 
objectos sobre que devia intender a dita junta: mas, como 
por alguns dos que se me tem apresentado notei que naÕ 
foi bem explicada, ou comprehendida por quem a expli
cou a minha Real vontade; para evitar toda a dúvida, 
declaro que esta junta (com faculdade do presidente para 
a convocar toda ou parte, conforme o julgar necessário) 
devia, e deve reduzir-se a ser consultiva a meu amado 
irmaõ, de fôrma que, estando ou naõ presente, ha de con-
ferenciar as matérias relativas á formação do plano geral 
de que eslá encarregada, apresentando ao presidente o 
resultado das observaçoens que julgar mais convenientes 
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ao meu serviço, e ficando este com o arbítrio de me mani
festar o seu parecer, depois de haver tomado em consi
deração as cxposiçoens da Juuta , ou da parte delia con
vocada, e podendo também informar-se de outras pessoas 
de sua confiança, e até do supremo conselho de guerra 
em alguns casos, para melhor acerto das consultas que 
julgar dever-me fazer: e ainda que estou satisfeito do 
zelo da junta, e que para com todos meus amados vassal
los basta a meu mui caro irmaÕ a alta dignidade de o ser, 
que lhe dispensou a Divina Providencia, todavia, para 
que seja mais individualmente caracterizada a sua repre
sentação no ramo da guerra, he minha vontade que desde 
hoje em diante fique condecorado com o titulo de gene-
ralissimo de todos os meus exércitos, e que como tal se 
lhes dê a reconhecer, para que se lhe guardem a honra e 
excellencia de prerogativas annexas a esta suprema digni
dade militar, &c. 
Decreto Real nomeando o Infante D. Carlos, Vice-

Presidente do Conselho de guerra. 
Para que meu amado irmaõ o Infante D. Carlos, 

Generalissimo de meus Exércitos, tome conhecimento 
fundamental do estado e classe de assumptos e negócios 
militares em que, segundo os meus Reaes Decretos de 15 
de Junho, e 18 de Agosto últimos, deve intender o meu 
supremo conselho de guerra, e nas oceasiões duvidosas 
que se lhe offerecerem para quauto julgar conveniente 
propór-me, e em que, como sempre, deseje conciliar o 
maior bem de meu serviço, tenha o auxilio das luzes 
deste corpo, que desde a sua antiga origem tanto lugar 
obteve na confiança de meus augustos predecesores por 
sua lealdade a sabedoria, e que tanta parte teve nas glo
rias militares da naçaõ, pelo impulso que deo no século 
décimo sexto a todas as operaçoens da guerra; houve por 
bem nomea-lo vice-prezidente do referido conselho, para 
que assista ás horas em que se congrega diariamente, 
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quando Iho permittirem as demais attcnçoens de meu ser
viço, e o mesmo Infante o tiver por convenieate, tomando 
assento á direita, depois de minha pessoa, cm cadeira 
separada, que se collocará entre a grade, onde está posta 
a minha, e o banco do decano, e ministros daquelle lado, 
a que se seguirão os demais do tribunal, conforme a prá
tica e ordem estabelecida, &c. 

Circular do Ministério da Fazenda. 
Com O saudável fim de acertar na eleição de pessoas, 

que hajaó de servir os empregos de que principalmente 
depende a prosperidade do estado, em distinetos tempos 
se mandou, e se communicárarn ordens por vários minis
térios, para que os pertendentes requeressem por seus res
pectivos chefes, fe estes dessem a seus requerimentos a 
conveniente direcçaõ: apezar disto quebrantou-se a ordem, 
e saõ muitos os pertendentes que fatigaÕ S. M., eque com 
importunaçoens surprehendem seu Real animo, obtendo 
graças e empregos que naõ merecem, cora aggravo dos 
bons servidores, e pessoas de mérito, que se contem nos 
limites da ordem estabelecida, ou por falta de meios naõ 
podem vir á corte. 

Para obviar este mal no ramo da Fazenda Real, foi 
S. M. servido resolver, que de hoje avante todos, os que 
sollicitareni empregos, e provimentos requeiram por seus 
respectivos chefes; e para que por desaffeiçaõ, queixa, ou 
aggravo, naÕ possa o pertendeate recear que o seu requeri
mento fique esquecido, e sem despacho, quer S. M. que 
os respectivos chefes dirijaõ todos sem escusa, secundo a 
ordem estabelecida, na intelligencia de que naõ o fazendo 
assim, pelo faeto constante da sua falta ficarão privados 
do seu emprego; pois a intenção de S. M. he que sejaõ 
ouvidos todos os seus subditos, sem prejuízo de que 
gradualmente se qualifiquem as suas pertençoens, e reque
rimentos, e que para os fazer naõ tenhaõ de sahir da sua 
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provincia cora grave prejuízo seu nem abandonar tempo-
ralmente os seus destinos. 

Resolveo também S. M. , que nao se dêem licenças para 
vir a corte aos empregados da Fazenda Real, sem causa 
mui relevante, e grave, e que naõ sejaõ ouvidos em re
querimento algum os que usarem de taes licenças, em 
quanto naÕ voltarem a seus destinos. 

Quer finalmente S. M. , que se guarde, e observe pon
tualmente neste ramo o que foi servido mandar pelo mi
nistério de graça e justiça : a saber, que passado o termo 
assignalado naquella ordem, naÕ seja admittido á audi
ência de S. M., nem á do ministro nenhum dos que, 
segundo as leys da policia, podem residir na corte sem 
appreseniar documento que aceredite o seu assento na 

matricula, &c. 
Saragoça, 19 de Septembro. 

Proclamaçaõ do Excellentissimo Senhor D. Jozé Pala-
fox aos Aragonezes, com data de dia 17 : 

Finalmente outra vez tenho a ventura de me ver entre 
vós, eno recinto de uma heróica cidade, que tem sido con
stantemente o cuidado de S. M. e o objecto de meus des-
velos; nella encontro meus companheiros d'armas, e as 
venerandas ruínas que fundamentaram a restauração do 
throno, e a gloria do nome Hespanhol: livre de outros 
cuidados, o meu fim he somente preencher os meus de
veres ; a sagrada obrigação de conresponder á confiança 
d'El Rey, que quer a felicidade dos seus povos, me obriga 
a.occupar-me dia e noite em procurar os meios de o reali
zar; porém esta grande obra excede as minhas forças; 
he impossível que eu possua exclusivamente a arte de 
acertar sempre : ninguém pôde considerar-se taÕ feliz que 
chegue á julgar-se izento de erro, por esta razaõ busco 
informar-me por mim proprip do estado do Reyno, recor-
rello todo, e recolher por minha maõ as representaçoens e 
queixas de todos, para que depois de seguros informes, e 
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certo da verdade dos factos possa dar conhecimento a 
S. M., elevando aos pés de seu augusto throno (que sobes-
tes conservar unindo vossos inimitáveis esforços aos das de
mais provincias da Península) os vossos serviços, que 
haveis sustentado com um procedimento irreprehensivel 
entre a contínua agitação de opinioens, que por algum 
tempo tem afuigido a naçaõ; e vossas calamidades, filhas 
do estado precário da guerra dessoladora que felizmente 
terminámos: para isto necessito que unais á minha acti-
vidade os vossos desvelos ; que vivais na consoladora con
fiança de que só darei ouvidos á justiça ; que aquelle que 
naÕ a tiver por sua parte naÕ busque surprehender a minha 
boa fé ; porém que trema o máo, e se tranquillize o bom, 
esperando que o magnânimo coração d'El Rey possa 
estender os limites da sua beneficência aiuda além dos 
nossos desejos, quando restituida a maquina politica ao 
seu antigo ser, sobrarem os meios para o realizar: con
fiança, amados Aragonezes, confiança no Deos dos exér
citos, que sempre olhará pelos verdadeiros filhos de Fer
nando ; e confiai também em quem vos vio verter o san
gue por S. M., e vos acompanhou contente no campo da 
honra, &c. 

Saragoça, 21 de Septembro. 
O Excellentissimo Senhor Capitaõ-general do exercito, 

e Reynode AragaÕ, recebeo pelo ministério da guerra, com 
datado dia 15, a ordem seguinte : 

El Rey foi servido destinar para exercito da Navarra o 
Marechal de Campo D. Francisco de Espos e Mina, com 
residência na praça de Pamplona, e soldo respectivo, 
desde que mostrar haver-lhe cessado o de seu anterior 
destino ; na intelligencia de que S. M. houve por bem 
resolver ao mesmo tempo, que as tropas que estaõ ao 
mando do dito Marechal de Campo, fiquem á disposição 
do Capitaõ-general de AragaÕ, para que as empregue 
dentro do mesmo Reyno, conforme lhe parecer mais con-
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veniente ao serviço, proporcionando a melhor commodi-
dade possível, para facilitar a sua subsistência, por have
rem cessado os motivos que obrigaram a mantellas reuni
das, &c. 

Circiilares do Ministério da Guerra. 
1*. El Rey Nosso Senhor houve por bem mandar, que 

a gratificação do real diário, (ou 40 reis) que se concedeo, 
além do soldo, ás tropas do exercito, cesse desde o dia Io. 
de Outubro, próximo futuro ; quer porém S. M. que esta 
gratificação se continue ás tropas de observação dos Py-
renuéos. O que participo a V por ordem d'El Rey 
para sua intelligencia e cumprimento. Deos guarde, &c. 

Palácio, 14 de Septembro, de 1814. 
2*. O Senhor secretario de graça e justiça, em data de 

11 do corrente, me diz o seguinte : 
" El Rey foi servido declarar por varias resoluçoens 

particulares nos recursos que se lhe haõ dirigido, que os 
Réos, contra os quaes tem sido necessariio proceder cri-
minalmente por inconfidência ou idéas subversivas, ma
nifestadas antes do regresso de S. M., naõ devem gozar do 
foro privilegiado que por seus empregos, caracter, ou 
jerarquia lhes está declarado nos delictos communs. 
Porém sendo continuas as reclamaçoens sobre compe
tências entre os juizes que conhecem nas causas desta 
natureza, tem S. M. resolvido em geral que todos os Réos 
de inconfidência da dita classe fiquem privados do foro 
que gozavam." 

Por ordem Região communíco a V- &c. Madrid, 
16 de Septembro, de 1814. 

Segunda Circular. 
Desejando S. M. estender os seus paternaes desvélos a 

todos os ramos de utilidade pública, e fomentar a agricul
tura, e o commercio, tem determinado que as importantes 
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obras do Canal Imperial e Real de Tauate, que tantas van
tagens proporciona ao benemérito Reyno de Aragaõ, se 
continuem com todo o cuidado, e esmero que merecem, e 
de que necessitaõ depois dos grandes damnos que padeceo 
durante a larga e desastrosa guerra. E confiando S. M. 
no zelo e actividade do Senhor Martin de Garay, foi ser
vido nomeallo protector do referido Canal Imperial e 
Real de Tauste, conferindo-lhe as mesmas faculdades que 
tiveram seus antecessores. E em attençaõ a seus distinc-
tos méritos lhe concedeo S. M. honras de Conselheiro 
d'Estado. 

NOIIUEGA. 

O Rey de Suécia publicou, no dia 30 de Agosto, uma 
Proclamaçaõ em Gottenburgo, em que confirmava as pro
messas que o Principe da Coroa fizera á naçaõ Norue
guesa, nos seguintes termos :— 

Quanto ao que sua A. R. tem delarado, o adoptamos e 
confirmamos por estas presentes, em todas as suas partes. 
Em conseqüência, o reyno da Noruega naÕ será tractado 
como paiz conquistado, porem formará com a Suécia um 
Estado livre e independente; e a presente Constituição 
da Noruega, depois de ter recebido as modificaçoeps e 
melhoramentos necessários para ambos os Estados conti
nuará a formar a sua legitima protecçaÕ. Habitantes da 
Noruega, estai certos de que o nosso interesse he comple
tamente o vosso : nos preferimos as victorias da magnani
midade, ás da severidade; desejamos grangear vassallos 
livres, e naÕ escravos. Livres daquelles que se mostra
ram vossos i nimigos, tendes visto com espanto vossos bens 
imperturbados, vossos portos abertos, e vos mesmos sup-
pridos com provisoens. Obrai de uma maneira digna do 
nosso Real favor, para que possais aproveitar-vos delle. 
Occupai outra vez as vossas possessoens que abandonastes 
em razaõ da guerra. Prosegui com descauso nos vossos 
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accostumados empregos, e para vosso bem elegei, para a 
Assemblea do Reyno, Membros pacíficos, e illuminados. 
Estes homens, livres de quaesquer vistas parciaes, preen
cherão os seus deveres para cora vosco, pois sabem que 
he chegado o tempo em que a uniaõ de ambas as naçoens 
deve ser sellado com civismo, humanidade, e paz. 

(Assignado) CARLOS. 

üddewalla, 30 de Agosto, de 1814. 

Gottenburgo, 7 de Outubro. 
Appareceram aqui os seguintes artigos addicionaes da 

Convenção de Moss, de 14 de Agosto, de 1814: 
S. A. R. o Principe Christiano declara, que ha de en

tregar, sem reserva alguma, toda a authoridade nas maõs 
da naçaõ, e que para este fim ha de convocar a Dieta. 
Tam de pressa ella seja juncta, ha de elle renovar esta 
declaração, e publicalla por toda a Noruega. 

Entaõ S. A. R. ha de sair da Noruega, mesmo quando 
a Dieta deseje que elle se demore. 

O Principe Christiano ha de fazer esta promessa por 
escripto. (Seguem-se as assignaturas.) 

Artigos particulares e secretos. 

S. A. R. o Principe Christiano, ha de im medianamente 
devolver, debaixo de algum pretexto, a sua authoridade 
ao Conselho de Estado, o qual a conservará até a con
clusão da Dieta. 

O Conselho de Estado regulará os seus procedimentos 
na conformidade da Constituição. Até se ajunctar a 
Dieta, assignara todos os actos públicos. 

Declaração. 

Declaro, e me obrigo solemnemente a entregar nas 
maõs da Naçaõ, a Authoridade Executiva, sem reserva 
alguma. Hei de renovar está declaração Jogo que a 
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Dieta esteja juncta. Entaõ hei de sair da Noruega, 
ainda quando a Dieta desejasse que eu me demorasse. 

(Assignado) CHRISTIANO F R E D E R I C O . 

A S. M. o Rey de Suécia. 

[Aqui segue-se a Proclamaçaõ aos Norueguezes, ja 
publicada, em que elle expõem as razoens do seu compor
tamento.] 

Declaração do Principe da Coroa. 

Nos, Carlos Joaõ, Principe da Suécia e da Noruega, 
cm virtude dos plenos poderes que nos confiou S. M. o 
Rey de Suécia, e da Noruega, declaramos :— 

1. Que nos, cm nome de S. M. o Rey de Suécia, e da 
Noruega, acceitamos a Constituição decretada em Eides-
•wold ; porem deve soffrer mudanças mui necessárias. 

2. S. M. o Rey de Suécia concede amnestia geral, sem 
distincçaÕ de graduação ou pessoas. 

8. Todos os Norueguezes, ou authoridades civis, seraõ 
tractados com o devido respeito. 

Quartel-general de Frederickstadt, 10 de Agosto, de 
1814. CARLOS JoAÕ. 

Quartel-general de Frederickshall, 
22 de Outubro, de 1814. 

A Dieta Noruegueza, na Sessaõ do dia 20, decretou, por 
uma maioridade de 74 votos contra 5, a uniaõ da Noruega 
com a Suécia, debaixo de um e o mesmo Rey. 

Os Commissarios de S. M. requereram que está uniaõ 
fosse pronunciada antes de se começar com as discussoens 
sobre as mudanças que se haõ de fazer na Constituição de 
Eideswold. Está-se agora proseguindo no exame destas 
alteraçoens. Daqui a tres ou quatro dias ha de o novo 
acto constitucional estar acceite, e S. M. proclamado Rey 
da Noruega ; depois do que ha de a Dieta ser dissolvida. 
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Os Commissarios do Rjey partiram hontem para a Dieta, 
e fizeram a falia que abaixo se segue. 

Logo que o Rey tiver sido reconhecido solemnemente, 
S. A. R. o Principe da Coroa ha de partir para Christiana. 
O exercito cata em marcha para as suas repectivas pro
vincias. 

Falia dos Commissarios do Rey. 

SENHORES ! NaÕ temos podido demorar por um so 
momento manifestar-vos a nossa viva satisfacçaÕ pela 
grande e importante resolução que adoptastes na vossa 
Sessaõ de hontem. He chegado, finalmente, o dia sempre 
memorável, em que devem findar as antigas inimizades do 
Norte, e começar-se uma nova era de tranqüilidade, glo
ria, e felicidade. Norueguczcs e Suecos tem posto de 
parte as armas que ha pouco dirigiam uns contra os ou
tros ; e sobre as montanhas que formavam uma fronteira 
hostil, estaõ para levantar um tropheo consagrado á con
córdia, e á nova alliança fraternal das duas naçoens. Ali 
haõ de abjurar os erros do prejuízo, as melindrosas lem
branças do passado; e haÕ de prometter uns aos outros 
uniaõ em conselhos, uniaõ nos perigos, mutuo affècto, e 
valor inconquistavel contra a oppressao. Daqui haÕ de 
proclamar que naõ aspiram a outra gloria senaõ á de viver 
independentes entre suas montanhas, e que o polo e o mar 
saõ ao mesmo tempo os limites do seu paiz, e de suas 
esperanças. 

Etn nome, pois, do Rey, c de seu successor, em nome 
da nossa pátria commum, vos trazemos, Senhores, as ex
pressoens unidas da sua satisfacçaÕ. Assim a Providencia, 
que guardou a Norte, em quanto os destinos de calami
dade açoitaram o resto da Europa, abençoe o momento 
em que duas naçoens da mesma origem, similhantes em 
«haracter, e animadas por igual amor da liberdade, bus-
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cam, debaixo do jugo do mesmo Rey, uma permanente 
garantia de seus respectivos direitos. 

Da vossa resolução temos visto quam importante vos 
mesmos consideraes, discutir, e decidir promptamente 
sobre as alteraçoens da constituição projectadas pelo Rey. 
Nós acompanhamos-vos no mesmo desejo de que se acabe 
esta grande obra com a menor demora possível, para que 
nada possa retardar o solemne reconhecimento do Rey, e 
de seus successores ao throno, conforme a ordem de suc-
cessaÕ de 26 de Septembro. Estamos, portanto, promptos 
para entrar de uma vez na discussão do plano de consti
tuição, com a Commissaõ que tendes designado aquelle 
fim ; e estamos persuadidos de que, da vossa parte, assim 
como da nossa, naõ se perderá um momento em pôr o 
ultimo sello á uniaõ dos dous Reynos. Entaõ depositará 
o Rey no meio de vos, o juramento, que vos servirá de 
penhor dos principios do seu Governo, e dos seus senti
mentos particulares. Recebereis entaõ o Principe, que 
destinado para herdar um dia os cuidados de seu pai para 
com os reynos Scandinavos, já vé a sua gloria unida á da 
antiga Noruega, e a sua própria felicidade dependente da 
que elle ha de poder fazer-vos gozar. Da sua boca ouvi-
reis quanto elle sabe apreciar um povo que sente seu pró
prio valor, e que ama a sua liberdade. 

Proclamaçaõ' dos Representantes da Noruega aos seus 
Compatriotas. 

Os Representantes d a Noruega junetos na conformidade 
da Proclamaçaõ Real, fundada sobre a ConvençeÕ de 
Moss. Por está Convenção se fizeram sabedores do ob
jecto principal para a consideração da Dieta. Que a 
situação da pátria, em geral, era precária, e que o seu 
poder de resistência estava mui enfraquecido pelo armis
ticio que se tinha concluído, isso já elles sabiam antes de 
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partirem de suas casas ; porem, como Norueguezes, naõ 
duvidavam de que, se naõ se pudesse obter uma paz hon
rosa, ainda haviam de achar meios para preservar a honra 
e liberdade do paiz, debaixo da direcçaõ de um Rey que 
fora escolhido pelo povo Norueguez, e aquém se havia 
prestado o juramento de fidelidade. 

A doença do Rey Christiano Frederico, que por um 
pouco de tempo causara cuidado á naçaõ Noruegueza, 
continuava em parte. O Rey naÕ podia abrir a Dieta 
em Pessoa. Da falia que S. M. mandou fazer pelo seu 
Conselho Privado, se percebia, naÕ só a incerteza da si
tuação interna do paiz, porem obteve-se a luetuosa certeza 
de que a Noruega naÕ podia esperar auxilio dos pode
rosos Estados da Europa, e de que estes preservavam a 
sua alliança com a Suécia. Também nos deo a saber, 
que o nosso amado Rey, çom o mesmo affècto para com a 
naçaõ Noruegueza que d'antes determinara S. M. a pôr-se 
á testa do seu povo, tinha agora offerecido o sacrifício de 
consentir em abdicar a Coroa, por es(a ser a única condi
ção porque se podia obter um armisticio, que se havia 
tornado necessário em ordem a salvar o exercito e uma 
grande parte do paiz. 

O Rey publicou, no dia seguinte, o acto porque abdi
cava para si e seus herdeiros a Coroa da Noruega, sem 
reserva alguma *, depois doque S. M. partio na mesma 
tarde. 

A liberdade, honra, e independência da Noruega eram 
os objectos a favor de que a Dieta tinha a trabalhar. Se 
este fim poderia ser obtido pela renovação do combate; 
se os meios e recursos do paiz seriam adequados para o 
proseguimento de uma guerra, talvez prolongada, contra 
um iuimigo superior, que já tinha adquirido vantagens 
consideráveis, se haveria sufficiente esperança de um 
feliz resultado da contenda, para sanecionar a exposição 
de uma grande parte do paiz ás calamidades da guerra ; 
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se depois dos melhores successos, se poderia esperar que 
se pudessem ainda defender as fronteiras, e obter paz no 
oceano,tam necessária para a Noruega; ou se a liberdade 
e independência do povo poderia ser assegurada por meio 
de uma decente uniaõ com a Suécia, protegida pela ma
nutenção da Constituição da Noruega; estas eram as im
portantes questoens sobre que a Dieta tinha para de
cidir. 

A Assemblea seguio os dictames do seu dever, esfor
çando-se por obter melhor informação da real situação do 
paiz, assim a respeito das repartiçoens da guerra, e do 
commissariato, e o das suas finanças. 

Os Commissarios de S. M. fizeram proposiçoens de 
mudanças na constituição, que elles consideravam neces
sárias para a uniaõ com a Suécia. De que estas proposi
çoens haÕ de ser modificadas e fixadas de modo que se 
tornem compatíveis com a liberdade e honra da Noruega 
debaixo da uniaõ, he a convenção de Moss a garantia. 

Era chegada a hora em que se havia de tomar uma re
solução. Depois das mais maduras deliberaçoens, a 
Dieta, animada por um igual zelo pela honra da Noruega, 
e pela sua paz,—tendo em vista o espirito que os repre
sentantes da Noruega sabiam que pervalecia cm todos os 
districtos,—e attenta ás vantagens politicas econômicas 
que uma uniaõ com a Suécia pode procurar a Noruega,— 
tomou hontem a seguinte resolução :— 

A Noruega será unida, como Estado integral, á Suécia, 
debaixo de um Rey, com a preservação de sua constitui
ção, sujeita áquellas alteraçoens necessárias que exigir o 
bem do paiz, attendendo ao mesmo tempo á uniaõ com a 
Suécia. Estas alteraçoens na constituição, que S. M. 
Sueca reconheceo na convenção de Moss, com data de 14 
de Agosto próximo passado, seraõ consideradas e determi
nadas pela Dieta o mais breve que fôr possível; e tam de 
pressa seja isto feito, ha de a Dieta eleger e reconhecer 
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solemnemente o Rey de Suécia, S. M. Carlos X I I I . como 
Rey constitucional da Noruega. 

Durante a consideração destas mudanças na constitui
ção, o cuidado da liberdade do povo, e segurança do 
Estado ha de presidir nos trabalhos da Dieta. 

Compatriotas! Os Representantes da Noruega, hon
rados pela vossa confidencia com o alto emprego que 
estaõ exercendo, estaõ certos de que a vossa approvaçaõ 
ha de recompensar as suas diligencias ; de que vos, com a 
disposição que he natural a Noruguezes, haveis de rece
ber as suas determinaçoens; e de que vos participais com 
elles na esperança, de que uma uniaõ honrosa com um 
paiz vizinho ha de contribuir para a prosperidade da an
tiga Noruega, que foi sempre livre, e independente. 

Christiana, na Noruega, Dieta Extraordinária, 21 de 
Outubro, de 1814. 

Da parte dos Representantes, 
C H R I S T I E , Presidente, pro tempore. 

ESTADOS U N I D O S . 

Mensagem do Presidente na abertura do Congresso. 

CONCIDADÃOS DO SENADO, E CASA DOS R E P R E S E N 

TANTES ! NaÕ obstante estar fixado para cedo o dia 
para a vossa Sessaõ do presente anno, fui induzido a con
vocar-vos ainda mais cedo, já para que se pudesse sup-
prir alguma falta nas provisoens existentes para a neces
sidade do thesouro, como para que naõ pudesse haver 
demora em prover ao resultado das negociaçoens que 
estaõ em pé com a Gram Bretanha, ou ella requeira arran
jos adoptados para a volta da paz, ou novas e mais effi-
cazes provisoens para a continuação da guerra. 

O resultado ainda se naõ sabe: se de um lado a reyo-
gaçaõ das Ordens em Conselho, e a pacificação geral da 
Europa, que removeo a causa porque se tirava a gente dos 
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vasos mercantes Americanos para o serviço da guerra, 
davam esperanças de que a paz e amizade se estabelece
riam; de outro lado, pela recusaçaÕ do Governo Britan
nico de acceitar a offcrccida mediação do Imperador da 
Rússia, pelas demoras era dar effeito á sua mesma propo
sição de negociaçoens directas, e, sobre tudo, pelos prin
cípios e maneira porque agora a guerra he declarada
mente feita, somos obrigados a inferir que se adopta uma 
rigorosa hostilidade, mais violenta doque nunca, contra 
os direitos e prosperidade deste paiz. Esta crescida vio
lência he mais bem explicada por duas circumstancias 
importantes; hé a grande contenda na Europa para um 
equilíbrio que servisse de garantia a todos os seus Estados 
contra a ambição de algum delles ter-se concluído sem 
coaretaçaõ alguma do oppressivo poder da Gram Breta
nha sobre o oceano, e ter-lhe deixado nas maõs forças 
disponíveis com que, esquecendo as difficuldades de uma 
guerra remota contra um povo livre, e cedendo á embria
guez de bom suecesso com o exemplo de uma grande vic-
tima delle diante dos olhos, entretera esperanças de en
grandecer ainda mais um poder jâ em 6eitó abusos formi
dável para a tranqüilidade do mundo civilisado e com
merciante. Porem seja o que fôr que tenha inspirado ao 
inimigo estes propósitos mais violentos, os conselhos 
públicos de uma naçaõ, em melhor estado para manter do 
que estivera para adquirir a sua independência, e com 
uma devoção para ella tornada mais ardente pela experi
ência de suas bençaõs, nunca pode deliberar senaõ nos 
meios mais efficaces para desfazer as extravagantes medi
das de uma paixaõ descommcdida, com que a guerra só 
pode agora ser continuada contra nos. Nos aconteci
mentos da presente campanha, com todos os seus crescidos 
meios e desnecessário uso delles, tem tido pouco motivo 
de exultaçaõ, uma vez que naõ a sinta no bom êxito da 
sua recente empresa contra esta metrópole, e povoaçoens 
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visinhas de Alexandria, de ambas as quaes a sua retirada 
foi tam precipitada como as suas tentativas atrevidas e 
afortunadas. Na.s suas outras incursoens sobre a nossa 
fronteira Atlântica, os seus progressos muitas vezes reba-. 
tidos e castigados pelo espirito marcial dos cidadãos cir-
curavizinhos, tem tido mais effeito em infelicitar indiví
duos c em deshonrar as suas armas, do que em promover 
algum objecto de modo legitimo de fazer a guerra. E 
nas duas oceasioens mencionadas, posto que mui sensíveis 
para nos, nos seus transienfes suecessos, nenhuma com
pensação lhe resulta pela perda de character para com o 
mundo, por esta violação da propriedade particular, e 
pela destruição de edifícios públicos, protegidos como 
monumentos das artes pelas leys da guerra civilisada. 
Da nossa banda podemos contar uma serie de feitos que 
tem dado novo lustre ás armas Americanas. Alem das 
brilhantes oceurrencias nas operaçoens menores da cam
panha, as esplendidas victorias ganhadas no Niagara da 
banda do Canada pelas forças Americanas, debaixo do 
commando do Major-general Brown, e dos Brigadeiros 
Scott e Gaines, tem ganhado para estes heroes c seus emu-
los companheiros os mais florentes louros ; e tendo pro
vado triumphantemente a progressiva disciplina da solda-
desca Americana, tem ensinado ao inimigo, que quanto 
mais prolonga seus esforços hoslis, mais certa c decisiva 
ha de ser a sua final derrota. Sobre as fronteiras do sul 
também a victoria tem continuado a seguir o estandarte 
Americano. As ousadas e ingenhosas operaçoens do 
Major-general Jackson, conduzindo tropas tiradas das 
milícias dos Estados menos distantes, principalmente de 
Penessee, tendo subjugado as tribus principaes dòs selva
gens inimigos, e pelo estabelecimento de uma paz com 
elles, precedida por castigo recente c exemplar, temo-nos 
acautelado contra o damno de suas operaçoens nas em
presas Britannicas, que puderem ser projectadas contra 
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está parte do nosso paiz. Também sobre a nossa fronteira 
do Noroeste, importantes tribus de índios tem convindo 
em estipulaçoens, que as ligam aos interesses dos nossos 
Estados Unidos, e a considerar os nossos inimigos como 
seus também. 

Nas recentes tentativas contra Baltimore, defendida por 
milícias e voluntários, ajudados por um pequeno corpo de 
tropas regulares e marinheiros, foi o inimigo recebido com 
tal espirito que produzio uma rápida retirada para os na
vios, em quanto de outro lado se resistia eficazmente a um 
ataque simultâneo de uma larga frota, por meio do firme e 
bem dirigido fogo do forte e baterias oppostas. Em outro 
recente ataque de uma força poderosa contra as nossas 
tropas em Platsburgo, das quaes os regulares só consti
tuíam uma parte, foi o inimigo, depois de uma preseye-
rança de 24 horas, obrigado a buscar a salvação em apres
sada retirada, sendo perseguido pelos nossos valorosos 
bandos. 

Sobre os lagos, tam disputados durante toda a guerra, 
os grandes esforços que de nossa parte se tem feito para 
o commando, tem sido muito bem pagos sobre o Lago 
Ontario. 

A nossa esquadra acha-se agora, e já está ha tempos, 
em estado do conter a do inimigo no seo próprio porto, e 
de favorecer as operaçoens da nossa força de terra sobre 
aquella fronteira. Sobre o Lago Champlain, onde a 
nossa superioridade tinha sido por algum tempo indispu-
tada, entrou agora ultimamente a esquadra Brilannica 
em acçaõ com a Americana, commandada pelo Capitão 
Mr. Donnough ; o resultado foi a tomada de todos os 
navios inimigos. O melhor louvor deste official e de 
seus intrépidos camaradas, lie a similhança que este tri-
umfo tem com a illustre victoria que immortalisou outro 
official, e estabeleceo cm um momento critico o nosso com
mando sobre outro lago. Sobre o oceano, a reputação de 
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nossas armas navaes tem sido amplamente sustentada : he 
certo que já segunda fragata caio no poder do inimigo; 
porem a perda desapparece á vista do heroísmo com que 
foi defendida. O Capitão Porter, que a commandava, e 
cuja carreira previa tinha sido destinguida por ousadas 
empresas, e por fertilidade de gênio, sustentou uma con
tenda sanguinolenta contra dous navios, um delles supe
rior ao seu, e outras severas desavantagens, até que a hu
manidade abateo as bandeiras, que valor tinha aterrado ao 
mastro. Este official e seus camaradas tem acerescentado 
muito a gloria da bandeira Americana, e tem merecido 
todas as demonstraçoens de gratidão, que a sua pátria está 
sempre prompta para dar aos campeoens de seus direitos, 
e de sua segurança. 

Dous vasos de guerra mais pequenos também tem 
caido nas maõs do inimigo ; porem por superioridade 
de força, o que sufficientemente defende a reputação dos 
seus commandantes ; ao mesmo tempo que outros dous, 
um commandado pelo Capitão Warrington, o outro pelo 
Capitão Blakely, tomaram navios Inglezes da mesma 
classe com um valor e bom porte, que os faz credores e a 
seus commandantes de um justo quinhão no louvor do 
seu paiz. 

Em despeito das forças navaes do inimigo accumuladas 
sobre as nossas costas, os nossos corsários particulares 
também naõ tem cessado de incommodar-lhe o commercio, 
de trazer suas ricas prezas para dentro de nossos portos; 
contribuindo assim, com outras provas, para demonstrar a 
incompetência e illegalidade de um bloqueio, cuja pro
clamaçaõ tem servido de pretexto para vexar e desanimar 
o commercio de potências neutraes com os Estados Uni
dos. 

Para corresponder á extensa e variada guerra adop-
tada pelo inimigo, tem-se puxado para o serviço da 
defensa publica grandes corpos de milicias, e tem-se incor-
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rido em grandes despesas. A fim de que em todas a3 
partes a defensa possa ser assim mais conveniente como 
mais econômica, verá o congresso a necessidade de irame-
diatas medidas para completar as fileiras do exercito regu
lai-, e de augmentar as provisoens para corpos especiaes, 
montados, e a pé, que deverão ser ajustados por um tempo 
de serviço maior do que compete a milícias. Ao mesmo 
tempo renovo ardentemente a recommendaçaÕ de mudan
ças taes no systema das milícias, que classificando e dis
ciplinando no mais prompto e activo serviço a porçaõ 
dellas mais capaz, se de aquelle recurso da segurança pu
blica toda a requesita energia e efficacia. 

Uma parte da esquadra do Lago Erie passou para o 
Lago Huron, e produzio a vantagenTde desenvolvermos 
também naquelle lago o nosso commando. Um dos ob
jectos da expedição era a tomada de Mackinau, que 
falhou, com a perda de uns poucos de homens valorosos, 
entre os quaes houve um official distineto pelas suas faça
nhas ; e a expedição habilmente conduzida por comman
dantes de terra e de mar, foi por outro lado de valor em 
seos effeitos. 

Os dinheiros recebidos no thesouro, durante os nove 
mezes que acabaram em 13 de Junho passado montaram 
a 32 milhoens de pesos, dos quaes I I milhoens foram o 
producto da Renda Publica, e o resto procedeo de emprés
timos. 

O desembolços para Despesas Publicas durante o mes
mo periodo excederam 34 milhoens de pesos, e deixaram 
no Thesouro no Io . de Julho perto de cinco milhoens de 
pesos. 

As demais requisiçoens durante o resto do presente 
anno já authorisadas pelo congresso, e as despesas que 
acompanham a extençaõ das operaçoens da guerra haõ 
de fazer necessário proverem-se grandes sommas para as 
satisfazer. A vista deste estado dos negócios nacionaes 
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ha de ver-sc o Congresso na necessidade de considerar 
sem demora, assim o sujeito dos provimentos pecuniários 
como das forças militares ; e em uma escala proporcionada 
ao caracter que a guerra tem assumido. 

Naõ se deve dissimular que a situação do nosso paiz 
exige os seus maiores esforços ; e nosso inimigo he pode
roso em gente e dinheiro, por terra e por mar; valendo-se 
de circunstancias afortunadas, está armado, com uma 
força indiviza, um golpe mortal contra a nossa crescente 
prosperidade, e talvez contra a nossa existência nacional. 
Elle tem confessado o seu preposito de atropellar os usos 
da guerra civilizada, e dado penhor disso no saque e des
necessária destruição da propriedade particular. 

No orgulho do domínio maritimo, e com a sede do mo
nopólio commercial, atira com Ímpeto particular aos pro
gressos da nossa navegação e rnanufacturas : esta barbara 
politica naõ tinha mesmo poupado aquelles monumentos 
de gosto com que o nosso paiz tinha enriquecido e embel-
lezado a nossa nova metrópole. De semelhante hostili
dade naÕ podemos esperar senaõ hostilidade na sua maior 
força e pcores formas. O povo Americano ha de afron-
talla com aquelle espirito indomito que, na guerra da 
revolução, desfez os seos injustos projectos: suas ameaças 
e barbaridades, em vez de desmaiar, haõ de atear em 
todos os peitos uma indignação que naÕ será extiucta 
senaõ com o desastre e expulsão de tam cruéis invasores. 
O legislador nacional, quando provee aos meios necessá
rios, naõ desconfia do illuminado patriotismo de seus con
stituintes, que haÕ de soffrer com gosto e brio todos e 
quaesquer incommodos, que a segurança e honra da sua 
naçaõ exigirem. 

Temollos visto em toda a parte dar as suas taxas, 
direclas e indirectas, com a maior proinptidaõ e alegria: 
temollos visto correr com enthusiasmo ás scenas onde o 
perigo e o dever os chamam, e ofíèrecendo sen sangue, 
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daoomais certo penhor de que qualquer outro tributo 
naõ seria recusado. 

Tendo-se abstido de declarar guerra até accrescerem 
outras aggressoens á tomada de mais de 1.000 navios 
Americanos, e ao forçamento de milhares de cidadãos 
marinheiros para seu serviço, e até o governo Britannico 
fazer a declaração de que as suas ordens hostis contra o 
nosso commercio naÕ haviam de ser revogadas, seuaÕ com 
condiçoens impossíveis e injustas, ao mesmo tempo que 
se sabia que estas ordens naõ haviam de cessar senaõ com 
uma guerra, que tinha durado perto de 20 annos, e que, 
segundo as apparencias aquelle tempo, duraria ainda ou
tros tantos,—tendo manifestado em todas as oceasioens e 
em todos os modos próprios, um sincero desejo de en
contrar o inimigo sobre o campo da justiça, a nossa reso-
luçaõ para defender a nossa amada pátria, o oppôr á per
severante hostilidade do inimigo toda a nossa energia, 
com indeminula disposição para a paz e amizade sobre 
termos honrosos, deve ser acompanhada pelos bons dese
jos do mundo imparcial, e pelas melhores esperanças de 
apoio da omnipotente e benéfica providencia. 

Washington, 20 de Septembro, 1814. 
JAMES MADISON. 

Copia de uma Curta do Vice-almirante Cochrane a 
Mr. Monroe. 

Navio de S. M. o Tonriante, no Rio Patuxent, 18 de 
Agosto, de 1814. 

SENHOR.—Tendo sido solicitado pelo governador-
general do Canada, para o ajudar a pôr em execução 
medidas de reíorçaÕ contra os habitantes dos Estados 
Unidos, pela desnecessária destruição commettida pelo seu 
exercito no Alto Canada, tornou-se imperiosamente do 
meu dever, conforme com a natureza da solicitação do 
governador-general, passar ordem á força naval do meu 
commando, para destruir e assolar quaesquer terras e dis
trictos sobre as costas, que pudessem ser assaltadas. 
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Eu esperava que esta contenda houvesse de acabar, sem 
Eu me ver obrigado a recorrer a severidades, que saõ con
trarias aos usos da guerra civilisada ; e como tem sido 
com extrema repugnância e dôr, que me tenho visto com-
pellido a adoptar este systema de devastação, ser-me-ha 
igualmente agradável se o comportamento do Executivo 
dos Estados Unidos authorizar o abster-me Eu de taes 
procedimentos, fazendo reparação aos vexados habitantes 
do Alto Canada ; manifestando assim, que, se as medidas 
destructivas seguidas pelo seo exercito já foram sancciona-
das, naõ haõ de ser mais permittidas pelo Governo. 

Tenhoa honra de ser, Senhor, com muita consideração, 
vosso muito obediente e humilde crèado. 

(Assignado) A L E X A N D R E C O C H R A N E , 

Vice-almirante em Chefe dos Navios e Vasos de S. M. 
B. na posição da America do Norte. 

Ao Muito Honrado J A M E S MONROE, 

Secretario de Estado, &c. &c. Washington. 

Copia de uma Carta de Mr. Monroe, a Sir Alexandre 
Cochrane, Vice-almirante, Sfc. 

Repartição do Eslado, 6 de Septembro, de 1814. 
SENHOR.—Tive a honra de recebera vossa carta de 18 

de Agosto, participando-me que tendo sido solicitado pelo 
Governador-general do Canada, para o ajudar a por em 
execução medidas de retorçaÕ contra os habitantes dos 
Estados Unidos, pela desnecessária dessolaçaõ commettida 
pelo seo exercito no Alto Canada, se tornara do vosso de
ver, conforme com a naturesa da solicitação do Governa
dor-general, passar ordem á força naval debaixo do vosso 
commando, para destruir e assolar quaesquer terras e dis
trictos sobre as costas, que pudessem ser assaltados. 

Vée-se com a maior surpresa, que este systema de de
vastação que tem sido practicado pelas forças Britannicas 
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tam manifestamente contra os usos da guerra civilisada, 
he collocado por vos sobre o pé da retorçaÕ. Logo 
que os Estados Unidos foram compellidos a entrar em 
guerra contra a Gram Bretanha, resolveram obrar da ma
neira mais conforme com os principios da humanidade, e 
com áquellas relaçoens de amizade, que elles tinham de
sejo de preservar entre as duas naçoens, depois da restau
ração da paz. 

Perceberam, com tudo, com o mais profundo pezar, 
que o vosso Governo nam era conduzido por um espirito 
similhante de justiça e humanidade. Similhante asserçaõ 
naõ seria avançada, se naõ fosse apoiada por factos, a 
prova que talvez já tenda feito convencer outras naçoens, 
da mesma forma que tem convencido os povos daquelles 
Estados. Sem me demorar com as deploráveis cruelda
des commettidas pelos Selvagens unidos ao exercito Britan
nico, e a soldo Britannico, contra os prisioneiros Americanos 
no Rio Raisio, que até hoje naõ foram desapprovadas nem 
compensadas ; refiro, como mais immediatamente ligadas 
cora o sujeito da vossa carta, a desnecessária desolação que * 
foi commettida em Havre-de-Grace, em George-Town, 
no principio da Primavera, de 1813. Estas povoaçoens 
foram queimadas e destruídas pelas forças navaes da Gram 
Bretanha, para ruína de seus inermes habitantes, que vi
ram com espanto que naõ recebiam das leys da guerra a 
protecçaÕ das suas propriedades. 

Durante a mesma estação, viram-se ao longo das nguas 
do Chesapeake scenas de invasão e pilhagem, obradas de
baixo da mesma authoridade, a levadas a tal extençaõ que 
causaram as maiores misérias de particulares, e debaixo 
de circunstancias que justificaram a suspeita, de que a 
vingança e a cubiça, mais do que os motivos varonis, que 
deveriam dictar a hostilidade de um inimigo ambicioso, 
eram a causa de sua perpetraçaõ. A próxima destruição 
das Casas do Governo nesta cidade he outro acto que ne-
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cessariamente dá nos olhos. Nas guerras da Europa mo
derna naõ se apontam exemplos similhantes, mesmo entre 
naçoens as mais Inimigas uma da outra. No decurso dos 
dez annos passados, as Capitães das principaes potências 
do Continente da Europa foram conquistadas e occupadas 
alternativamente pelos exércitos victoriosos umas das ou
tras, e naÕ se vio exemplo de similhante destruição des
necessária e injustificável. He-uos preciso retrogardar 
a séculos remotos e bárbaros, para achar pa ralei Io dos feitos 
de que me queixo. 

Posto que estes actos de desolação convidavam, se he 
que naõ impunham sobre o Governo, a necessidade de re-
torçaõ, em oceasiaõ nenhuma tem esta sido autliorisada. A 
queimada da aldea de Newark, no Alto Canada, posterior 
aos primeiros ultrajes acima mencionados, naõ foi execu
tada por aquelle principio. A aldea de Newark estava 
pegada ao Forte George, e a sua destruição foi justificada 
pelo official que a ordenou, pelo motivo de que se tornara 
necessária nas operaçoens militares daquelle sitio. A ac
çaõ, comtudo, foi desapprovada pelo Governo. A quei
mada que houve em Long Point naõ foi autliorisada pelo 
Governo, e o comportamento do official foi submettido ao 
exame de um tribunal militar. Pela queimada de St. Da-
vid, commettida por debandados, foio official que comman
dava naquella parte demittido sem processo, por naõ a ter 
prevenido. 

Mantla-me o Presidente mencionar distinetamente, que 
isso se comforma tam pouco com algumas ordens que te
nham sido expedidas aos Commandantes militares e navaes 
dos Estados Unidos, como com a establecida e sabida hu
manidade da naçaõ Americana, proseguindo em umsystema 
que se vêe que vos tendes adoptado. O Governo deve a 
si, e aos principios que tem sempre conservado sagrados, 
dcsapprovar, como justamente imputavel a elle, qualquer 
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similhante desnecessário, cruel, e injustificável modo de 
fazer a guerra. 

Qualquer desauthorisada irregularidade que possa ter 
sido practicada por algumas de suas tropas, estaria elle 
prompto a desapprovar, obrando sobre estes principios de 
sagrada e eterna obrigação, e a reparalla em tanto quanto 
fosse practicavel. Porem o Presidente, em o plano de 
guerra devastadora que a vossa carta annuncia tam expli
citamente, e que se pretende desculpar com um pretexto 
de todo sem fundamento, percebe um espirito de profunda 
e arreigada hostilidade, que sem a evidencia de taes fac
tos, naÕ poderia elle pensar que existia, nem que seria 
levado a tal extremidade. 

Para a reparação de injurias, de qualquer natureza que 
sejam, naõ sanccionadas pelo direito das gentes, que as for
ças navaes ou militares de ambas as naçoens puderem ha
ver commettido uma contra a outra, está este Governo 
sempre prompto para entrar em recíprocos arranjos. 
Presume-se que o vosso Governo nem esperará nem pro
porá algum que naõ seja reciproco. 

Quando o vosso Governo continue em um systema de 
devastação, tam contrario ás vistas e practica dos Estados 
Unidos, tam repugnante para a humanidade, e contrario 
aos sentimentos e usos do mundo civilisado, ao mesmo 
tempo que ha de ser olhado com o mais profundo pezar, 
deve e ha de ser afrontado com a determinação que está 
bem a um povo livre, que peleja em uma causa justa pelos 
seus direitos essenciaes, e seus mais caros interesses. 

Tenho a honra de ser, com grande consideração, Senhor, 
vosso muito obediente e humilde creado. 

(Assignado) JAMES MONROE. 

Ao Vice-almirante Sir Alexandre Cochrane, Comman
dante em Chefe dos Navios de S. M. B . , &c. &c. 
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F R A N C A . 

Tractado de Alliança entre a França e a Áustria em 14 
de Março, de 1812. 

Sua Magestade o Imperador dos Francezes, e S. M. o 
Imperador de Áustria, estando desejos de perpetuar a ami
zade e boa intelligencia que subsiste entre elles, e concur-
rer cordialmente, e com as suas forças unidas, em contri
buírem para manter a paz no Continente, e para o resta
belecimento de uma paz marítima: considerando que nada 
poderá ter maior effeito em produzir estes felizes resulta
dos do que a conclusão de um Tractado de Alliança, que 
terá por objeclo a segurança de seus estados e possessoens, 
e a garantia dos principaes interesses de sua respectiva po
litica, tem para este fim nomeado os seguintes Plenipoten
ciarios :— 

S.M. o Imperador dos Francezes, o Duque de Bassa-
no, e S. M. o Imperador da Áustria, o Principe de 
Schwartzenberg, que, depois de haverem trocado os seus 
respectivos plenos poderes, tem concordado nos Artigos 
seguintes :— 

ART. 1. Haverá perpetua amizade, uniaõ, e alliança, 
entre S. M. o Imperador dos Francezes e S. M. o Impe
rador da Áustria. As Altas Partes contractantes haõ de 
em conseqüência dedicar a maior attençaõ á conservação 
da boa intelligencia tam felizmente estabelecida entre elles, 
e seus respectivos estados e vassallos, a evitar quanto 
possa enfraquecella, e a contribuírem em todas as occa-
sioens para a sua mutua utilidade, honra, e vantagem. 

2. As duas altas partes contractantes garantem recipro
camente as suas presentes possessoens. 

3. Em conseqüência desta garantia, as duas altas partes 
contractantes haõ de adoptar de concerto áquellas medi
das que lhes parecerem mais próprias para manter a paz ; 
e no caso de os estados de uma dellas serem ameaçados de 
invasão, haõ de empregar os seus bons officios mais efica
zes para a prevenir. 
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Porem como estes bons officios podem falhar ao seu de
sejado effeito, se obrigam mutuamente a succorrer uma a 
outra, em caso de serem ameaçadas ou atacadas. 

4. Os soccorros estipulados pelo artigo precedente con
sistirão em 30.000 homens, 24.000 dos quaes seraõ de in
fanteria, e 6.000 de cavall-aria, mantidos constantemente 
enrcompleto estado de guerra, e com 60 peças de canhaõ. 

5. Os succorros seraõ fornecidos á primeira requisição 
da parte atacada ou ameaçada; seraõ postos em marcha 
com a menor demora possível, e o mais tardar antes da 
expiração de dous mezes depois de pedidos. 

6. As duas altas partes contractantes garantem a inte
gridade dos territórios da Porta Ottomana na Europa. 

7. Também reconhecem e garantem os princípios da 
navegação de neutraes, da mesma forma que foram re
conhecidos e consagrados pelo Tractado de Utrecht. S. 
M. o Imperador da Áustria renova, tanto quanto fôr ne
cessário, o ajuste de adherir ao systema prohibitorio contra 
Inglaterra durante a presente guerra marítima. 

8. O presente Tractado de Alliança naÕ se fará publico 
nem será commimicado a algum Gabinete senaõ de con
certo entre as duas altas partes. 

9. Será ratificado e as ratificaçoens trocadas em Vienna 
em 15 dias, ou mais cedo se fôr possível. 

Feito e assignado em Paris, em 14 de Março, de 1812. 

Artigos separados e secretos. 
Art. 1. A Áustria naÕ será obrigada a fornecer os soc

corros, estipulados pelo Art. 4, do Tractado publico, na 
guerra mantida pela França contra a Inglaterra, ou além 
dos Pyrineos. 

2. Se se romper a guerra entre a França e a Rússia, a 
Áustria fornecerá os dictos succorros estipulados nos Art. 
4 e 5 do Tractado de hoje. Os regimentos que os forma
rem seraõ postos em marcha e acantouados; de sorte que 
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a datar do Io. de Maio possam estar em menos de 15 dias 
junetos em Lamberg; os dictos corpos de tropas seraõ 
providos com dobrada porçaõ de muniçoens, e também 
com petrechos militares pura transportar provisoens para 
20 dias. 

3. Da sua parte o Imperador dos Francezes há de ao 
mesmo tempo fazer todas as disposiçoens para continuar 
as operaçoens contra a Rússia, com todas as suas forças 
disponíveis. 

4. O corpo de tropas fornecido por S. M. o Imperador 
de Áustria consistirá de tres divisoens de infanteria, e uma 
divisão de cavellaria, commandados por um General Aus
tríaco, nomeado por S. M. o Imperadorde Áustria. Este 
obrará na linha apontada por S. M. o Imperador dos 
Francezes, e debaixo de suas ordens immediatas. Naõ 
será dividido, porem formará sempre um corpo distineto 
e separado. Será fornecido com subsistência nos paizes 
inimigos, segundo o modo estabelecido para os corpos do 
exercito Francez, sem mudar em respeito algum os usos 
estabelecidos debaixo das regulaço;*ns militares da Áustria 
para o fornecimento de suas tropas. Os tropheos e des
pojos que elle tomar ao inimigo, pertencer-lhe-haõ. 

4. Em o caso de, no progresso da Guerra entre a França 
c a Rússia, se estabelecer o reyno de Polônia, S. M. o 
Imperador dos Francezes ha de garantir especialmente, 
como desdejá garante á Áustria, a posse da Gallicia. 

6. Se se der caso que seja conveniente ao Imperador de 
Áustria ceder, para o fira de ser unido ao reyno da Polônia, 
uma parte da Gallicia em troco por possessoens Illyricas, 
S. M. o Imperador dos Francezes promette desde a<rora 
consentir na troca. A parte da Gallicia que houver de 
ser cedida será determinada segundo as bases combinadas 
de sua população, extençaõ e rendas, de sorte que a esti
mativa dos dous objectos de troca naó será regulada por 
extençaõ de território somente, porem pelo seo valor real. 

VOL. X I I I . No. 78. 4 i 
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7. No caso de um feliz resultado da Guerra, S. M. o 
Imperador dos Francezes obriga-se a procurar para S. M. 
o Imperador da Áustria, indemnizaçoens e engrandeci-
mcntos de território, que naõ so compensarão os sacrifícios 
e despezas que acompanharem a co-operaçaõ da ditta S. 
M. na Guerra, porem que seraõ um monumento da intima 
e durável uniaõ que subsiste entre os dous Soberanos. 

8. Se em conseqüência dos vínculos e obrigaçoens con-
tractadas da parte da Áustria com a França, fór a Áustria 
ameaçada pela Rússia, S. M. o Imperador dos Francezes 
ha de olhar o ataque como directo contra elle mesmo, e 
lia de commeçar immediatamente as hostilidades. 

9. A Porta Ottomana será convidada para acceder ao 
Tractado de AHiança de hoje. 

10. Os Artigos supra permanecerão secretos entre as 
duas potências. 

11. Teraõ a mesma força como se fossem inseridos no 
Tractado de Alliauça, e seraõ ratificados e as ratificaçoens 
trocadas no mesmo logar e dentro do mesmo tempo que o 
ditto tractado. 

Feito e assignado em Paris, em 14 de Março, de 1812. 

Ordenaçoens do Rey. 
Paris, 11 de Outubro. 

Luiz, por Graça de Deus Rey de França e de Navarra, 
a todos os que estas presentes virem, paz. 

Tendo em vista a necessidade em que os Arcebispos e 
Bispos de nosso reyno estaõ, nas presentes difíceis circun
stancias da Igreja de í'rança, de instruir, desde a infân
cia, creanças que poderão ao depois entrar com vantagem 
nos grandes seminários; e desejoso de procurar lhes os 
meios de conseguir com facilidade esta pia intenção ; naõ 
desejando com tudo que as escollas desta natureza hajam 
de multiplicar-se sem suíficiente razaõ; á vista da relação 
do nosso Ministro Secretario de Estado do Interior, temos 
ordenado e ordenamos o seguinte :— 
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Art. 1. Os Arcebispos e Bispos de nosso reyno podem 
estabelecer, em cada departamento, uma escolla eccle
siastica, cujos mestres e tutores poderão nomear, e aonde 
educarão e instruirão a mocidade destinada para os semi
nários maiores. 

2. Estas escoltas podem ser situadas no campo, e em 
sítios onde naÕ houver lyceo, ou collegio commcrcial. 

3. Quando forem situadas em cidades onde houver 
lyceo ou collegio commercial, on estudantes, depois de 
dous annos de estudo traraõ o habito ccclesiastico. 

Seraõ desobrigados de ir ouvir as liçoens dos dictos 
lyceo ou collegio. 

4. Para deminuir, o mais que for possível, as despezas 
destes estabelecimentos, os estudantes seraõ exemplos da 
paga devida á universidade pelos estudantes dos lyceos, 
collegios, instituiçoens, c escollas de residência. 

5. Os estudantes, que tiverem acabado o seu curso de 
estudos, poderão apresentar-se para serem examinados 
pela Universidade, a fim de obterem o grão de Bacharel 
em Lettras. Este grão ser-lhes-ha conferido de graça. 

6. Em um departamento naÕ se poderá estabelecer ou
tra escolla ecclesiastica, excepto em virtude da nossa au
thoridade, dada á vista da relação ào nosso Ministro 
Secretario de Estado do Interior depois de elle ter ouvido 
o Bispo e o Cabeça da Universidade. 

7. As escolas ecclesiasticas he licito receber legados e 
doaçoens, em conformidade com as leys existentes sobre 
esta matéria. 

8. Em outros respeitos observar-se-ha a ordenação de 
22 de Junho passado, que protege provisionalmente os 
decretos e regularmentos relativos á Universidade. 

Todos os artigos dos dictos decretos e regulaçoens, 
contrários ás presentes, saõ exceptuados. 

9. O nosso Ministro Secretario de Estado do Interior he 
encarregado da execução da presente ordenação. 

4 i 2 
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Dada em o nosso Palácio das Thuilleries, em 15 de 
Outubro, de 1814. (Assignado) Luiz. 

Pelo Rey, 
(AssignadoJ O ABBADE DE MONTESQUIEU, 

INGLATERRA. 

Falia de S. A. R. o Principe Regente ; na abertura do 
Parlamento, aos 8 de Novembro, de 1814. 

MY LORDS, E SENHORES ! He com profundo pezar que 
sou ainda obrigado a annunciar a continuação da lamen
tada indisposição de S. M. 

Seria de grande satisfacçaÕ para mim se pudesse comum* 
nicar-vos a terminação da guerra entre este paiz e os Es
tados Unidos da America. 

Ainda que esta guerra teve origem na mais impro-
vocada aggressaÕ da parte do governo dos Estados 
Unidos, e foi calculada para promover os desígnios do 
inimigo commum da Europa contra os direitos e indepen
dência de todas as outras naçoens, nunca cessei de con
servar um sincero desejo de acabar com ella sobre termos 
justos e honrosos. 

Estou ainda cm negociaçoens para este fim ; o bom 
suecesso dellas, comtudo, naõ depende só da minha dispo
sição a encontrar correspondência de sentimentos da parte 
do inimigo. 

As operaçoens das forças de S. M. de mar e de terra 
no Chesapeake, no decurso do presente anno, tem sido 
acompanhadas pelos mais brilh entes e felices resultados. 

A flotilha do inimigo no Patuxent foi destruída. A 
assignalada derrota de terra deo logar a um destacamento 
das forças do exercito de S. M. para tomar posse da 
cidade de Washington ; e o espirito emprehendedor, que 
tem caracterisado todos os movimentos naquella parte, 
tem produzido nos habitantes uma profunda e sensível 
impressão das calamidades de uma guerra, em que tam 
desnecessariamente tem sido involvidos. 
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A expedição dirigida de Halifax á costa do Norte dos 
Estados Unidos terminou de uma maneira naÕ menos 
satisfactoria. O bem suecedido curso desta operação, 
foi seguido pela immediata submissão do extenso e impor
tante districto de Este do Rio Penobscot ás armas de 
S. M. 

Considerando estes acontecimentos, confio em que ha
veis de estar dispostos a fazer plena justiça ao valor e dis
ciplina, que tem distinguido as forças de S. M. de mar e 
de terra; e haveis de sentir commigo a severa perda que 
a Pátria soffreo no morte do valoroso commandante das 
tropas de S. M. na avançada contra Baltimore. 

Vali-me da primeira opportunidade, que me offereceo o 
o estado dos negócios na Europa, para destacar uma con
siderável força militar para o Rio St. Lourenço ; porem 
a sua chegada naÕ foi possível ter logar senaõ em um 
periodo avançado da campanha. 

NaÕ obstante ore vez que oceurreo no Lago Champlain, 
tenho toda a esperança, tanto na quantidade como na 
qualidade das forças que agora servem no Canada, de 
que a ascendência das armas de S. M. ha de ser estabele
cida efficazmente, em toda aquella parte da America do 
Norte. 

A abertura do Congresso em Viena tem sido retardada, 
por causas inevitáveis; para mais tarde, do que se espe
rava. 

Nas negociaçoens, que agora estaõ em progresso o meus 
maiores esforços haÕ de ser para promover aquelles arran
jos que puderem tender a consolidar aquella paz que em 
conjuncçaõ com os Alliados de S. M. teve a felicidade de 
concluir; e para restabelecer entre as differentes Potências 
aquelle justo equilíbrio, que offereceo melhor prospecto 
de permanente paz e tranquillidade para a Europa. 

SENHORES DA CASA DOS COMMUNS! Tenho mandado 
por na vossa presença asEstirnalivas para o anno que vem. 

Tenho a felicidade de vos poder informar, de que a 



G14 Política. 

renda e commercio do Reyno Unido estaõ na mais flores
cente condição. 

He-me sensível a necessidade que temos de estar prepa
rados, para acudir a largas despezas no decurso do anno 
que vem : porem as circunstancias em que a longa e 
árdua contenda da Europa foi ganhada e concluída, tem 
inevitavelmente dado oceasiaõ a grandes atrazados, aos 
quaes haveis de ver a necessidade de prover ; e a guerra 
que ainda subsiste com a America faz indispensável a 
continuação de grandes esforços. 

M Y LORDS E SENHORES ! O particular da guerra pas
sada, assim como a extraordinária extençaõ da sua dura
ção, deve ter affectado fortemente a situação interna de 
todos os paizes implicados nella, do mesmo modo que as 
relaçoens commerciaes, que antigamente subsistiam entre 
elles. 

Debaixo destas circunstancias confio era que haveis de 
ver a conveniência de proceder com a devida cautella 
na atlopçaõ de taes regulamentos-, que sejam necessários 
para o fim de extender o nosso commercio, e assegurar as 
nossas presentes vantagens; e podeis confiar na minha 
cordeal cooperação e auxilio em todas as medidas que 
forem calculadas para contribuir para a prosperidade e 
bem dos dominios de S. M. 

Substancia da Convenção Supplementar aos Tractados de 
Chaumont e Paris, concluída em Londres, aos 29 de 
Junho, de 1814, entre S.S. M.Al os Imperadores de 
Rússia e Áustria, El Rey de Prussia e a Inglaterra. 
Communicada ao Parlamento em 10 de Novembro, de 
1814. 

Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 
10 de Novembro, de 1814. 

Concordárain-se e concluiram-se em Londres, aos 29 de 
Junho, 1814, tres Convençoens Supplementares aos Trac-
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tados de Chaumont e Paris, pelos Plenipotenciarios de 
S. M. o Imperador de Áustria, o Imperador de Rússia, e 
Rey de Prussia, pelas quaes os Soberanos se obrigam res
pectivamente a manter em estabelecimento de guerra 
75.000 homens ; a saber 60.000 de pé, 15.000 de cavallo, 
até que se completem os arranjamentos relativos ao futuro 
Citado das Potências da Europa, que segundo os dictos 
tractados de Paris se devem regular no Congresso de 
Vienna. 

S. M. reserva para si o poder de fornecer o seu contin
gente ; segundo o artigo 9o. do tractado dp Chaumont. 

As altas partes contractantes se obrigam a empregar 
estes exércitos só de commum consentimento; e no espi
rito e para os fins da sua sobredicía alliança. 

Os Actos de ratificação destas Convençoens, da parte 
uo Imperador de Áustria, Imperador de Rússia, c Rey de 
Prussia, ainda se naõ receberam em Londres. 

Artigo addicional ao Tractado concluído cm Chaumont no 
Io. de Março, 1814, entre S. M. Britannica, e o Impe
rador de todas as Russias. 

S. M. Britannica se obriga, a prover na mantença da 
frota Russiana, e suas equipagens, que se acham, agora 
nos portos de Inglaterra, durante o anno de 3814 - A. 
despeza he avaluada em 500.000 libras esterlinas. 

No caso da paz com a França, ou da partida da 
dieta frota, voltando para a Rússia no decurso do armo, 
S. M. Britannica provera a sua mantença por quatro 
mezes, contados desde o dia da assignatura da paz ; ou da 
partida da frota dos portos da Inglaterra. 

O presente artigo addicional terá a mesma força e vali
dade que teria, se fosse inserido palavra por palavra no 
tractado patente da data de hoje. Será ratificado, e as 
ratificaçoens trocadas ao mesmo tempo. 
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Em testemunho do que os respectivos Plenipotenciarios 
o tem assignado, e a (lixado o sello de suas armas. 

Dado em Chaumont, no Io. de Março, de 1814. 
(L . S.) CARLOS ROBERTO, Conde de Nesselrode. 
( L . S.) CASTLEREAGH. 

H A N O V E R . 

O Conde Munster, Ministro de Estado de Hanover, 
entregou, no dia 12 do corrente, a seguinte nota ao Mi
nistro Austríaco, e aos Ministros das outras Potências 
junetos em Vienna :— 

O abaixo assignado, Ministro de Estado e de Gabinete 
de Hanover, he encarregado por seu Augusto Amo do 
communicar á Imperial Corte da Áustria a seguinte de
claração a respeito do titulo, que S. A. R. o Principe Re
gente da Gram Bretanha e Hanover julga necessário sub
stituir ao de Eleitor do Sancto Império Romano. 

As Potências, que concorreram na Paz de Paris, tendo 
concordado pelo artigo 6 do dicto Tractado de Paz, 
" Que os Estados da Alemanha haviam de permanecer 
independentes e junetos em uma uniaõ federativa," o 
titulo de Principe Eleitoral do Sancto Império Roma
no, deixa de ser próprio nas presentes circumstancias. 

Varias das Potências principaes tem, debaixo deste 
ponto de vista, convidado S. A. R. o Principe Regente a 
renunciar aquelle titulo, e tem-lhe dado a intender que, 
tomando em vez delle o titulo de Rey, havia de facilitar 
muitos dos arranjos, que a futura prosperidade da Alema
nha parecia requerer, saÕ estas as únicas consideraçoens 
que tem induzido S. A. R . a consentir. 

Como a Casa de Brunswick Luneburg seja uma das 
mais antigas na Europa, o ramo Hanoveriano tenha oc-
cupado há mais de um século um dos mais distinetos 



Politica. 617 

thronos, as suas possessoens sejam das mais consideráveis 
na Alemanha, como todos os antigos Eleitores da Alema
nha, e a Casa de Wurtemburgo tenha erigido os seus 
Estados em reynos, e como, finalmente, o Principe Re
gente naõ pode derogar da graduação, que Hanover pos
suía antes da subversão do Império Romano, S. A. R. tem 
resolvido pôr de parte, em nome da sua Casa, o titulo 
Eleitoral, para declarar pela presente nota, que o abaixo 
assignado tem ordem para entregar a S. A. o Príncipe 
Metternich, a declaração que elle erige as suas provincias, 
que formam o paiz de Hanover, em um reyno, e que ha 
de daqui em diante assumir para o seu Soberano o titulo 
de Rey de Hanover. 

A intima amizade que subsiste entre S.A. R. e a Corte 
Imperial da Áustria, naÕ deixa no seu pensamento a 
menor duvida de que ella há de receber esta declaração 
com sentimentos análogos a esta amizade, e ha de reco
nhecer o novo titulo que as circumstancias tem induzido 
S. A. R. a adoptar para a sua Casa em Alemanha. 

O abaixo assignado tem a fortuna de tomar esta oppor-
tunidade para repetir a S.A. o Principe Metternich as 
seguranças da sua distineta consideração. 

Vienna, 12 de Outubro. 
(AssignadoJ Conde MUNSTER. 

SAXONIA. 

Notificação official de S. Ex*. o Principe Repnin ás 
Authoridades da Saxonia. 

Por uma communicaçaõ official do Ministro Barão De 
Stein, datada de 21 de Outubro, sou informado de se ter 
concluído, em Vienna aos 28 de Septembro, uma Conven
ção, em virtude da qual S. M. o Imperador de Rússia, de 
concerto com Áustria e Inglaterra, tem posto nas maõs de 
S. M. El Rey de Prussia a administração ào Reyno de 
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Saxonia. Tenho recebido ordem para entregar o governo 
deste paiz aos depositários dos poderes de S. M. Prussiana, 
que se apresentarem para o receber, e para substituir o 
lugar das tropas Imperiaes Russianas por outras de Prús
sia, a fim de affectuar a reunião da Saxonia com a Prússia, 
o que brevemente terá lugar, de uma maneira mais formal 
e solemne; e o estabelicimento da confraternidade entre 
os respectivos vassallos. 

Esta uniaõ constituirá de si mesma grandes e incontes
táveis vantagens para ambos os reynos, e para toda a Ale* 
manha; porém a benevolência e solicitude de S. M. o 
Imperador de Rússia, e a bem conhecida bondade e libc-
ralidade deS, M. Prussiana, augmentará ainda mais estes 
felizes resultados. 

Depois das discussoens preliminares, que tem por ob
jecto a, felicidade e vantagem de todas as partes interessa
das ; S. M. El Rey Frederico Guilherme, na qualidade de 
futuro Soberano deste paiz, declara, que naõ tem intenção 
de incorporar a Saxonia, como uma provincia de seus 
dominios, mas simplesmente em uniaõ com a Prussia, 
debaixo do titulo de Reyno da Saxonia, para o preservar 
sempre em plena integridade, e dcixallo no pleno gozo 
daquellas leys, privilégios, c vantagens, que a Constitui
ção seguram aos paizes Alemaens, que formam parte da 
Monarchia Prussiana, c que tal Constituição se naÕ alte
rará. S. M. o Imperador Alexandre tem expressado a 
sua particular satisfacçaÕ com esta declaração. 

A. parte da Saxonia que se une á Prússia, contém mais 
de dous milhoens d'habitaníes. O districto da Polônia 
grande, que se lhe cede, extende os seus limites até os 
confins de Warthat, e contém mais de 400.000 habi
tantes. 
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COMMERCIO E ARTES. 

LISBOA, 

Pela Repartição da Real Junta do Commercio se affixou 
0 seguinte Edital, abrindo o Commercio a todas es 
Naçoens. 

\jOM Aviso da Secretaria de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, da Guerra, e da Marinha, datado de 3 do 
corrente mez, baixou á Real Junta do Commercio, Agri
cultura, Fabricas, e Navegação, a copia de outro Aviso 
expedido da Corte do Rio de Janeiro, o qual he do theor 
seguinte:— 

Exm0. E REV710. SENHOR ! Havendo felizmente cessado 
as hostilidades entre as Potências Belligerantes pelos ven-
turosos resultados, com que a Divina Providencia se dig
nou abençoar os esforços dos Exércitos Alliados contra a 
França ; e devendo seguir-se a este taÕ desejado aconteci
mento a renovação das relaçoens amigáveis, que se acha-
vaÕ interrompidas por motivo da guerra, que por aquelle 
modo terminou : he Sua Alteza Real Servido Ordenar, 
que em conseqüência se admittaõ de ora em diante nos 
portos desses reynos, todas as embarcaçoens Francezas, e 
das outras potências, que, por se acharem sujeitas ao seu 
domínio, ou influencia, se considerava» inimigas de Por
tugal ; determinando, que taes embarcaçoens se recebaõ 
como amigas, faciiitando-Ihes aquelle commercio, que 
está permittido ás naçoens actualmente cm paz, e amizade 
com esta Corte ; e em reciprocidade ficaÕ habilitados os 
vassallos Portuguezes para seguirem com os seus navios a 
quaesquer portos pertencentes ao domínio daquellas 
Jiaçoens. 

O que participo a V- Ex s . a fim de o fazer presente 
4 K 2 
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nesse Governo para sua intelligencia, e para que corno tal 
o faça publicar em todos os portos desses reynos. 

Palácio do Rio t!e Janeiro, cm 18 de Junho, de 1814. 
Deos guarde a V Exa . 

ANTÔNIO DE A R A Ú J O DE AZEVEDO. 

Senhor PATRIARCHA ELEITO DE LISBOA. 

E para que chegue á noticia de todos se mandaram 
affixar editaes. 

Lisboa, 11 de Outubro, de 1814. 
JOSÉ ' ACCURSIO DAS N E V E S . 

Lisboa, 2 de Novembro. 
A Real Junta do Commercio mandou affixar o seguinte 

Edital. 
O Cônsul Geral da naçaõ Portugueza em Marselha, 

remetteo á Real Junta do Commercio, Agricultura, Fa
bricas, e Navegação destes Reynos, em officio, datado de 
7 do corrente, um manifesto impresso, cuja traducçaõ he 
do theor seguinte : — 

Franqueza do Porto de Marselha. 
Toulon, 6 de Outubro, de 1814. 

SENHOR P R E F E I T O ! Acho-me encarregado por Mon
sieur de vos dirigir com a maior brevidade possível a 
decisão do Rey sobre a franqueza de Marselha; e apresso-
me, com a maior satisfacçaÕ, a communicar-vos a carta 
que elle recebeo. 

O Rey, no dia 3, decidio em Conselho, que a fran
queza da Cidade, e porto de Marselha, deve ser restabe
lecida sobre as bazes, que tinha antes da revolução, salvos 
os regulamentos, que podem exigir a mudança das cir
cumstancias, e as vantagens, que S. M. deseja concederão 
commercio de Marselha. 

Tenho a honra, 
Senhor Prefeito, &c. 

(Assignado) O Duque de M A I L L E , 
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E para que este manifesto chegue á noticia de todos, se 
mr.ndoii affixar o presente edital em Lisboa, a 29 de Ou
tubro, de 1814. 

J O S É ' ACCUKSIO DAS N E V E S . 

Commercio de Portugal. 
A succinta e apressada analyze, que fizemos do tractado 

de commercio, de 1810 ; e que atrahio contra nós todo o 
rancor e impropérios, que o espirito de partido pôde sug-
gerir, he hoje em dia reconhecida por todos ser verda
deira em toda a sua extençaõ, e tanto que ja naõ ha quem 
nos accuse, a este respeito, senaõ de naõ termos dicto tudo 
quanto se podia dizer. 

Nós nunca tivemos a vaidade de suppôr, que podíamos 
n'um golpe de vista abranger todas as más conseqüências 
daquella miserável peça de diplomacia, e os nossos Lei
tores nos desculparão facilmente do pouco que dissemos, 
lemhr-mdo-se de que a acceleraçaÕ com que se escrevem os 
ensaios que devem apparecer n'um Periódico, a brevidade 
do tempo que decorreo entre a publicação do tractado e a 
nossa analyze; e a multiplicidade de matérias que oceu-
pam a attençaõ do Redac.or, requerem tal assiduidade, e 
taÕ diversos estudos, que todas as ommissoens ou descui
dos merecem do publico a mais ampla indulgência. 

Em uma palavra, o Redactor naõ se propoz naquella 
analyze, nem intentou outra cousa, no estabelecimento 
deste Periódico, senaõ abrir uma nova porta a seus com
patriotas ; isto he, mostrar-lhes que he possível racioci
nar, e escrever sobre os erros dos que governam ; e escre
vendo com toda a liberdade as suas ideas sobre um trac
tado Portuguez, na lingua materna, e criticando os do 
Governo de maneira que naõ achamos exemplo nas obras 
Portuguezas, que tem chegado á nossa noticia, convidar 
os seus compatriotas a que olhem pelos seus interesses ; a 
que naÕ sejam indi fie rentes ao que lhes imporia: e a que 
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conheçam com este exemplo que os pretensos Achiles do 
Governo tem partes vulneráveis, e saõ homens como a 
demais gente. A carreira, que abrimos, tem sido trilhada 
por outros; e desejamos e esperamos que a sigam pennas 
de melhor aparo, e escriptores de maiores conhecimentos, 
posto que a nenhum dos que se nos seguir cederemos a 
palma em um ponto; e vem a ser, quanto aos desejos de 
ser útil ao nosso paiz natal. 

Havendo pois dicto quanto em nós cabe, e quanto con
vém ao nosso Periódico sobre aquelle tractado ; nos temos 
occupado depois, e continuaremos ainda a fallar sobre 
outras matérias de Commercio, que ficaram fora das esti
pulaçoens. Observamos em todos os ramos numerosos 
objectos dignos de contemplação, em que o Governo naõ 
cura, e a respeito dos quaes naõ pode haver desculpa, nem 
se quer a da existência de tractados; e por tanto julgamos 
que he do dever de todo o Portuguez, que os souber, seja 
por se occupar na practica do negocio; seja por se ap
plicar á liçaodos livros, que theoreticamente ensinam essas 
matérias, o denunciallos ao publico, e naõ se fazer com 
seu silencio reo da mesma culpa, em que seguramente 
encorrerá por sua ommissaõ. 

Os estàbelicimentos das Alfândegas em todos os dominios 
de Portugal estaõ taõ cheios de defeitos, que naõ ha nego
ciante algum que os naÕ conheça. Sobre isto deviam 
particularmente recahir as informaçoens dos particulares, 
que S. A. R. mandou que se consultassem em Lisboa; 
providencia mui sabia, que tem sido até aqui illudida, 
sem a menor apparencia de razaõ. 

Consta-nos, por exemplo, que na alfândega de Lisboa e 
Porto se introduzem diariamente fazendas de Hamburgo, 
com o nome de fazendas Inglezas. Ninguém melhor do 
que os mesmos negociantes poderia suggerir os meios de 
obviar esta fraude ; e no entanto naõ se estabelece modo 
nenhum legal e effectivo de ouvir as suas opinioens; e os 
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Secretários, como se fossem omniscientes obram nestas 
matérias sem ouvir jamais a corporação única) que os pode 
ensinar. Esta mesma palavra ensino os revolta, e he 
construída em desrespeito ao Soberano. 

Nomearam-se aqui em Londres alguns negociantes para 
informar sobre certos pontos do tractado de commercio; 
mandou-se fazer em Portugal outra nomeação de pessoas 
para suggerir reformas em matérias mercantis. Mas o 
modo tesdas nomeaçoens era logo defeituoso de sua natu
reza. Os negociantes entre si, que se conhecem uns aos 
outros, saÕ os que devem fazer essas nomeaçoens ; deixar a 
escolha a um Ministro he favorecer parcialidades,desgotar 
aos mais instruídos, e produzir cabalas, em vez de reco
lher instrucçaõ. 

Fallar contra a admissão das fazendas Inglezas, sem que 
Portugal as tenha suas, he deitar palavras ao vento: dese
jar a extincçaÕ do Contrabando, quando os defeitos dos 
regulamentos de Alfândega convidam ás fraudes, he con. 
templar um impossivel. Destas matérias só os negocian
tes entendem, he logo preciso consultallos. Mas o interesse 
do indivíduo negociante, está sempre na razaõ opposta ao do 
Commercio em geral; logo he necessário consultar a cor
poração. Devem por tanto prommover-se os clubs, com
mittes, confrarias, ou como quizérem chamar esses ajun
tamentos de negociantes; aonde elles deliberem, eformem 
as suas representaçoens ao Governo ; de-se a esses raemo 
riaes toda a publicidade conveniente, para convidar a cri
tica e as reflexoens dos homens instruídos, e logo o Go
verno naõ ignorará o que deve saber. O Parlamento In
glez, que organiza as leys de Inglaterra, he composto dos 
homens sábios e instruídos de todas as classes, e ainda as
sim naÕ se dedigna de ouvir as diárias representaçoens e 
informaçoens do corpo do Commercio. O exemplo pois 
e HçaÕ da Inglaterra deve ser mais que sufficiente para o 
Governo Portuguez saber a vereda que deve seguir. 
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Nem nos digam que recommendaraos a adopçaõ de me
didas de um paiz estrangeiro, de governo e custumes dif
ferentes do nosso. Era Portugal, desde tempos muito an
tigos, se acharam sempre, até os officios mechanicos, redu
zidos a grêmios e corporaçoens; e o abuso tem sido naÕ 
os animar e fortalcer, antes reduzillos a quasi nullidade, 
debaixo do pretexto de fortalecer o Governo, quando isto 
naÕ he senaõ prova de sua fraqueza e timidez. 

Os Portuguezes devera desenganar-se, que a natureza e 
extensão de seus dominios requerem, que elles sejam uma 
Potência marítima ; e que nunca o poderão ser sem favo
recer por todos os modos imagináveis a sua navegação 
mercantil. Nenhuma naçaõ, que conhecemos, tem melho
res proporçoens para isto, do que a Portugueza. 

Acha-se na alfândega de Lisboa grande porçaõ de lenços 
de seda, que seus donos querem fazer passar por manufac
tura Ingleza, sendo elles fazenda da índia, o Governo em
baraça-se com isto; quando um jurado de Negociantes 
decidiria a questão em um momento. 

Temos demonstrado ja em outros N ° \ a inefficacia da 
Juncta do Commercio, para prommover os interesses Com
merciaes ; isto procede da sua organisaçaÕ fundamental. 
Poderíamos exemplificar isto na historia, educação, e 
meios porque foram nomeados cada um dos seus membros 
actuaes; no que nos achamos plenamente instruídos; mas 
bastará para o nosso fim o lembrar, que a sua nomeação 
depende unicamente do Secretario de Estado, e que este 
ha de propor ao Soberano os seus amigos e os seus afilha
dos ; naõ só porque essa he a rotina geral dos homens pú
blicos; mas porque realmente naõ tem meios nem modos 
de conhecer imparcialmente' os negociantes, que saÕ mais 
dignos. Se a escolha fosse feita pelos mesmos negocian
tes, se aquelles lugares naÕ fossem vitalícios; se os nego
ciantes no fim do periodo de serviço tivessem o direito de 
lançar fora os que naõ se mostrassem aptos, e nomear ou-
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tros em quem tivessem maior confiança; as cousas leva
riam de certo outro caminho mui diverso. 

Depois de nossas representaçoens, a respeito da íntro-
ducçaõ de farinha do estrangeiro em Portugal, seaugmen-
tou em Lisboa o direito em cada barrica; porém como 
dos 480 reis, que d'antes pagavam, a quarta parte éra para 
o Hospital; suscitou-se logo a duvida, se dos tres cruzados 
novos, na nova imposição, se deveriam dar para o Hospi
tal os 120 reis somente ou se a quarta parte do total. 
Desta duvida fica evidente, que a pessoa que minutou 
aquella providencia, e o Governo, que a adoptou, naõ en
tendiam da matéria; do contrario, estabelecendo o novo 
imposto, declararia logo o Governo o modo da sua appli-
caçaõ. Eis aqui como milhares de exemplos mostram 
todos os dias a necessidade de consultar as pessoas intelli-
gentes nas matérias das leys ; e naõ consultar a um ou ou
tro indivíduo occultamente ; mas sim as corporaçoens em 
geral, e de modo publico, e authorizado. Nós sabemos de 
casos em que os Ministros tem consultado particularmente 
indivíduos ; porém succede errarem na escolha do conse
lheiro ; e como isso se faz as escondidas, vái ao depois o 
Ministro gabar-se ao Soberano do merecimento que naõ 
tem; e por isso que se faz parte defende depois a medida, 
posto que errada, a torto e a direito ; e se alguém se atreve 
a notar-lhe o erro, desforra-se com chamar-lhe jacobino, 
rebelde, &c. e intriga-o effectivamente cora o Soberano. 

Um exemplo bem notável deste systema Godoyano, se vê 
na trapassa que tem feito o Secretario Jozé Accursio, que 
desejando fazer suas as ideas que lhe ministraram vários 
negociantes, tem sido uma das principaes causas de im
pedir a reunião de negociantes que S. A. R. projectára; e 
no entanto dizem-me que está aprontando memórias para 
mandar para o Rio de Janeiro; com o que ha de requer 
prêmios, e remuneraçoens, pelo que naõ he seu, e o que 
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peior he pelo que confundir, e desarranjar, mais ainda do 
que está. Isto aconteceo ja, como vimos em uma memó
ria, na proposta sobre a reforma das matrículas, em que 
Jozé Accursio fez seus os appontamentos que se lhe sub-
nistráram, e em lugar de simplificar as formas existentes 
confundio as cousas peior do que estavam; accumulando 
novas obrigaçoens aos capitaens dos navios e seus donos, 
de que naõ resulta outra vantagem senaõ os emolumentos 
que elle recebe. 
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Preços Correntes dos principaes productos do Brazil em 
Londres, 25 de Novembro, 1814. 

Gêneros. 

Assucar 

Algodão 

D° . America 
Annil 
Arroz 
Cacao 
Caffé 
Cebo 
Chifres 
Couros de boy 

I ) ' . de Cavallo 
Ipecacuanha 
Quina 

Pao Brazil 
Salsa Parrilha 
Tabaco 

Qiuihdado . 

branco 
trigueiro 
mascavado 
Rio 
Bahia 
Maranhão 
Pernambuco 
Mins-s novas 
nielhor 
Brazil 
D°. 
Pará 
Rio 
Bom 
grandes 
Kio grande 
Rio da Prata 
DS. 
Boa 
Pálida 
Ordinária 
Mediana 
Pina 
Vermelha 
Amarella 
Chata 
Torcida 

Rolo 

üantidadf 

112lib. 

D° . 
Libra 
D° 

D". 
D*-*. 
!)*\ 

n°. 
112 lib. 
112 lib. 
libra 
112 lib. 
123 
l ibra 

D° 
Couro 
libra 
libra 

tonei 

bra 

Preço de 

96s. 
SOs. 
68s. 

nenhum 
2s. 9p . 
2s. 9p. 
2s. l l p . 

3s 8p. 
3s. Op. 

25s. 
70s. 
76s. 
8 Os. 
35s. 
7p. 
7p. 
7s. 
14s. 

2s. 6p. 
Do. 
3s. 

7s. 6p. 
5s. 

2s. Op. 
D° . 

4s. Op. 
1101. 

14p. 

^ 

105s. 
85s. 
74s. 

nenhum 
2s. lOp. 
2s. lOp. 
as. Op. 

4s. 3p. 
3s. 3p . 

3üs. 
SOs. 
86s. 
S4s. 
45s. 
Síp-

lOp. 
13s. 
I6s. 

3s. 6p. 

5s. 
9s. 6p. 

9s. 
3s. Op. 

4s. fíp. 
1-J01. 

15p. \ 

Direitos, 

31. I4s. 7fd . 

16s. Id. p . lOOlib. 

16. 11.pr . lOOlib. 
4Jd. por libra 
li. Os. o-Jd. 
3s. 4p. por lib. 
2s. 4p. por libra. 
2s. 8p. por 112 lib. 
Ss. 6p. por 100. 
9-|p. por libra. 

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

ls. 8p. por libras. 
4l. a tonelada. 

3s. 6p. libra excise 
-3l.3s.9p.alf. 100 11>. 

Prêmios de seguros. 
Brazil hida 8 guineos por cento. R. 4s. 

vinda 10 Gs. R. 5. 
Lisboa e Porto hida 6 Gs 11. 40s. em comboy. 

vinda o mesmo. 
Madeira hida 6 Gs.—Açores 10 Gs. a )5 R. %{. 

vinda o mesmo 
Rio da Prata hida 15 guineos; com a tornaviagem R. 5 Gs 

vinda o mesmo 12 a 15 Gs. 

4 L 2 
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LITERATURA E SCIENCIAS. 

Noticia de Novas Publicaçoens em Inglaterra. 

JLJETTER to Lord Liverpool on the Price of Com, 
8vo. preço Ss.—Carta a Lord Liverpool, sobre o provável 
effeito da grande diminuição do pi*eço do trigo pela im
portação: sobre a condição relativa do Estado e seus cre
dores, e dos devedores e credores em geral. 

GranFs Ifistory ofthe Ckurch, 2 vols. 8vo, preço 14s. 
—Resumo da historia da Igreja Anglicana, e das seitas 
que se tem separado de sua communhaõ ; com as respostas 
a cada um dos Corpos Dissidentes áos seus pretendidos 
fundamentos de separação. Por Johnson Grant, Mestre 
em Artes no Collegio de S. Joaõ, em Oxford. 

Gyle?s Ilcbrew Grammar, 8vo. preço 12s.—Elementos 
da Grammatica Hebraica, em duas partes. Parte 1. con
tém a doutrina dos pontos das vogaes, e os rudimentos da 
grammatica. Parte I I . contém a estruetura e idiotismos 
da grammatica ; e um Appendix, com a notação das pa
lavras Hebraicas em characteres Romauos. Por J . T. 
Gyles. 

Alpine Shetches, 8vo. preço 9s.—Esboços dos Alpes, 
arranjados durante uma breve viagem pela Hollanda, 
Flandres, França, Sabota, Suissa, e Alemanha; durante 
o verão de 1814. Por um Membro da Universidade de 
Oxford. 

Rides of Life, 12mo. preço 8s.—Regras da vida; com 
reflexoens sobre os costumes e disposição do gênero 
humano. 
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PORTUGAL. 

Sahio á luz : Roteiro de Portugal. Ensina os caminhos 
e distancias de Lisboa para todas as principaes terras do 
Reyno ; e ainda mesmo as derrotas por travessia de uns 
lugares a outros; e para terras de Hespanha. Contém 
também a descripçaÕ resumida das provincias. 

Sahio á luz: Instrucçoens c condiçoens para os con
tractos de Seguro; adaptadas a facilitar este importante 
ramo do Commercio. 

Publicou-se o Num. X X I X . do Jornal de Coimbra. 
Contêm, Regimento dos Médicos e Boticários, por D . 
Filippe.-—Contas de Joaõ Pedro Alexandrino, Caminha, 
Benevente; Francisco Saraiva Couraça, e Jeronymo de 
Macedo Tavares, Lamego; José Antônio Banasol, Elvas ; 
José Gonsales Bobeia, Abrantes; José lgnacio de Albu
querque, Bilbao; Antônio Clemente Freire de Andrade, 
Eslarreja; José Gonçalves da Fonseca, Béja ; Luiz An
tônio Travassos, Vacariça.—Reflexoens a respeito de 
Contas de Médicos e Cirurgiões.—Mappa dos Médicos c 
Cirurgiões dos Hospitaes Militares.—Reflexoens de José 
Feliciano de Castilho sobre um Escripto de Bernardino 
Antônio Gomes.—Correspondência entre Luiz Gomes de 
Carvalho e o mesmo J . F . de Castilho.—Cultura dos 
Campos de Coimbra.—Notas Biographicas a respeito do 
Exmo. D. José da Costa Torres.—Continuação do Trac
tado de Miniatura, por Jpsé Mendes de Saldanha.—Con
tinuação da Memória sobre a Repartição Medico-Militar 
Portugueza, por José Feliciano de Castilho.—Documentos 
sobre a Reforma da Universidade, Bens de Jesuítas, 
&c. 
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NOVAS DESCOBERTAS N A S SCIENCIAS. 

Remédios para Gota. 

Como na Inglaterra a moléstia inflammatoria chamada 
Gota (Podagra ou Artrites) he mais commum doque nos 
outros paizes, os remédios capazes de curar ou aleviar esta 
infermidade tem por longo tempo occupado a atten
çaõ dos professores de Medecina, e enchido as bolças dos 
curandeiros e charlataens. Alguns Príncipes tem com
prado receitas para cura da gota por preços enormes, po
rém o effeito de todas estas medecinas cessou com o mys-
terio de sua composição. De todos os remédios empyri-
cos que se tem proposto, talvez a " Eau Medicinal 
d?Husson," he o que foi conduzido com mais habilidade, e 
ainda que tem morto tantos doentes quantos tem aleviado 
(por que ainda nenhum tem sido curado pelo resto de sua 
vida, por esta poderosa droga) comtudo grande numero se 
aventura ainda a está perigosa bebida. Professores médi
cos tem trabalhado por descubrir a sua composição, e um 
achou que o eleboro (Seratrum álbum Lin.) produz todos 
os effeitos, tanto saudáveis como perniciosos, nos enfermos 
gotosos, que se observam na Eau Medecinal. Este meio 
se preparou pela simples infusão da raiz do eleboro branco 
em vinho branco. 

Outro substituto para a medecina de Husson se acaba 
agora de descubrir, seu author pretende, que he de algum 
modo menos perigoso, e igualmente eíficnz em aleviar a 
gota. He isto o açafraõ de prado (colchicum autumnale, 
Lin.) preparado da maneira seguinte. Tomem-se duas 
onças da raiz, cortem-se em pedaços delgados, e metam-se 
em uma garrafa com 4 onças de espirito de vinho de 
prova; e deixe-se aquietar, até que as virtudes da raiz fi
quem extrahidas, coe-se bem o liquido, e ficara logo capaz 
de usar-se. Afiirma o Inventor que este exlracto he a ex
acta composição da " Eau Medicinale." Deve porém 
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notar-se que este Colchicum, assim como o eleboro, saõ 
geralmente reconhecidos venenos poderosos; e muitas ve
zes tem morrido o gado por comer as suas sementes, que 
se pegam ao estômago, e oceasionam inflammaçoens, e a 
morte. Quando a planta está seca perde a sua efficacia ve
nenosa ; comtudo os Francezes lhe chamam tue-chien. 
O suco expremido do colchicum tem á muito tempo sido 
usado pelos habitantes da Alsacia para destruir os piolhos, 
em vez do unguento mercurial azul: O xarope ou oxirael 
feito da raiz tem também sido usado em medecina como 
expectorante e diuretico; c se tem celebrado na cura da 
hydropesia, e esquinencia. Outra espécie desta planta, o 
Colchicum montanum, que abunda nas montanhas de Por
tugal e Hespanha, possuirá sem duvida as mesmas virtudes 
do Colchicum autumnale. 

A R R A G O N I T E . 

Este celebre mineral, que tem oecupado a attençaõ de 
quasi todos os chimicos da Europa, para descubrir as suas 
partes constituintes, tem por fim sido completamente anali-
zado; até aqui se suppunha a sua existência uma prova de 
quam incorrecto éra o systema chrislalcographico em mí-
neralogia; por isso que nenhum chimico pôde nelle des
cubrir outra cousa senaõ um puro carbonato de cal; e 
consequentemente se olhava para esta como a única sub
stancia, em que a mudança da forma primitiva de seus 
christaes, naÕ éra acompanhada de mudança de composi
ção. Agora porém o Professor Stromeger de Gottingen 
descubrio que o Arragonite de Molina de Arragon, contem 
cousa de 4 por cento de carbonato de strontiano uma pe
quena porçaõ de magnesia, e agoa de christalizaçaõ. 
Descubrio-se isto dissolvendo o arragonite em ácido ni-
trico, christalizando o nitrato, e lavando ós cbristaes em 
alchool, que dissolve nitrato de cal, porem naõ affccta o 
nitrato de strontiano. 
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Ultramarino. 

Um chimico fabricante de Paris achou no provimento 
das suas fornalhas de soda uma substancia azul, que elle 
julgou que possuia realmente todas as qualidades do Ul
tramarino. As fornalhas, que continham esta matéria 
azul, eram compostas de pedra ; as que eram feitas de ti
jolo naÕ tinham nada da substancia azul. A este momento 
se continua em Paris este exame, que he digno da attençaõ 
de todos os refinadores de soda, e alkalis. Attribue-se a 
côr á uniaõ do ferro cóm a soda. 

MISCELLANEA. 

Oraçaõ em louvor do Principe Regente Nosso Senhor, 8?e. 
(Continuada de p. 493.) 

\J GOVERNO restabelecido em Lisboa por occaziaõ 
da ja lembrada evacuação das tropas Francezas, devia 
empregar todos os seus disvellos em corregir este habito 
morbozo que se tinha deixado formar entre os Portugue
zes. Elle produzio a licencia popular, as divizoensno 
meio da sociedade civil, os tumultos, e consequentemente 
a anarquia e a fraqueza do Estado : ü h ! e como era 
grande a doença ! E quanto seria conveniente remedialla! 
Todos estes cruéis inimigos eraõ legitima e indispensável 
prole dos fantasmas, das traiçoens, e de inconfidência que 
rodeavaõ os Portuguezes por toda a parte : eraõ elles que 
assustavaõ o povo, que lhe produziaÕ as suas suspeitas e 
divisoens, e que o conduziaõ á licencia, e aos tumultos. 
Elles eraõ a cauza do mal, e este havia de subsistir, em 
quanto aquella permanecesse. 

O enfermo tinha um accésso da sua moléstia, quando 
lhe parecia vêr traidores e inconfidentes ; entaõ reluziaõ 
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os mais graves simptomas de sua doença ! Pois desviem 
lhe todas quantas causas lhe podem excitar estas imagens 
provocadoras dos seus accidentes; eis-aqui o primeiro 
conselho que daria o medico político em semilhantes cir
cumstancias ; aliás a repetição delles, alem dos estragos 
que ha de produzir no doente, formará nelle hum habito 
morbozo, quazi sempre taõ difficil de corregir como a mes
ma enfermidade. 

A doença consiste cm sonhos e preocupaçoens no modo 
de ser vêr atraiçoado ! NaÕ confirmem o doente na ex
istência dos seus fantasmas; desvaneçaÕ-lhe os seus pre
juízos, tirem-lhe todas as suspeitas de perfidias; tragaÕ-o 
sempre no meio da luz mais clara, para que elle, entre as 
sombras se naõ figure vêr os monstros que receia: eis
aqui o segundo conselho que daria o medico político em 
semilhantes circunstancias: alias redobrar-se-haÕ os pa
vores, crescerão as illusoens, aumentar-se-há a propensão 
para os delírios, e se perpetuará a doença. 

Taes eraõ as vozes da sabedoria ; mas o Governo de 
Lisboa inteiramente surdo para as ouvir, seguio uma 
vereda opposta. Poucos dias depois de restituido, creou 
um juiz de inconfidência, e deu como cauza da sua crea
çaõ a existência de Portuguezes desliaes á sua pátria.* 
Dois juizos novos, ou duas commissoens estabeleceu depois 
na casa da supplicaçaõ, para julgar os rêos aceusados por 
este crime.t A plebe de Lisboa arrastrada pela sua na
tural tendência para á Ochlocracia, contagiada com esta 
infermidade summamente epidêmica, que nas provincias 
se tinha deixado propagar; instigada por estas estrondo-
zas vozes do Governo que a confirmaõ nos seus prejuízos, 
assume o exercicio da publica authoridade ; quadrilhas de 

* Decreto de 26 de Septembro, de 1808, impresso na Gazeta de 
Lisboa correspondente. 

+ Decretos de 7 de Dezembro, de 1808; e de 26 de Janeiro, de 
1809, dirigidos á Caza da Supplicaçaõ. 
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rapazes e da mesma plebe infestaÕ as ruas da cidade, e a 
tranqüilidade dos seus moradores, insultando e prendendo 
os que lhe pareciaÕ, e aque chamavaõ jacobinos : e o Go
verno viu tranqüilamente por quatro mezes esta licencia, 
sem que empregasse meio algum para a estorvar ; tornan
do-se por este modo de dia cm dia mais grave a enfermi
dade. Esta chega finalmente a assustar o Governo sobre a 
sua própria existência ; elle receia ja sêr victima de algum 
frenezi do doente ! Justíssimo receio ! Mas de que remé
dio lançou maõ para o prevenir! Reprehendeu a licen
cia em diversas proclamaçõens, attribuindo-a falsamente 
aos traidores e emissários do inimigo, que seduziaÕ o 
povo, e em todos quantos diplomas emanarão do Governo 
se seguiu o mesmo desvario, acconselhando-se aos Portu
guezes que se accaulelassem destes inconfidentes que viviaÕ 
no meio d'elles.* 

A causa da doença, a preocupação destes fantasmas aug-
mentavasse por este modo. Infeliz Portugal! Aque maõs 
está confiada a tua saúde; e quaes poderão ser os teus 
destinos ? Tu deliras; teus delirios te perdem; e promo
vem-te, e confirmaÕ-te os delirios ! Fantasmas te assus-
taõ ; entes imaginários enchem-te de pavor : por entre as 
sombras hé que podem avultar estas tuas illuzoens, a luz 
as dissiparia todas, e trazem-te sempre entre sombras, de 
ti desviando toda a luz ! Fazem-se prizoens e procedi
mentos estrondosos, que todo o povo áttribue aos seus 
sonhos, á inconfidência, e ás traiçoens; e os prezos, e os 
perseguidos ficaõ perpetuamente sepultados em trevas com 

* Podem vêr-se em prova as duas proclamaçõens de 4 de Feve
reiro, de 1809 ; os três decretos de 20 de Março, de 1809 ; dos quais 
um até convidava os Portuguezes a denunciar em segredo os 
inconfidentes! A proclamaçaõ de 7 de Abril Ao mesmo anno de 
1809 ; o que tudo se acha impresso nas Gazetas de Lx«., conresp 
as referidas épocas. E saõ infinitos outros os papeis do Governo que 
seguem a mesma marcha e theoria. 
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a cauza porque saÕ inquietados, sem que appareçaÕ 
nos juízos públicos a serem processados ; para que se 
desvaneça o mysterio com a luz da verdade ! Que hor
rível conspiração para enganar o miserável povo! In" 
feliz Portugal! A que maõs está confiada a tua saúde ! 
Quaes poderão ser os teus destinos ! E quando esse mi
serável povo arrastrado pelos prejuízos que os discursos e 
factos do Governo lhe tinhaõ perpetuado, rompe nos 
excessos que saõ necessárias conseqüências d'aquelles 
erros, alçadas e juízos criminaes se constituem porquem o 
tinha tentado aos seus desvarios ? Quem fez embebedar o 
delinqüente hé que manda castigar os delictos, que elle 
commetteu embriagado ? Que horrível cadêade tyranias 
e de iniquidadcs !* 

Tal havia sido e tal era o estado político de Portugal, 
quando S. A. R. publicou o seu indulto de vinte e dois de 
Outubro de mil oitocentos e déz; e exceptuando n'elle 
os crimes graves, naõ quiz contar no numero d'elles a 
inconfidência. O vosso soberano, oh Portuguezes! (aõ 
distante como está de vós, conheceu a vossa enfermidade. 
Elle vos ensina qual hé o vosso remédio, dando-vos nisso 
a mais douta e a mais proveitosa liçaõ. Ouvi as suas 
vozes; saÕ ternas vozes de um pay que vos ama; saõ vir
tuosas e sabias vozes de um soberano, que tem o seu Au
gusto Trono sustentado pelas virtudes e pela sabedoria. 
Elle nem se atreve a fallar em inconfidência : imitai o seu 
illustre exemplo ; esquecei-vos também desta idea. Ella 
vos tem sido summamente funesta, para que haja de querer 
conservar a sua memória, rebeldemente resistindo ao 
tácito documento que vôs envia a corte do Brazil. 

E supposto que as desgraças ja experimentadas, filhas 
do teiniozo empenho com com que em Portugal se iocul-

*A Alçada mandada á província do Minho para conhecer dos 
tumultos que precederão á invazaõ Franceza, commandada pelo 
Duque de Dalmacia, fêz justiçar diversas pessoas, e em numero crês 
cido, como consta da sentença que se imprimiu. 

/ l n - 9 
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cou ao povo a existência de inconfidentes, fossem bastantes 
para mostrar a sabedoria com que S. A. R. se desviou 
até de fallar n'elles, quando tractava de designar os réos 
de crimes gravíssimos: supposto que todas as censuras 
ate agora feitas contra aquelle fatalissimo abuso venha 
a ceder em louvor de quemtaõ discretamente seaccautelou 
de incorrer n'elle; e parecesse para isso desnecessário que 
eu me demorasse mais em quanto era douto e proveitoso o 
documento dado pelo Principe Regente Nosso Senhor, 
na omissão da palavra inconfidência, que se nó(a n'este 
decreto, eu naÕ deixarei com tudo de ampliar ainda 
mais as minhas reflexoens, para que ellas sirvaÕ de desen
volver até diante dos olhos menos inteligentes e mais pre
venidos, a sabedoria, e o proveito desta liçaõ. 

A concórdia entre os cidadãos hé o primeiro bem do 
Estado, e quando ella falta, desapparecem as commodi-
dades que se procuravaõ na sociedade civil; e desap-
parece a força que ha de deffendêla dos seus inimigos 
externos. As dissensoens de Mario, de Sylla, e de Ser-
torio, diz elegantemente Floro, faílando da guerra de 
Mitridates, convidavaÕ, e animavaõ a sua esperança e a 
sua confiança, mostrando-lhe lá mesmo ao longe aberto e 
indeflezo o corpo do Império por causa d'ellas.* 

Por isto os grandes gênios que a natureza, ainda que 
mesquinhamente, tem produzido para governar, fizeraõ 
sempre grandes sacrifícios aquelle importantíssimo fim. 
Hum dos mais illustres exemplos d'isto, se conserva na 
historia antiga da nossa Hespanha. Pompêo foi mandado 
á esta provincia Romana para fazer a guerra contra Serlo-
rio ; e este foi assassinado pelos ofliciaes do seu exercito. 
Perpena, hum dos conjurados apprehendeu a sua. secre-

* Lib. 3. cap. 5. Spem. et íidaciam dabant nostra vitia, quippe 
cum civilibus bellis disjungeremur, invitabat oceasio, nudum-que 
íinperii latus ostendebant proeul, Marius, Sylla, Sertorius. 
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taría ; nella encontrou muitas cartas dos principaes Roma
nos, e mesmo dos senadores e dos consulares, cscriptasdas 
suas próprias letras, em que Sertorio era convidado para 
que levasse a guerra para á Itália, segurando-se-lhe a sua 
cooperação, a fim de se alterar a formada republica; efoi 
offerecer áPompéoeste, que lhe parecia riquíssimo presente. 
E que fez o General Romano ! Queimou todos aquelles 
monumentos sem os ler, nem os nomes dos seus authores ; 
e fez matar Perpena, para que com elle morresse também a 
noticia da descuberta que tinha feito: salvando por este 
modo a Roma das dissensoens civis, que nella suscitaria 
o conhecimento daquellas conrespondencias; e que lhe 
cauzaria maior estrago, do que lhe traria de proveito, o 
castigo desses descontentes. Plutarcho, referindo-nôs este 
facto, diz que Pompéo mostrara nelle—o seu muito grave 
e prudente juizo,* e justamente porque era conveniente 
que em Roma nem se fallasse, nem se soubesse de tal caso, 
a fim de que elle a naõ losse dividirem facçoens; e por isto 
Pompéo queimou tudo até sem lêr ; e chegou a privar da 
vida aquelle que era sabedor de uma noticia, que convinha 
sepultar. 

E Pompéo fez isto ; e pelo fazer tem sido taõ louvado, 
quando cm Roma havia inconfidentes, e elle tinha na sua 
maõ os documentos com que os podia descubrir e conven
cer, havia S. A. R. de praticar outra coiza, naõ se lhe 
tendo mostrado que algum dos seus vassallos da Europa 
entrasse na classe daquelles criminosos? Havia de dar 
um testemunho de menos grave e de menos prudente 
juizo? Ah ! naÕ ! Ás sabias liçoens da historia naõ foraõ 
perdidas para o mesmo Senhor, como o tinhaõ sido para 
o Governo de Lisboa ! A palavra—Inconfidência—per
turbava e dezunia os Portuguezes ; e o Principe Regente 

* In Pompeio pag. 55°. Edic de 15(51, in foi. e in Sertorio, pag. 
522. Ca-terum Pompeius, non juvenilis, sed gravis admodum, pru-
deulia-que animi facinus edidit. 
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Nosso Senhor queima-a, para que naõ appareccsse nôs 
seus decretos, como havia apparecido n'outros semilhantcs, 
quando cila naõ produzia aquelles males. E quem lhe 
naõ dará por isto os mesmos louvores, com que o illustre 
Romano foi honrado por Plutarcho ? 

Lançar no meio do povo ideas que o haviaõ de tumul
tuar ! Isto era incompatível com a sabedoria de S. A. R., 
era incompatível com as luzes dos ministros que fazem o 
seu Conselho d'Estado na Corte do Brazil. Descuberta 
a conjuração de Catilina, e deixando elle a cidade, a fac
çaõ que estava no seu partido, e que ficara em Roma, 
continuou nos máos intentos que se tinhaõ conhecido no 
chefe; e Cicero, que oecupava entaõ o consulado, foi in
struído de que ella ja havia chegado a tractar com legados 
estrangeiros, a fim de excitar contra a republica os Gallos; 
os maiores talvez destes mesmos que nôs nossos dias inva* 
diaÕ Portugal. O cônsul informado da perfídia, fez sur-
prender os legados na sabida, e a conrespondencia lhe foi 
apprehendida. Os mais illustres cidadãos accodiraÕ 
pela madrugada ás casas do Cônsul, despertados com este 
rumor, e que lhe aconselharão ? Que nada divulgasse 
sem que se abrissem, e sem que fossem lidas as cartas; e 
para que naõ parecesse—que elle temerariamente havia 
"tumultuado a cidade, no caso de se achar nellas o que so 
suspeitava.* E com tudo ja havia conhecimento de 
coizas taõ grandes, e de indícios taÕ vehementes ! Mas 
assim mesmo como se tractava de originar boatos que cos-
tumavaÕ tumultuar o povo, ainda tudo aquillo parecia 
pouco aos mais illustres e acereditados Romanos; e pre-
viniaõ o cônsul para que obrasse com toda a circun
specção. 

Em Portugal felizmente se naÕ tinha descuberto coiza 
alguma que se parecesse com o facto de Lentulo, de 

* Circar. Orat. 3. in Catilin. §. 2, e 3*,—Ne si nihil esset inventum 
temere tanlus tumulus Civatati á Consule injectus videretur. 
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Gabinio, de Statilio, e de Cethégo, e por lanto, quem 
poderia esperar que os Conselheiros de S. A. R. se naõ 
dirigissem pelas mesmas regras de prudência e de sabe
doria, com que os respeitáveis cidadãos de Roma, em 
circunstancias muito mais graves aconselhavao o seu 
Cônsul, que se accautelasse para naõ divulgar extcmpo-
raneamente ideas que poderiaõ tumultuar o povo! Fallar 
aos Portuguezes em inconfidentes hé dar, ou motivo ou 
pretexto para os males, que até ao presente os tem ator
mentado mais ; nao se falle pois em tal matéria, para que 
elles se naõ cngravesçaÕ :—eis-aqui necessariamente o 
discreto parecer que á S. A. R. haviaõ de dar os Ministros 
do seu Gabinete, e que o mesmo Senhor se dignou de 
adoptar. 

E nem a"o Principe Regente nosso Senhor eraó precisos 
estes conselhos, ou estes documentos estrangeiros : Seu 
Augusto Avô o Senhor Rey D. José lhe tinha ensinado 
a politica de que elle fêz uzo neste decreto. A denomi
nação de Christaõs novos, e de Christaõs velhos, era 
fatalissima para a tranqüilidade publica, e para o provar 
bastariaõ as desgraçadas coraraoçoens da plebe de Lisboa 
nôs tempos do Senhor Rey D. Manoel, que taõ horrorosa
mente se descrevem nas suas Chronicas. * Quiz aquelle 
sempre respeitável monarcha destruir pela raiz a origem 
destes males, para que ella naõ continuasse a produzir 
os seus venenozos fructos : e de que remédio lançou maõ? 
Confirmou por acazo o povo na preocupação daquellas 
distinçoens, dizendo-lhe que havia Christaõs velhos e 
Christaõs novos; que elles existiaõ entre os Portuguezes i 
julgando remediado o mal com a prohibiçaõ dos excessos 
filhos daquellas preocupaçoens ? Naõ : antes pelo con
trario prohibiu inteiramente o uzo de semilhantes denomi-

* Damiaõ de Góes, Chronica do Senhor Re j D. Manoel, Part I*. 
cap. 103. 
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naçoens, que eraõ os fantasmas amotinadores do povo, * 
mostrando-lhe quanto ellas eraõ imaginárias e destituídas 
de fundamento. NaÕ hâ esses espectros que vôs assustaõ 
e que vos fazem delirar, e tanlo os naÕ hâ, que eu vos 
prohibo de fallar n'elles. Esta foi a medicina do Grande 
Avô, para curar entre os seus vassallos uma enfermidade 
filha de prevençoens populares: naõ hâ inconfidentes, e 
tanto os naõ hâ, que eu os naõ exceptuo neste meu 
indulto : esta hé a medicina que adoptou o seu digníssimo 
Neto para corregir outra igual moléstia, filha também dos 
prejuízos do povo. 

Oh ! como um e outro soberano conheciaõ os homens! 
Oh ! como cada um d'elles sabia perfeitamente a deficil 
arte de os governar! Enfermidades moraes que nasciaó 
de preocupaçoens, naõ se podiaÕ remediar sem que estas 
se dissipassem: e se o medico as nutria, inutilmente 
esperaria pela milhora do enfermo. Se as palavras traição, 
inconfidência saÕ os imaginários monstros, que há dois 
annos tem assustado o povo Portuguez, sendo o pretexto 
para a sua licencia e dezorganizaçaõ social; e sendo a 
cauza da sua dczuniaÕ, das suas intrigas, das suas mutuas 
perseguiçoens, e dos seus tumultos; o meio de evitar 
todos estes males, hé destruir as origens d'ellcs; eslas 
vagas e indeterminadas palavras, que com apparencia de 
virtudes civis, cubriaÕ todos os criminozos excessos da 
multidão ; e pode ser que também todas as paixoens dos 
que tinhaõ as rédeas do Governo. 

Que desgraças se naõ teriaõ evitado, se esta liçaõ agora 
dada por S. A. R. certamente muito de propozito, e por 
conhecer a necessidade que d'ella havia, tivesse sido des
necessária aos Portuguezes; se quem se tinha conservado 
á testa da sua publica administração possuisse os conhe
cimentos, que superabuudáraÕ na Corte do Brazil, e que 
tanto brilhaÕ neste decreto pela ommissaõ de uma so 

* Carta de Ley de 25 de Maio, de 1773. 
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palavra ? Os inimigos de Portugal teriaõ marchado mais 
vagarozamente contra as suas fronteiras, se naõ lhes tives
sem inculcado tanto, que havia inconfidentes, ou Portu
guezes affeiçoados á sua cauza. NaÕ era isto patentear-
ihes dissensoens intestinas ; a opinião publica dividida; 
e mostrar-lhes consequentemente aberto o corpo do reyno, 
do mesmo modo que as discórdias de Mario, d e Sylla, e 
de Sertorio haviaõ mostrado a Mithridates aberto e inde-
fezo o corpo da Republica Romana, segundo a citada 
expressão de Floro ? E que diria este eloqüente escrip
tor, se aquelle monarcha, alem de vêr as divizoens de 
Roma, tivesse quasi diariamente um annuncio publico, 
dado pelos Cônsules, de que havia cidadãos infiéis á 
pátria, e unidos ao seu partido ? De que expressoens 
lançaria maõ a sua eloqüência para descrever o perigo do 
estado, quando as discórdias de uns cidadãos com outros 
patenteadas ao Rey do Ponto, sem haver aquelle bando 
consular, lhe pareciaÕ bastantes para pintar como inteira
mente aberto e indefêzo o território Romano ? 

NaÕ hâ mais indiscretas máximas de guerra ! Appre-
goar diante dos inimigos a fraqueza, em vez de lhes fazer 
considerar Portugal como um corpo intimamente ligado 
em todas suas partes, e que havia de appresentar uma 
resistência geral e uniforme aos ataques estrangeiros! 
Ainda quando desgraçadamente houvessem essas facçoens 
desliaes á pátria, toda a industria do Governo deveria 
consistir em esconder esse conhecimento aos inimigos; e 
manifestar-lho era indispensavelmente servir aos seus 
interesses. Se naõ havia inconfidentes, inculcar a sua 
existência era calumniar e denigrir a naçaõ : se os havia, 
inculcar a sua existência era convidar os inimigos a que 
marchassem mais depressa : e por tanto, o que em ambos 
os casos convinha era o silencio á este respeito, como 
S. A. R. ensina com o seu exemplo. 

Os Portuguezes persuadidos da constante uniaõ de todos 
VOL. XII I . No. 78. 4- N 
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os seus concidadãos, confiariaÕ sem duvida muito mais 
"seguramente no feliz êxito do seu empenho, do que sup-
pondo-se rodeados de traidores e de inconfidentes. Im
buídos com estas suspeitas, todos os seus passos seriaÕ 
trêmulos ; a sua attençaõ, em véz de estar toda derigida 
contra os inimigos, seria necessariamente dividida entre 
elles eos seus mesmos companheiros de armas, duvidando 
todos uns dos outros, e receando mutuamente serem at-
traiçoados. Hé por isto que a disciplina militar de 
todas as naçoens civilizadas fazia castigar como um crime 
gravíssimo, o levantar no meio dos exércitos vozes, que 
produzissem o espanto e o terror ; e nenhuma vós he 
mais espantoza, e mais atterradora, do que o annuncio de 
haver traição Persuadir pois, que entre os Portuguezes 
havia inconfidentes, se por uma parte animava a invazaÕ, 
pela outra enfraquecia a defeza, sendo por todos os modos 
em prejuízo do estado ; e consequentemente o que con-
vinha, era o silencio á este respeito, como S. A. R. ensina 
com o seu exemplo. 

£ que effeitos produziria nôs nossos necessários, e in
dispensáveis alliados os vasallos da Gram-Bretanha, a 
persuasão de que entre nós havia inconfidentes, Portu
guezes addidos aos interesses da França? Elles naÕ 
podiaõ deixar de accreditallo quando, em a bono desta 
crença, viaÕ os constantes e públicos testemunhos do Go
verno de Lisboa, que nem era possível suppor aleivozos, 
nem temerários e indiscretos, tendo nelles Portugal tudo a 
perder, e nada a ganhar. E dirigindo os seus planos 
militares no meio desta pavoroza illusaõ, sempre cuida-
dozos de que os seus exércitos estivessem á salvo das 
nossas perfidias, quanto naÕ seriaÕ seus esforços menos 
proveitozos aos nossos interesses, do que se elles obras
sem inteiramente confiados na fidelidade Portugueza? 
Era pois enfraquecer os seus auxílios, e persuadillos de 
que havia entre nos inconfidentes; e consequentemente o 
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que convinha era o silencio á este respeito, como S.A. R . 
ensina com o seu exemplo. 

O Governo de Lisboa naõ apprezentava aos olhos do 
publico nenhum Portuguez convencido de inconfidência, 
e devidamente castigado com a severidade que pedia este 
gravíssimo delicto, e nestas circunstancias, quem o via 
inculcar a existência de tais criminozos, se lhe dava 
credito, naõ podia pouparlhe a censura, ou da sua ne
gligencia, ou da sua complicidade, pelos naõ fazer descu
brir nem castigar : e se lho naÕ dava, naõ podia deixar 
de aborrecêllo, como a um infame calumniadors e em 
ambos os cazos, o descrédito e ódio geral para com o 
Governo, era o resultado que elle tirava do seu desacerto. 
Dezagradava á huns, porque naÕ fazia correr o sangue dos 
suppostos delinqüentes ; e aos outros, porque infamando 
vagamente a lealdade Portngueza, excitava aquelles san
guinários e injustos dezejos na crédula e sempre suspeitoza 
multidão; naõ havendo nenhum dos Portuguezes, que 
deixasse de entrar em uma destas duas classes ; e por 
tanto, o que convinha mesmo pessoalmente ao Governo, 
era o silencio á este respeito, como S. A. R. ensina com 
o seu exemplo. 

Aos Portuguezes em geral abriam-se infinitos precipícios 
diante dos seus passos, quando-se-lhes fallava em incon
fidentes. Uns verdadeiramente illudidos, precipitavaõ-se 
em injustas perseguiçoens contra innocentes, que os pre
juízos nutridos pelo Governo lhes faziaõ olhar como cri
minosos : e passando muitas vezes aos excessos próprios 
do fanatismo civil, que os erros accompanhaõ sempre, des-
honravaÕ o solo Portuguez, e borrorizavaõ a natureza 
com cruéis atrocidades. Outros, achando aberto um 
fácil caminho para ás suas vinganças pessoaes, e para a 
satisfação dos seus ódios, marchavaÕ por elle franca
mente, até chegarem aos mais escandalozos assassinios ; 
sendo suas armas a vóz da inconfidência, que lhes eraõ 

á. NT 9 
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adiadas e entregues, quando o Governo lhes attestava a 
existência de traidores. E pedindo depois a necessidade 
do exemplo, que se vingassem estas iniquidades, eraõ 
sacrificados á morte no patibulo estes, ou preocupados, 
ou appaixonados Portuguezes, que naõ teriaõ delinquido, 
se o Governo naõ tivesse feito delirar á uns, e se naõ 
tivesse aberto aos outros a estrada para a satisfação das 
suas paixoens. Era pois de todos estes males funesta 
origem, a persuasão de que havia inconfidentes: e conse
quentemente o que convinha em tais circunstancias, era o 
silencio â este respeito, como S. A. R. ensina com o seu 
exemplo. 

E bastava esta ultima consideração, para que a lição 
dada por S .A.R. o fizesse credor dos mais justamente 
devidos elogios. Igual á Trajano, e seguindo os seus 
mesmos passos, o Principe Regente nosso Senhor, com a 
ommissaõ de palavra inconfidência n'este Decreto, procu
rou restituir aos Portuguezes a tranqüilidade e segurança 
civil por ella destruídas, fazendo-Ihes nisto o mesmo bene
ficio, que daquelle Grande Impeardor receberão os Ro
manos, quando elle fez deportar e entregar á sempre 
dúbia sorte das ondas todos os muitos delatores, que des-
honravaõ o território Romano; e que tinhaõ nclle nutrido 
por longo tempo as desconfianças e perseguiçoens, as des
graças e todos os crimes. Foi o mesmo o espirito, e foi 
a mesma a politica de um e outro Soberano: a vóz da 
inconfidência era a deshumana fera que devastava, seus 
estados, e conduzindo-a os delatores em triunfo; ambos 
a destruirão : um fazendo desapparecer os que puxavao 
pelo seu infame carro; e o outro aniquilando o mesmo 
torpe e sanguinário monstro a que se tributavaÕ divinos 
cultos. Os Portuguezes podem appropriar á S.A.R. as 
mesmas palavras de Plínio dirigidas á Trajano.-Tu nôs 
tiraste inteiramente o susto do crime de inconfidência, 
iingular e uaico crime daquelles que naõ tem cnme. 
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Foi assim restituida a confiança aos amigos ; a piedade 
aos filhos; o respeito aos inferiores. Nos somos respei
tados, elles obedecem e conhecem os seus superiores. J a 
os delatores naõ saõ os amigos do Princepe, somos nós. 
Elle nos livrou á todos dos domésticos accusadores ; e 
com um único saudável remédio acabou, para me 
explicar assim, esta plebêa guerra em que vivíamos, uti
lizando naÕ menos aos delatores, do que á nos, porque á 
elles os fez outra vez bons, e ã nós nôs restituiu a publica 
seguransa. * Hé o Panagirista de Trajano quem falia 
assim : ninguém poderá accuzarme de lisongeiro, quando 
as suas mesmas palavras fazem o elogio de S. A. R. 

Uma circunstancia porem fará sem duvida sobre sahir 
a sua gloria sobre a de Trajano. O panegirista do Im
perador, transportado de alegria pelo beneficio feito aos 
seus concidadãos, exclamou diante dos senadores Roma
nos.—Oh! quanto hé útil ter chegado pelo meio dos tra
balhos ao cume da fortuna! Tu vivêste comnosco, 
corrêste comnosco os mesmos perigos, e os mesmos sustos, 
porque elles eraõ entaõ a sorte dos innocentes. Tu sabes, 
e exprimentaste quanto aborrecem aos mãos Princepes 
aquelles mesmos que os fazem maós. Tu te lembraste 
d'aquillo que costumavas dezejar e lamentar comnosco ! t 

* Majestatis singulare, et unicum crimen eorum, qui crimine va-
carent. Hujus tumetum penitus sustuligti. . . redita est amicis 
fides, liberis pietas, obsequium servis : verentur, et parent, et do
minós habent. Non enim jam servi nostri Principia amici, sed nos 
suraus . . . Omnes accusatore doméstico liberasti, unoque salutis 
publicas signo, illud, ut sic dixerim, servile belum sustulisti: ia 
quo noa minus servis quam dominis praestitisti: eós enim securas, 
illos bonos fecisti. Plin. Panag. Traj. dict. cap. 42. 

+ Quam utile est ad usum secundorum per adversas venisse? 
Vixisti nobiscum, periclilatus es, timuisti, quas tum erat innocen-
tium vita. Seis, et expertus es, quanto opere detestentur maios 
priucipes etiam, qui maios faciunt. Meministi, qua* optare nobis. 
cum, qua; sia queri solitus. Idem Panag. cap. 44. 
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Ah ! Plinio! e quanto naõ hé mais glorioso fazer o mesmo 
que faz Trajano, quem nem tinha visto taÕ de perto, nem 
tinha pessoalmente exprimentado e temido os horrores cau-
zados pela Inconfidência? Pois estehé o Principe Regente 
Nosso Senhor: Elle estava taÕ distante de Portugal quanto 
vai do Tejo ao Trópico meridional, quando naquelle Reino 
pela sua desgraçadissima auzencia ergueu a sanguinária 
fronte o monstro agora debel lado. Elle naó prezenciou 
seus estragos, como Trajano havia prezenciado em Roma 
nos infelizes tempos de Tiberio, de Caligula, e mais de 
Nero, nesta parte igoais aos que Portugal tinha soffrido 
havia dois annos. Elle nunca temeu por seu próprio res
peito, nem havia conhecido, como Trajano, os sustos, os 
cuidados, as augustias em que vive a Innocencia 
quando domina a tyrania, servindo-se da Inconfidên
cia ate para se escudar com ella, e com tudo isto o vosso 
Imperador naÕ excedeo á S. A. R. O que Trajano viu 
de perto e com a própria experiência, elle conheceu de 
longe, e sem pessoalmente o experimentar. O vosso 
Héroe teve mais digno Panegírista, mas elle deu-lhe me
nos fecunda matéria para o seu elogio. 

Tudo ajudava o Imperador Romano para ver o que 
viu, e para fazer o que fêz; tudo desviava á S. A. R. de 
ser o seu imitador : sendo-lhe para isto necessário vencer 
os muitos e perigossimos inimigos, que estavaõ conspira
dos para illudillo em favor da Inconfidência ! Que terrí
vel conspiração! Que poderosos motivos a animavaÕ! 
Que seductoras armas por ella empregadas em honra da 
sua torpe Divindade! Tudo, tudo isto era preciso que S. 
A. R. debelasse, para ommittir a palavra Inconfidência 
neste seu Decreto! O Receio, a Ambição, e a Vingansa 
eraõ os chefes da conspiração; e todos instigados pelos 
seus pessoaes e mais graves interesses. Que horrível con
spiração ! Que poderosos motivos a animavaÕ! 

Fjatmezas imperdoáveis, commettidas no tempo da do-_ . 
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minaçaÕ estrangeira assustavaõ uma grande parte dos Por
tuguezes: eque Portuguezes ! Muitos daquelles á quem o 
destino, ou cego ou avesso a Portugal, tinha entregue o 
Governo do Reino, ou confiado algum importante ramo 
da sua publica administração. Sua intima consciência os 
accuzava, seus remorsos os enchiaõ de pavor. Elles te-
miaõ ser vistos na Corte do Brazil taes quaes tinhaõ sido, 
e bem como o Corvo da Fábula, cubiçavaÕ algumas vis
tosas penas com que podessem disfarçar a sua disformidade. 
Seus pusilânimes receios os tinhaõ feito encher de negras 
manchas no primeiro período,* e elles os conduzirão tam
bém no segundo á quererem cubrirse com alguns ornatos, 
ainda que lhes con viessem taõ pouco, como aquella áve 
carniceira convinhuÕ as douradas penas do pavaõ. Apre
goai Patriotismo, ostentai zello pela cauza do vosso Sobe
rano; invectivas contra os outros como Inconfidentes; e 
igoale agora o estrondo das vossas vozes nestes pregões; 
aos antigos excessos de cobardia que hoje vos atormentaÕ , 
os seus éccos se faraÕ ouvir no Rio-de-Janeiro, e produzirão 
lá a vossa apotheosi, ainda que seja á custa de estragos so
bre á Innocencia. Assim fallava de noite e mais de dia o 
Receio, conspirado para illudir a S. A. l i . , e seus perver
sos conselhos foraõ seguidos! 

Ah! que feliz momento este para fazer grandes fortunas, 
dizia a cega Ambição ; O perigo está passado, a Hespa-

* Podein vêr se as extemporâneas e excessivas lizonjas do Dezem-
bargador Secretario do Governo Joaõ Antônio Salter de Mendonça, 
no Avizo, de 17 ,eno Edital de 29 de Dezembro, de 1807, Coir. 
Brazil, N°. 24, pag. 547. ; e sobre tudo o criminoso silencio que elle 
teve, sendo Procurador da Coroa, e vendo invadir pelo General Ju-
not todos os Direitos Magestaticos, que elle era obrigado a defFen-
der, cujo assumpto se vera tratado mais largamente no Paialello do 
Governo Portuguez subsequente as Revoluções de 1640; e 1808, e 
15. Veja se também a Pastoral do Bispo do Porto, de 18 de Janeiro, 
de 1808. 
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nha toda em massa revoltada hé uma insurmontavel bar
reira que defenderá sempre a Portugal. Cumpre ser 
muito vizivel no triunfo, para figurar de muito affeiçoado 
á cauza vencedora, e ser ao depois também muito atten-
dido na repartição dos prêmios. Apregoai Patriotismo, 
ostentai zelo pelos Direitos de vosso Soberano, invectivai 
contra os outros como Inconfidentes; e faltai taõ alto que 
as vossas vozes cheguem ao Rio-de-Janeiro: ellas vos 
ganharão avultados prêmios, e naÕ importa que sejaÕ com
prados com estragos sobre a Innocencta. Esta era a lin-
geagem do segundo chefe, conspirado para illudir á S. A. 
R. , e seus conselhos foraõ seguidos. 

A desvelada e cuidadoza Vingansa foi desenterrar os 
mais antigos resentimentos: ella os apprezentou com todo 
o vigor da mocidade; e por entre as trevas da noite dis-
pertou os inimigos, dizendo-lhes : que mais opportunaoc-
caziaÕ; Um crime indeterminado vago! Crime que naõ 
exige corpo de delicto; que bem como as accuzações da 
Magia, pode ser attribuido á todo e qualquer á quem se 
dezeja fazer mal! * Dispertai, apregoai Patriotismo, os
tentai zelo pela cauza do Vosso Soberano, e invectivai 
contra os vossos inimigos como Inconfidentes; que os 
vossos clamores se oiçaÕ na Corte do Brazil! Aquelles naõ 
poderão dissipar em taõ grande distancia as trevas que 
haÕ de produzir vassos aleives; e ainda que seja á custa 
dos estragos da Innocencia, a vossa victoria hé inaffalivel. 
Assim fallava a Vingansa conspirada para illudir á S. A. 
R. , e seus conselhos foraÕ seguidos. Que horrível conspi
ração ! Que poderosos motivos a animavaÕ! 

E eis-aqui o Trono Portuguez rodeado de malévolos im-
postores! Todos elles lhe estaõ gritando desde o Tejo 
contra Inconfidentes, e vai misturada com as suas vozes 

*-> 

* Veja-se Montesq. de l'Esprit des loix, liv. 12. Chap. 7,ese. 

uintes. 
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também a do Governo, que em Nome de S. A. R . exerci, 
tavaem Lisboa a publica authoridade! Estabelece-se um 
Juiz de Inconfidência, para devassar sobre este crime: * 
authorizaõ-se todos os Magistrados do Reino para receber 
Denuncias, e para inquirir á seu respeito:+ criaõ-se na 
Caza da Supplicaçaõ duas Commissões, compostas de 
muitos Dezembargadores, para sentencear os Inconfi
dentes: % repetidas Proclamações, e repetidos Decretos 
invectivaõ contra esses entes imaginários: § contra elles 
gritaõ as diárias Gazetas do Governo; fazem-se amiuda-
das prizões raysteriozas; apparecem estrondozos e naÕ 
uzados procedimentos, j| e de tudo se encobre ao Publico 
desveladamente a cauza, deixando-se que elle a attribua 
ao justo castigo daquelle delicto: e mesmo na Prezensa de 
S. A. R. se inculca a existência d'elle, como um motivo 
para o Mesmo Senhor revogar as Suas Determinações, 
restrictivas da authoridade que o Governo se tinha appro-
priado; e para lhe conceder o indeterminado exercio dos 
seus Direitos Magestaticos, principalmente a faculdade de 
impor arbitrarias penas, que elle summamente cobiçava. 
Que vozes taõ estrondozas se fizeraõ assim retumbar na 
Corte do Brazil, para nella se testemunharem a existência 
de Portuguezes Inconfidentes ? 

Quem fallava era o Governo de Portugal; e parecia 
naõ poder existir um testemunho mais irrefragavel. Os 

* Veja-se o Decreto referido na Nota, (19.) 
+ Decreto de 20 de Março, de 1809, Corr. Brazil. N°. II, pag. 296. 

•j: Decretos referidos na Nota (20.) 
•$ Documentos referidos na Nota (21.) 

|1 Hé superabundante prova a espantosa Deportação do mez de 
Septembro, de 1810, sobre a Fragata Amazona, dirigida ás Ilhas dos 
Açores. E podem vôr-se as Observações do Dr. Vincente Joz 
Ferreira Cardoso sobre a Gazeta de Lisboa, do dia 29 de Outu br 
do mesmo anno. 
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grandes meios que tinha na sua maõ para ser informado 
da verdade, removiaõ todo o receio de que elle fosse en
ganado ; a consideração que conrespondia ao seu respei
tável exercicio fazia inacreditável que elle fosse engana
dor, ou que cheio de prejuízos, como a plebe, se podesse 
illudir facilmente á semilhança d'ella. Ninguém podia 
suspeitar que elle fosse o orgaõ porque fatiassem na Real 
Prezensa aquelles tres infames Conjurados! 

E que dizi Õ elles pela boca do Governo ? Há Portu
guezes Inconfidentes, desleaes a cauza da sua Pátria, infiéis 
ao seu Soberano, e vendidos aos inimigos. Que fatal 
pregão! cora que facilidade o faraõ accreditar as naturaes 
paixões humanas, por elle accendidas em volta de S. A. 
R . ? como será possivel que o Mesmo Senhor conserve 
tranquilla a Sua Mente, e imperturbável o Seu Animo, 
por entre o annuncio de ser attraiçoado pelos seus Vassallos 
da Europa ? Por aquelles mesmos, cujas commodidades 
Elle há taÕ poucos mezes preferiu ás suas, degradando-se 
dos felizes climas era que nascêo, a fim de lhes poupar a 
sua desgraça, e sem exigir uma gota do seu sangue, para 
se desafFrontar de tropas, que marchavaÕ pelos seus esta
dos, dirigidas particularmente contra a Sua Real Pessoa.* 
E perturbado pela indignação e pela cólera, que justa e 
indispensavelmente o devem inflamar neste momento, como 
será possivel reconhecer que o enganaÕ ? hé inevitável, ó 
Portuguezes, que elle seja illudido ! naÕ hé possivel, que 
cercado de taÕ espessas trevas, e agitado por naturaes sen
timentos taõ vehementes, veja as coizas como ellas saó. 
Que seductoras armas, empregadas em honra da Inconfi
dência, para se lhe consagrarem também Altares na Corte 
d o Brazil ? 

* Estes eraõ os sentimentos de S. A. R„ que o Mesmo Senhor ex
primiu no Seu Decreto de 26 de Novembro, de 1807, Corr. Braz. 
Ti: l ,pag. 5, 
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Ah! Senhor! perdoai este meu temerário juizo, summa
mente reprehensivel em quem era obrigado a conhecer toda 
a extensão das Virtudes de V. A. R. ? Perdoai-o ao meu 
justo cuidado pelo primeiro dos meus interesses, que hé, e 
será sempre evitar a deshonra de parecer dezagradecido ás 
Beneficencüis de V. A. R. para commigo! perdoai-o á 
vehementissima dor, que em mim excitava a consideração 
de vêr calumniada a minha fidelidade na Prezensa de V 
A. R. ! Perdoai-o â inevitável perturbação em que o 
meu animo fica mergulhado, sempre que eu penso na 
honra da naçaõ a que pertenço, vilmente infamada e sem 
motivo, por quem devia ser o primeiro em accreditalla! 
perdoai, Senhor, á taõ poderosos motivos, se eu por um 
instante me esqueci, de que V A. R. era superior á todas 
as illuzões, de que podia lançar maõ a calumnia, em des
crédito dos seus Vassallos ! A Omnipotencia naõ me do
tou como á S. A. R. de um espirito constantemente im
perturbável, para vêr sempre as coizas como ellas saõ, 
ainda no meio do tumulto de todas as paixões, e de todos 
os artifícios da malicia humana. 

O Principe Regente Nosso Senhor inutilizou com as 
grandes luzes do Seu Entendimento, esta que parecia in
vencível conspiração contra a honra e contra a lealdade 
Portugueza. A Sabedoria, que prezide aos Seus Augustos 
Conselhos, manifestou lhe os dois grandes caracteres da 
verdade; a coherencia dos testemunhos que a abonaÕ, e a 
ingenuidade com que apparece. 

Sendo uma c sempre a mesma, ella naõ pode aprezentar 
rezultados que sejaÕ entre si contradictorios; e consequen
temente, quando estes se divisão, todos os dictames da 
razaÕ fazem suspender os cultos que lhe saÕ devidos. A 
insensibilidade com que no celebre Juizo de Solomaõ, 
uma das duas inculcadas Mâys ouvio a decizaõ, que 
mandava dividir o pertendido menino entre as ligantes, 
fez conhecer evidentemente ao Sábio Ju iz , que ella naõ 
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era a verdadeira Mãy. Seria contradictorio aquelle senti
mento, com a maternidade, em que ella fundava a sua per-
tençaÕ. * S. A. R. foi guiado pela mesma estrella. Tan
tas vozes appregoando, havia tanto tempo, a existência de 
Inconfidentes, vozes de quem tinha todo o poder para o 
descubrir e castigar, e náÕ apparecer nenhum processado, 
convencido, e devidamente castigado! todos os por este 
motivo perseguidos, ou finalmente julgados innocentes, ou 
sem poderem obter processos públicos, por elles instante
mente requeridos, ou supliciados com levíssimas correções, 
totalmente impróprias deste grave crime! isto hé contra
dictorio com a sua appregoada existência: se esta fosse 
filha da verdade, aquelles rezultados naõ podiaõ appa
recer. 

Discorrendo desta sorte, foi que S. A. R. commeçou a 
vencer as illuzões, que o pertendiaõ enganar; foi assim, 
que o Mesmo Senhor entrou a descubrir a falsidade, que á 
Sua Real Prezensa havia chegado taÕ cuberta de vestes 
enganadoras, como diante do Trono de Salomão appare-
cêra a disputa das duas inculcadas Mãys. A mesma im
postura, ainda que enganoza, desviou dos erros á ambos 
os Soberanos, bem como o microscópio, que fazendo-nos 
vêr as coizas mil vezes maiores do que ellas saÕ, illudindo 
os nossos sentidos, nos conduz a conhecer muitos objectos, 
que nimiamente pequenos, estariaó sempre escondidos aos 
nossos olhos, se naõ fosse aquelle instrumento enganador, 
que servindo-se da mentira, nos faz descubrir a verdade. 

O outro caracter que hé delia insepravel, a ingenui
dade, com que apparece, serviu também de soecorro á 
S. A. S. Tantos mysterios taõ deligentemente procura
dos. Tantas sombras espalhadas taÕ cuidadosamente! 
Hum decreto mandando devassar de todos os crimes rela
tivos á Inconfidência, sem que os definisse, e sem que elles 

* libr. 3. Uegum, Cap. 3, v. 16, e seguintes. 



Miscellanea. 653 

estivessem definidos !* Outro impondo penas, co mo in
dispensáveis, para que cessasse o geral escândalo, sém se 
saber, e sem se declarar qual este fosse ! t Convidadlas as 
Denuncias em segredo !*£ Prizoens mysteriozas! Con-
servando-se os prezos sepultados por muitos mezes em 
cárceres incommunicaveis! Denegando-se-lhes a publi
cidade das suas causas, e a faculdade de as tractar nos 
juizos públicos \% Naõ sendo possivel a um supposto réo, 
interrogado sobre uma carta conseguir a certidão desta 
carta, e das suas peguntas, como elle pertinazmente reque-
reu !|| NaÕ se lhe passando certidoens de processos que 
corriaÕ nós auditórios!! Sumindo-se-lhe os requerimen
tos que se naÕ queriaÕ attender, para se lhe naõ pór o des
pacho—Indeferido—incompatível com a sua notória jus
tiça !** Obrar assim constantemente, como quem leme a 
luz, e só pode caminhar por entre as sombras! Estes 
naÕ saÕ os luzentes atavios da verdade! E tendo mar
chado assim em Portugal esta Inconfidência de que se 

* Decreto referido na nota (19.) 
+ Decreto de 27 de Janeiro de 1809, impresso nas gazetas de Lis

boa conrespondentes á esta epoca. 
% Decreto referido na nota (33.) 
\ Vejaõ se as observaçoens referidas na nota (36.) 
|| Este supposto Réo hé o Dezembargador Vicente Jozé Ferreira 

Cardozo; e a sua historia, a que isto allude, pode ver se nas mesmas 
observ. citadas na nota antecedente ; e bem assim na Memória Jurí
dica, remettida para a Corte do Brazil em 1810. 

- 0 mesmo desembargador pediu e instou muito por uma certi. 
daõ, que se havia de passar do processo crime, formado na correiçaõ 
do crime da corte e caza contra o Conde da Ega • e naõ pode con-
seguilla. 

**Isto succedeu ao ditto desembargador, a pezar de representar, 
que aquillo era offensivo ao respeito de S. A. R. para quem ha
via o recurso do que naõ deferisse o Governo de Lisboa; naõ se 
dirigindo esta pratica mais que a estorvar o recurso para o mesmo 
Senhor, 
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me falia, ella hé certamente uma importura. Taes forno 
dictados pela sabedoria de S. A. R., a fim de que se des
viasse dos erros em que o queriaõ sepultar. 

Luminosa chama de verdade, teus brillantes resplan-
dores podem cubrir-se por algum tempo cora espessas 
nuvens, como suecede aos raios do Sol, mas ellas naõ 
poderão ja mais appagallos, c dissipadas algum dia pela 
sua própria fortaleza, sempre haÕ de deixar finalmente 
brilhar a tua luz! 

Eis aqui a matéria riquíssima, que em honra do Prin
cipe Regente Nosso Senhor ha de ser ainda empregada 
por algum artífice, digno de a polir, quando a natureza 
crear o seu panegirista. A ommissaõ da palavra Incon
fidência neste decreto, fará com que elle apparcça igoal á 
Trajano, em quanto ao facto; mas sua gloria será tanto 
maior que a do Imperador Romano, quanto foi mais cres
cido o seu triunfo. Um conheceu e curou males, de que 
elle mesmo tinha sido testemunha e victima: que pode-
rozos impulsos para lhes applicar o remédio, quando este 
dependia da sua maõ! O outro, sem ter visto e sem 
ter experimentado as dores; cercado de uma hor
rível conspiração, para que as naõ julgasse dignas da 
sua piedade, assim mesmo conheceu que o éraõ, dissi
pando para isto as mais espessas nuvens, com a transcen
dente luz do seu entendimento ; e vencendo o tumulto das 
mais desculpaveis e das mais vehementes paixoens com as 
virtudes do seu imperturbável coração. Que defficillima 
victoria! Se tivesse existido o appregoado crime, seria 
S. A. R . oofiendido: que precepicio terrível para os Por
tuguezes se outro fosse por acaso o seu soberano í Accu-
sados como Inconfidentes, e tendo por juiz a sua mesma 
parte ! Qual outro se naÕ previniria contra os aceusados! 
Qual outro poderia ter a firmeza para vencer as illusoens, 
e conhecer depois disso a innocencia! E sem orador que 
advogasse a sua causa! Peroraudo-a elle mesmo» á 
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quem as accusadoras vozes inculcavaÕ ultrajado com o 
supposto crime de que eraõ dclatoras ! Que summa sabe
doria! Que incomparavel justiça! Que respeitáveis 
virtudes! 

E que precioso presente para vós, ó Portuguezes! 
Aqui tendes o remédio para uma grande parte dos males 
que vos tem atormentado : aqui tendes hum novo e pode
rosíssimo exercito, que d'alem do Atlântico vôs enviaõ os 
paternaes desvélos do nosso augusto Principe, a fim de 
ajudar-vos na defeza da vossa causa. Vossas mutuas sus
peitas vossas dissençoens domesticas, excitadas sempre 
com esses fataes espectros das traiçoens e dos inconfiden
tes, tem manchado o território Portuguez com os vossos 
crimes, e com as lagrimas e sangue dos vossos concida
dãos : S. A. R. vôs manda o único remédio que vôs pode 
livrar de repetir estas scenas horrorosas: segui o illustre 
exemplo do seu silencio; nelle consiste a medicina que 
vôs convém. 

Vossas mutuas suspeitas, vossas dissençoens domesticas, 
excitadas sempre com esses fataes expectros das traiçoens 
e dos inconfidentes, tem enfraquecido muito os vossos 
esforços numa causa, que podia ter coroado de gloria 
o vosso nome. S. A. R. vôs manda um valente auxilio 
para reparar as vossas perdas: segui o illustre exem» 
pio do seu silencio; elle produzirá a vossa uniaõ; e 
com esta vos tomareis taõ invencíveis, como tendes 
sido fracos no meio das vossas discórdias. Ah! Naõ 
haja Portuguez nenhum de tal sorte enfatuado, que 
deixe de escutar esta doutíssima liçaõ, receôzo de que 
ella confirme os seus anteriores dezacertos. A Au
gusta qualidade, e a elevadíssima condição do mestre, faz 
com que ninguém se possa julgar humilhado quando 
aprende, sendo elle quem ensina. 

Adular a multidão hé mais fácil do que servilla util-
raente, porque ella gosta mais de ser lisongeada, do que 
de ser corregida: assim pensava o illustre Quincio Capi 
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tolino, fallando aos Romanos,* quando occupava o cou-
sulado, e as agitaçoens do povo chegadas ao seu maior 
auge haviaõ feito retirar a plebe para o Monte Sacro, 
desafiando os inimigos para tomarem armas contra a ci
dade.+ Elle atacou os prejuízos populares, origem das 
discórdias; uniu Roma e salvou-a. O respeito justamente 
devido ás virtudes do cônsul foi talvez mais persuasivo 
ainda, do que as suas palavras; e fez por isso com que as 
reprehençoens do severo magistrado fossem naquella ocea
siaõ mais agradáveis ao povo do que em outra alguma os 
lisongeiros discursos dos seus tribunos.*}: Hé também o 
vosso cônsul quem vos falia com o seu eloqüente silencio: 
Capitolino naõ era mais respeitável que elle pelas suas 
virtudes : naõ queirais vos sér mais insensíveis do que a 
plebe Romana. Honrai o silencio do vosso cônsul, como 
ella honrou as vozes do seu. 

E vós, ó companheiros dos meus trabalhos, innocentes 
victimas sacrificadas pela desgraça, que appartou de nós 
para taõ longe o Nosso Augusto Principe, abençoai com-
migo os nossos infortúnios. Ainda que tenhamos cami
nhado por entre as apparencias da infâmia, ainda que 
distantes da pátria, dos parentes, e dos amigos pizêmos 
um clima estranho, justamente afílictos e cuidadosos, até 
por naõ podermos ajudar em dias trabalhosos á quem 
fazia mais de ametade de nós mesmos, abençoemos os 
nossos infortúnios : elles cedem em honra deS. A. R., em 

* Vellem quidem vobis placere, Quirites, sed multo maio salvos 

esse, qualicumque erga me animo futuri estis. Natura hoc itacom-

paratum est, ut qui apud multudinem sua causa loquitur, gratior 

e o sit, cujus mens nihil pra*ter publicum commodum videt Liv. 

Histor. lib. 3. deced 1. pag* 91. Edit. Bran. 1549, in foi. 

+ Tam non ultra discórdia civium reprimi poterat—ad signo ac-

cepto arma capere Equi, et Volsci. Ibidem, pag. 90. 

+ Raro alias Tribimi popularisorarorio acceptiorplebi, quámtune 

severissimi consulis fuit. Ibidem, pag. 91. 



Miscellanea. 657 

nosso triunfo, em muito proveito do novo império, que 
ha de restituir ao nome Portuguez o grande lustre que 
elle tinha quando o descubriu. Que preciosíssimos 
fructos ? 

O Principe Regente Nosso Senhor naõ se veria taõ glo
riosamente coroado com a honra, que lhe resulta da om
missaõ da palavra Inconfidência neste decreto, se tantas 
e taÕ estrondozas vozes contra nós, naõtviessem idoretum-
bar nos seus ouvidos : nossas accusaçoens e nossas perse-
guiçoens saÕ a matéria da sua incomparavel victoria: 
abençoemos os nossos infortúnios, elles cedem em honra 
de S. A. R. 

E como sem elles, teríamos nós conseguido taÕ authen-
ticos testemunhos da nossa innocencia ? Ninguém ouzará 
dizer que ella deixou de apparecer denigrida, porque naõ 
fosse verdadeiramente explorada. Nossas accusaçoens 
e nossas perseguiçoens manifestarão a vontade que havia 
de nôs macular, fazendo luzir a fidelidade de quem, a 
pezar delia, naÕ pôde ser mostrado ao publico, como cri
minoso. Ellas fizeraõ vêr na corte do Brazil a necessi
dade que tinha Portugal de que S. A. R. afiiançasse 
diante do universo a lealdade dos seus vassallos da Eu
ropa. Se ellas naõ tivessem feito indispensável este 
abono, naõ teria a nossa cauza por testemunho em nosso 
favor o nosso mesmo Soberano. Felizes infortúnios, que 
nos merecerão ter hum taÕ destincto reparador da nossa 
faina! Bemdigâmos os nossos infortúnios ; elles cedem 
em nosso triunfo ! 

Habitadores de um novo mundo, por tantos séculos es
condido á communicaçaõ das outras gentes, igualmente 
fecundo em atilados gênios, que em ricas produçoens; 
aonde a terra hé mixturada de preciozos metaes, e a sua 
superfície cuberta de arvoredos, cujos troncos saõ riquís
simas madeiras; as cascas proveitoza medicina; e as folhas 
suavíssimos aromas : conhecei o incomparavel Prmcipe, 
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que a Providencia tinha destinado para desenvolver entre 
vos todos esses fecundos germes de riqueza e de prospe
ridade ! Conhecei-o pelo que elle hé deste decreto com 
os seus vassallos da Europa. Taõ distante como estava 
delles, e ao travéz de tantas sombras, com que se tinha 
pertendido offuscar seus olhos, assim mesmo viu o que 
entre elles se passava ; os males aque éra preciso accu-
dir, e os saudáveis remédios que lhes convinha. Insen
sível aos pessoaes resentimentos, á estas paixoens com
muns aos outros homens, que nelles perturbaÕ a razaõ, 
sendo a fecunda origem dos seus erros, S. A. R. naÕ pôde 
ser prevenido contra aquelles seus vassallos, nem quando 
lhos pintavaó como Inconfidentes ! Que maior sabedo
ria ! Que mais illustres virtudes? Guiados pela di
reção de um semilhante conduetor, convém marchar cega
mente ; obedecer até sem saber porque. Reconhecei o 
incomparavel Principe, que a Providencia destinou para 
viver com vosco : reconhecei-o pelo que elle hé neste de
creto com os seus vassallos da Europa. Bemdigâmos os 
nossos infortúnios ; elles cedem em muito proveito do 
novo império que ha de restituir ao nome Portuguez o 
grande lustre que elle tinha quando o deseubriu. 

E vós supremo destribuidor dos impérios, que lhes des
tinas soberanos virtuosos e sábios, imagens vossas sobre a 
terra, ou Príncipes ignorantes e cruéis, instromentos dos 
vossos justos castigos, dignai vos de ajuntar ao grande 
donativo feito aos Portuguezes na concessão de um tal 
Principe, o outro igualmente incomparavel beneficio da 
longa duração do seu Reinado; e dignai-vos também de 
encurtar os limites da minha vida, se fôr possivel, que 
allongando-se-elles, haja de chegar algum momento, era 
que eu deixe de ser-lhe agradecido, e de respeitar devida
mente o seu Augusto nome, e as suas Reaes virtudes. 

FIM. 
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Carla do Marquez de Pombal á Joaquim de Mello e 
Póvoas, quando foi nomeado para governar o Maranhão. 
Justo me pareceo, depois de querer V- Ex-1. entrar 

instruído no seu generalato, sabendo do clima, dos fructos, 
dos viveres, da jornada, e do preciso commodo delia para 
o seu transporte, que também se instruísse no gênio dos 
povos, que um breve methodo de governar, e dirigir suas 
acçoens com menos embaraços dos que acontecem á 
quem primeiro ha de practicar para conhecer, e que, 
quando se chega á fazer senhor das couzas, he quando 
tem involuntariamente errado com animo de acertar. 

O povo, que V Exa. vai governar, he obediente, fiel á 
El Rey, áos seus generaes, e ministos: com estas circum
stancias, he certo, que ha de amar a um general prudente, 
affavel, modesto, e civil. A justiça, e a paz, cora que 
V Ex*. o governar, o fará igualmente bem quisto, e res
peitado ; porque com huã e outra couza se sustenta a 
saúde publica. 

Engana-se, quem intende, que o temor, com que se faz 
obedecer, he mais conveniente, do que a benignidade, com 
que se faz amar ; pois a razaÕ natural ensina, que a obe
diência forçada he violenta, e a voluntária segura. 

Nos generaes substitue El Rey o seu alto poder, fazendo 
duas imagens suas ; esta lembrança fará a V- Ex a . exem
plar de predicados virtuosos, para que naõ vejaõ os seus 
subditos a sombra da copia desmentir as luzes do original, 
que he puro, e perfeito. 

ConheçaÕ todos em V. Ex a . que El Rey he pio, e que 
o manda para ser pay, e naõ tyranno; porque isto he o 
mesmo, que V- Ex4 . vê practicar pelo seu regio ministé
rio : casos ha, em que se deve usar de rigor, apezar da 
própria vontade: assim como vemos, pelo professor, ou 
cauterizar huã chaga, ou cortar um braço, para restaurar 
a saúde de huã vida; da mesma sorte quem governa, se 
naõ pode conservar a saúde do corpo místico da republica 
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por causa de um membro podre, justo he cortallo, para 
naõ contaminar a saúde dos mais: peze V Exa . de sorte 
na balança do intendimento a sua benevolência, que naÕ 
diminua a authoridade do respeito, nem ajusta severidade 
das leys, obrigado do amor ; porque neste equilíbrio está 
o acerto de um feliz governo : a jurisdicçaõ, que El Rey 
confere á V Ex a . , jamais sirva para vingar as suas pai
xoens ; porque he injuria do poder usar da espada da jus
tiça fora dos casos delia. Duvido, se ha quem saiba exe
cutar estas virtudes ; comtudo seja V. Exa. o exemplar, 
para conseguir a palma de huã victoria taÕ heróica, como 
invencivel: defenda V Ex*. o respeito do lugar pela au
thoridade d 'El Rey, castigando a quem pertender man-
challo ; porém os seus aggravos pessoaes saiba dissimular, 
e esquecer-se delles : os aduladores naÕ se conhecem pelas 
roupas, que vestem, nem pelas palavras, que fallaÕ; quasi 
todos os que os ouvem, saõ do gênio do Rey Achab, que 
só estimava os profetas, que lhe prediziaÕ couzas, que o 
lisonjeávaÕ ; e porque Micheas em certa oceasiaõ lhe 
disse o que lhe naõ convinha, logo o apartou de si com 
ódio. 

Quasi todos os que governaÕ, querem, que os lison-
jêem, e sempre ouvem com agrado os elogios, que se lhes 
fazem : desta espécie de homens, ou de inimigos, em toda 
a parte se encontraõ, e V. E x \ os achará também ao seu 
governo ; aparte-os pois de si, como veneno mortal. O 
Espirito Santo diz, que os que governaõ, devem ter os 
ouvidos cercados de espinhos, só para que, quando os adu
ladores se cheguem á elles, os lastimem, e os façaÕ afu
gentar. Um crime ha em direifo, que os Jurisconsultos 
chamaõ crime slelionalus: cume de engano, derivando a 
sua eíymologia daquelle animal steliaõ, que naõ mata com 
O veneno, e só entorpece aquém vê, introduzindo diversas 
qualidades, e effeitos no animo; castigue V Exa . a estes 
stelioens, e negue-lhes attençaõ, para que o deixem obrar 
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livre, e lhe naõ paralizem os sentidos, nem o animo. V-
Exa. vai para um governo taõ moderno, que he o quarto 
general, que o continua á crear; imite áo primeiro em 
tudo aquillo, que achar ter sido grato áo povo, e útil áo 
serviço do Rey, e da republica : naõ altere couza alguã 
com força, nem violência; porque he preciso muito 
tempo, e muito geito, para mudar costumes inveterados, 
ainda que sejaõ escandalosos: os mesmos Príncipes en-
contraõ difficuldades neste empenho : Tiberio naõ conse-
guio tirar os jogos illicitos, e públicos, introduzidos por 
Augusto ; Galba pouco tempo reynou, por querer emendar 
as desenvolturas de Nero ; e Pertinax pouco menos de um 
anno empunhou o sceptro, por intentar reformar as tropas 
relaxadas por seu antecessor Commodo : comtudo, quando 
a razaÕ o permitte, e he preciso desterrar abusos, e destruir 
costumes perniciosos em beneficio d 'El Rey, da justiça, e 
do bem commum, seja com muita prudência, e modera
ção ; que o modo vence mais, do que o poder. Esta dou
trina he de Aristóteles ; e todos aquelles, que a practica-
raõ, naõ se arrependerão: em qualquer resolução, que 
V. E x \ intentar, observe estas três couzas, prudência para 
deliberar, destreza para dispor, e perseverança para aca
bar. Naõ resolva V. Exa. com acceleraçaõ as dependên
cias árduas do seu governo, para que lhe naÕ aconteça 
logo emendallas: menos mal he dilatar, para acertar com 
maduro conselho, que deferir com ligeireza, para se arre
pender com pezar sem remédio : quando duvidar, informe-
se, pergunte ; e para naÕ dar á intender o que quer 
obrar, figure o caso, como questão, á pessoas, que o pos-
saõ saber, para o informarem em termos. Também naõ 
quero dizer, que por isso se subjeite V- Exa . á tudo, e á 
todos, mas sim, que ouça, e pratique, para resolver por si 
o que intender; porque de V- Ex a . confiou El Rey o 
governo, e naõ de outro. 

A familia de V. Exa . seja a couza mais importante, e 
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escolhida, que comsigo leve ; pois por ella ha de V Ex'. 
ser amado, ou aborrecido, e por ella ha de ser applaudido, 
ou murmurado. Saõ os criados inimigos domésticos, 
quando saó desleáes ; e companheiros estimaveis, quando 
saõ fieis: se naõ saõ, como devem ser, participaÕ para 
fora o que sabem de dentro, e depois passaó á dizer den
tro o que se naõ sonha fora; e o mais he, que, como saõ 
tidos por leáes, e verdadeiros, achaõ grata attençaõ no 
que contaÕ, prejudicando muitas vezes com mentira a in-
nocencia do accusado por vingança dos seus particulares 
interesses. 

He muito precisa a bôa eleição da familia, que um ge
neral ha de levar comsigo, principalmente para America, 
porque o paiz influe em quasi todos o espirito da ambi
ção, e relaxaçaõ das virtudes, mormente na da caridade, 
cujo desprezo abre a porta para outros muitos males, e 
vicios. Por maõ de criados naõ acceite V. Exa. petição, 
nem requerimento, ainda que seja daquelle, de que V. 
Ex a . formar mais solido conceito, para que naõ aconteça, 
que á sombra da supplica, que vai despida de favor, se 
introduza a que se acompanha de empenho, e de inte
resse : a mentira veste gallas, a verdade naõ: esta por 
innocente préza-se de andar núa; aquella por maliciosa 
procura enfeites, para parecer formosa ; e como os olhos 
se namoraõ do que vêm, e os ouvidos do que ouvem; 
em taes casos a confidencia, que V. Exa. fizer do criado, 
e a informação, que elle der do requerimento, que apa
drinha, quando naÕ obrigue, que V. Exa. pela sua rreti-
daõ offenda a pureza da justiça, pode facilmente incli-
nallo á favorecer o despacho : mas, para que assim naõ 
sueceda (que a experiência he a melhor mestra, e o pri
meiro documento para o acerto), dissera á V Ex1., que 
mandasse fazer huã pequena caixa com abertura, para as 
partes metterem dentro os papeis, posta em alguma casa 
exterior, cuja chave só V. Exa. confiará de si, para a 
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mandar abrir, e despachar de noute, para de manhaã se 
entregarem ás partes ; e naõ receber requerimento algum 
por maõ de pessoa, que naõ seja a própria, ou procurador 
das partes : tiradas as horas do seu preciso, e natural des-
canço, de V Exa. audiência todos os dias, e á todos, env 
qualquer oceasiaõ, que lhequeiraõ fallar. Das primeiras 
informaçoens nunca V. Ex". se capacite, ainda que estas 
venham acompanhadas de lagrimas, e a causa justificada 
com o sangue do próprio queixoso, porque nesta mesma 
figura podem enganar a V Ex a . ; que, se a natureza deo 
com providencia dous ouvidos, seja um para ouvir o 
ausente, e o outro para o aceusador : attenda Vr Ex1 . , e 
escute o afflicto, que se queixa lastimado, e offendido, 
consoleo ; mas comtudo naõ lhe defira sem plena infor
mação : e esta que seja feita pelo ministro, ou pessoa 
muito confidente, para que assim defira V Ex*. com 
inadureza, e rectidaõ, sem que lhe fique lugar de se arre
pender do que tiver obrado: com este methodo livrar-
se-ha V. E x \ também de muitas queixas vans, e, falsas 
de muitos, que sem verdade as fazem, confiados na promp-
tidaÕ, com que alguns superiores castigaõ, levados da pri
meira accusaçaõ, que se-lhes-faz. Quando assim sueceda, 
que V. E x \ o enganem, mande castigar o informante, e 
o queixoso, ainda que tenha mediado tempo ; isto tanto 
para satisfacçaÕ da justiça, e do seu respeito, como para 
exemplo dos que quizerem intentar o mesmo. 

NaÕ consinta V. Ex a . violência dos ricos contra os 
pobres, seja defensor das pessoas miseráveis, porque de 
ordinário os poderosos saÕ soberbos, e perlendem destruir, 
e desestimar os humildes: esta recommendaçaõ he das 
leys divinas, e humanas ; e, sendo V Ex a . fiel executor 
de ambas, como bom catholico, e bom vassallo, fará nisso 
serviço á Deos, e á El Rey. Toda a republica se com
põem de mais pobres, e humildes, que de ricos, e opu
lentos ; e nestes termos conheça antes a maior parte do 
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povo a V- Ex 1 . por pay, para o acclamarcm defensor da 
piedade, do que a menor protector das suas temeridades, 
para se gloriarem do seu rigor. 

Pouco importará, que se estimulem de V. Ex*. naõ con
correr para as suas violências ; porque estes mesmos, que 
agora se queixarem, conhecendo a justiça, com que V. 
Ex 1 . procede, logo confessaÕ a verdade; porque a vir
tude tem comsigo a preeminencia de 6e ver exaltada pelos 
mesmos, que a perseguem, e aborrecem. Ha muitos 
casos, que merecendo castigo, primeiro ha de haver huã 
prudente admoestaçaõ reprehensivel, ou pela qualidade 
da pessoa, ou pela natureza da culpa: esta he a ocea
siaõ, em que V Ex*. ha de mandar chamar o culpado, e 
com elle somente sem outras testemunhas reprehendello, e 
encarregar-lhe a emenda, e o segredo da correcçaõ com 
tanto empenho, que, se revelar, ou abusar do conselho, 
lhe será preciso castigallo publica e asperamente para 
exemplo dos mais. Esta reprehensaõ deve ser cheia de 
gravidade, e de palavras moderadas ; porque estas infun
dem no reo um certo espirito de pejo para a emenda, e 
respeito para com V- E x a , a cuja authoridade em muitas 
oceasioens he mais eflicaz a moderação, com que se repre-
hende, du que a severidade, com que se castiga : o con
certo do modo nas oceasioens faz huã suave harmonia 
entre o mando e a obediência. Nunca V. Ex1. tracte mal 
de palavras, nem acçoens a pessoa alguã dos seus subdi
tos, e que lhe forem requerer; porque o superior deve 
mandar castigar; que para isso tem cadeias, ferro», e 
officiaes, que lhe obedeçaõ: mas naÕ deve injuriar com 
palavras, e affrontas ; porque os homens, se saõ honrados, 
sentem menos o pezo dos grilhoens, e a privação da liber
dade, que a descompostura de palavras ignominiosas ; e, 
se o naõ saõ, nenhum frueto se tira em proferir impropé
rios. Quem se preoecupa das suas paixoens, faz-se 
escravo dellas, e desoompõe a sua própria authoridade 
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Mostre-se V. Exa . em todos os momentos de paixaõ, e de 
perigo, superior, e inalterável ; porque com os dous attri-
butos de prudência, e valor, o temerão os seus subditos. 

Tenha por descrédito, como superior, provar o seu 
poder na fraqueza dos miseráveis pertendentes. 

Só três divindades sei, que pintaram os antigos com os 
olhos vendados, signal de que naõ eraõ cegas, mas que 
elles as faziaõ, e adoravaõ : a um Pluto, deos da riqueza, 
um Cupido, deos do Amor, hua Astrea, deosa da justiça. 

Nesrue V E x \ culto á similhantes deidades, e nunca 
consinta, que se lhes erijaÕ templos, e se lhes consagrem 
votos pelos officiaes d'EI Rey ; porque he prejudicial, em 
quem governa, riqueza cega, amor cego, e justiça cega. 

HESPANHA. 

A Deputaçaõ de Navarra aos Navarros. 

Pampelona, 28 de Septembro. 
Navarros : com data de hontem me diz o Exm0. Senhor 

Conde de Ezpleta, de Beyre, Vice-rey, e Capitaõ-general. 
deste Reyno, o seguinte i— 

I I I " 1 0 . SENHOU ! Pela Real ordem de 15 do corrente, 
que recebi a 23, foi S. M. servida destinar para o exercito 
de Navarra, com residência em Pamplona, e soldo de 
quartel, o Marechal-de-Campo D. Francisco Espoz e 
Mina ; e as tropas do seu commando pollas á disposição 
do CapitaÕ-gçneral de AragaÕ, para que as empregue 
naquelle Reyno. 

Communicada depois ao dito Marechal-de-Campo, com 
data do mesmo dia 23, me respondeo dizendo, que com a 
maior brevidade passaria a esta praça. 

Com a mesma data despachei um hussar com um officio, 
incluindo a Real ordem, ao CapitaÕ-general de Aragaõ, e 
manifestando-lhe a lamentável situação do paiz, e o muito 
que convinha o naÕ differir a translaçaõ destas tropas. 
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No dia 25 á tarde aprescntou-se-me o conduetor da 
correspondência para AragaÕ, dando-me parle do que á 
uma da manhaã nos primeiros olivaes de Olite fora sur-
prehendido por dous homens de cavallo, ao parecer ofli
ciaes de hussares de Navarra, os quaes sem o roubarem, 
nem lhe fazerem mal algum, se apossarão das mallas, e 
caminharão com ellas. 

N a noite seguinte, levado do espirito de insurreição e 
sedicioso, intentou o General D. Francisco Espoz e Mina 
perturbar a ordem e tranquillidade publica desta Capital 
e Reyno, arrojando-se a commetter os maiores excessos, 
para cujo effeito com o primeiro regimento de voluntários 
se dirigia com escadas a esta praça, com o fim de a assal
tar, obrando de acordo em tal operação com os Chefes do 
quarto regimento existente dentro delia, os quaes perma
neceram aquella noite na muralha com alguns officiaes da 
sua facçaõ, e o Sobrinho do referido General, D. Xavier 
Mina : porém a maõ visivel da Providencia, e a honra 
que characteriza aos dignos Tenente-coronel e OfEciaes do 
primeiro regimento de Navarra, illudiraõ os perversos 
intentos do General Espoz e Mina ; deputaram um com
panheiro que viesse dar-me aviso de tamanha perfídia; e 
protestando de novo sua acrisolada fidelidade, se offerece-
raõ a arrostar todo o perigo em defeza dos soberanos de
cretos, e observância das minhas ordens. 

O que participo a V. S.I. para que, penetrando-se da 
importância do suecesso, e do muito que interessa, que os 
seus naturaes tenhaõ noticia do acontecido, faça que com 
a maior brevidade se forme, imprima, e circule um espe
cifico manifesto, que faça conhecer aos Navarros, que se 
Espoz, Gorriz, Asura, Mina, Cia, e alguns de seus parti
dários intentavaõ tomar a capital de Navarra á força 
d'armas, e renovar os horrores da guerra contra seus mes
mos compatriotas, de que tem recebido tantos e taÕ gran
des benefícios, entre as suas tropas se encontrarão officiaes 
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e soldados leaes e generosos, amantes do seu Rey, e da 
sua pátria, que se oppozeraó a taõ temerário projecto. 

Deos guarde a V S. 1, muitos annos. 
O Conde d'EzpE*LETA. 

lllustrissima Deputaçaõ deste Reyno. 

Habitantes da Navarra! NaÕ posso manifestar a amar
gura que me tem causado este acontecimento. Ate agora 
havíamos considerado todos o General Mina, como um 
herôe, que fez com seu denodo renascer as proezas e fide
lidade dos nossos antepassados ; porém desde este mo
mento em que o observo declarado contra a Soberania de 
um monarcha taÕ benéfico, taõ digno de ser amado por 
suas virtudes, e por nos haver restabelecido e jurado nossos 
foros, izençÕens, e privilégios, naõ posso manifeslar-vos a 
dôr que hei concebido por taÕ inesperado aconteci
mento, 

Navarros! A vossa fidelidade ao Rey tem sido sempre 
inalterável : todos a temos olhado como um dever sagra
do : por conservalla havemos arrostado tantos perigos, e 
temos soffrido taÕ grandes sacrifícios nos seis annos da 
mais assoladora guerra. Querereis que, depois de termos 
comprado a paz, e a liberdade do Soberano, á custa do 
nosso sangue e bens, se deslustrem estas glorias que nos 
tem feito superiores ás naçoens mais heróicas. Desejareis 
vêr renovados os horrores de uma guerra mais sangrenta 
que a passada? A tolerância, a indolência (pois naõ 
creio em vós a adhesaõ) vos faria muito mais criminosos, 
do que vos fez beneméritos a vossa anterior conducta, á 
face do universo. 

Navarros! A vossa honra existe pura, e constante a 
vossa fidelidade ao Soberano. Ainda que o General Espoz 
teve alguns sequazes de suas ideas, lisonjeio-me no meio 
da dôr que me dilacera, de que a officialidade e tropas 
que commandou recusarão heroicamente o assalto da nossa 

4 Q 2 
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capital, e naõ duvido que os de mais habitantes seguirão 
este exemplo de fidelidade, negando-se com igual con
stância e energia ás suggestoens dos desencaminhados, que 
querem manchar a nossa gloria. Este he o momento de 
dar uma nova prova da nossa fidelidade e amor ao Sobe
rano, obedecendo cegamente ás authoridades que tem 
constituído para nosso governo e felicidade, principal
mente ao nosso digno Vice-rey, e Capitaõ-general, cujas 
qualidades vos saõ bem conhecidas. 

Pampelona, 28 de Septembro, de 1814. 
A Deputaçaõ deste Reyno de Navarra, e em seu nome, 

F R . VEREMUNDO, Bispo de Pampelona. 
FRANCISCO V I C E N T E ASCONA E SARASA. 

M A N O E L M O N T E R O D 'ESPINOSA. 

De acordo com S. S. I . 
D . DIOGO M A R I A BASJIET, Secretario. 

Pampelona, 28 de Septembro, de 1814. 

Madrid, 30 de Septembro. 
As desordens de Navarra tem excitado grande inquie

tação. O Goveno tem expedido as ordens mais severas, 
para suffocar a insurreição em seu berço, a qual no actual 
estado das coizas pode ter as mais serias conseqüências. 
O Vice-rey, Conde Espeleta, teve ordem para mandar 
todas as tropas de linha na Navarra, e provincias adja
centes contra Mina e seus adherentes. Se a insurreição 
naõ se extender aos condados que estaõ separados pelo 
Ebro de Castella, as forças do Rey, obrando rapidamente 
sobre o ponto de Navarra, podem atalhar as desordens, 
antes que o remédio seja tarde. A noticia da chegada de 
Carlos IV- tem-se renovado dentro destes poucos dias. 

A cidade de Cadiz está contida em ordem pela severi
dade e vigilância dos chefes militares. 

Desgraçadamente as estradas publicas estaõ infestadas 
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de ladroens, e a communicaçaõ pelos exércitos, naõ he 
sempre segura. 

Os Deputados do capitulo de Cadiz, dous ecclesiasticos 
veneraveis, foram acommettidos a semana passada quasi 
juncto as portas de Madrid, e foram mui mal tractados. 
Estes homens vinham a apresentar ao Rey a homenagem 
de seos collegios, S. M. recebeo-os com grande affabi-
1 idade. 

O valor da carga da fragatta Vengança, em barras, 
piastras, mercadorias, &c. he avaliado em 4.539.275 
piastras ; pertence principalmente a indivíduos particu
lares 

As cartas do interior da Hespanha annunciam a volta 
de muitos dos nossos prisioneiros de guerra. Somos 
forçados a reconhecer que foram tractados em França o 
melhor possivel naõ sabem limitar as expressoens da sua 
gratidão. He preciso o concurrente testemunho dos 
nossos compatriotas para remover o effeito produzido pelas 
absurdas declamaçoens do Editor da Atalaya, e dos pre
gadores Ostolaza e Martines; porem estas declamaçoens 
naõ haõ de produzir o effeito desejado. A proximidade 
das duas naçoens, e as luzes que possuem mutuamente, 
haõ de unillas mais estreitamente ; e a nobre moderação 
do Rey de França ha de pôr a ultima maõ á grande 
obra de que depende a felicidade do povo do sul da 
Europa. 

Madrid, 4 de Outubro. 
Por um Decreto de S. M. o Infante Dom Carlos he 

nomeado Generalissimo dos Exércitos Hespanhoes, e Vice-
Presidente do Supremo Conselho de Guerra. 

Nota-se, que a Gazetta desta cidade já naõ dá noticias 
de França. 

Sua Majestade expedio a seguinte ordenação:—Dom 
Fernando VII . por Graça de Deus, Rey de Castella, 
l e a õ , Aragaõ, &c. aos do meo Conselho, aos Presidentes 
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e Regentes das minhas Audiências, Corregedores, Inten
dentes, Governadores, e Maiores de todas as cidades e 
villas dos meos reynos.—Faço saber; que por um Decreto 
das Cortes geraes e extraordinarius, de 6 de Agosto, de 
1811, todos os senhorios jurisdiccionaes de qualquer 
classe ou condição foram iucorporados com a naçaõ ; de 
sorte que todos os pagamentos assim reaes como pessoaes, 
que deviam sua origem a um titulo jurisdiccional, foram 
abolidos, á excepçaõ daquelles que procediam de livre 
contracto no exercicio do direito de propriedade, os sen
horios territoriaes entrando na classe dos outros direitos de 
propriedade; abolindo também os privilégios chamados 
exclusivos, privativos, ou prohibitivos, taes como os da 
caça, pesca, fornos e moinhos. Neste estado de coizas 
tem-me sido feitas representaçoens por vários grandes de 
Hespanha, e titulares de Castella, Senhores jurisdiccio
naes de terras em AragaÕ, Valencia, e outras provincias, 
queixando-se dos roubos que tem soffrido e soffrem, de
baixo do pretexto do dicto Decreto, na disfruetaçaõ dos 
direitos e pagamentos qne ellas lhes reservavam pedindo 
restituição, e alguns delles declaração da nullidade do 
Decreto. Os dictos memoriaes foram submetidos ao meo 
Conselho de Estado, e aos jurisconsultos da Coroa, e o 
meo Conselho, observando a delicadeza e circunspecção 
com que estes últimos se abstiveram de decidir sobre a 
nullidade do Decreto, antes de terem ajunetado todos os 
materiaes para formarem um juizo sobre aquelle ponto 
interessante, absteram-se também de entrar no exame delle 
até os dictos jurisconsultos haverem dado a sua opinião. 
Em quanto á reelaroaçaõ feita pelos dictos Senhores juris
diccionaes dos direitos de que haviam sido arbitrariamente 
despojados pelas povoaçoens em seos respectivos senhorios 
posto que lhes fossem preservados pelo decreto das Cortes, 
assenta o meo Conselho á recommendaçaÕ dos meos juris
consultos, para que a justiça das dietas reclamaçoens seja 
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admittida, e os remédios próprios para prevenir taes 
abusos providos sem demora: por tanto he minha Real 
resolução, conforme ao parecer do meo Conselho, ordenar, 
qne os dictos Senhores jurisdiccionaes sejam immediata
mente repostos na disfruetaçaõ de todas as rendas, emo
lumentos, pagamentos, e direitos pertencentes a seos 
senhorios territoriaes, e naquelles de todos os outros di
reitos que gozavam prévio ao dia 6 de Agosto de 1811, e 
que naÕ derivam sua origem de privilégios jurisdiccionaes 
e exclusivos; sem prejuízo do que Eu daqui em diante 
houver de resolver, com o aviso do meo Conselho, sobre 
a nullidade, continuação ou revogação do dicto decreto 
das Cortes, que abule senhorios. 

» Eu , E L R E T . " 

Dada no Palácio, 13 de Septembro, de 1814. 

FRANÇA. 

Camera dos Deputados, 4 de Novembro. 
Propriedade dos Emigrados naÕ vendida. 

Projecto de uma Lei como passou pela Camera. 
ART. I. Todos os juízos c decisoens que foram pro

nunciados, todos os feitos concluídos, todos os direitos 
adquiridos antes da publicação da Carta Constitutional, e 
que saõ fundados nas leys ou actos do Governo relativas 
á emigração, saÕ mantidos, e teraõ seo pleno e inteiro 
effeito, assim em respeito ao estado como a terceiras 
pessoas. 

2. Toda a propriedade immovel seqüestrada ou confis
cada em razaÕ da emigração, e igualmente toda a que 
tiver passado para o poder do estado em conseqüência de 
divisoens, suecessaõ, ou pre-successaÕ, que naõ tiver sido 
vendida, e forma actualmente parte dos bens do estado, 
será restituida em gênero aos que foram seos proprietários, 
ou a seos herdeiros, ou procuradores. 
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A propriedade que tem sido cedida á Caixa de Amor
tização, e de que está actualmente de posse, será resti-
tuida quando se houver feito provimento para seo logar. 

3 . Naõ se fará restituição de rendimentos percebidos: 
com tudo, o producto de descontos feitos ou para se 
fazerem, e de rendas devidas e naõ pagas, e de pagamen
tos ainda para se fazer devidos por rendas de propriedade 
nacional pertencente a emigiados, será recolhido para a 
caixa da fazenda, donde a dieta propriedade houver de 
ser entregue aos antigos proprietários, ou seos procura
dores. 

4 . Aquella propriedade que tendo sido já vendida ou 
cedida, permanecer ainda unida á fazenda, ou por effeito 
de perda dos bens pronunciada definitivamente contra os 
possuidores, ou por algum outro modo que naÕ fosse um 
titulo eneroso, será também restituida, como no Artigo 2o. 

5. No caso do artigo precedente unicamente, os pri
meiros proprietários, seos herdeiros, ou procuradores, 
seraõ obrigados a metter na caixa da fazenda as contas 
que tiverem pago, em ordem a serem entregues ao com
prador desapossado. A liquidação destas contas será 
feita por administração á fazenda, segundo os regulamen
tos do costume. 

6. A propriedade que o estado tem recebido em troco 
por propriedade de emigrados, e que ainda permanece em 
seo poder, será restituida, com as reservas e excepçoens 
declaradas na presente ley, aos antigos possuidores de pro
priedade trocada, a seos herdeiros ou procuradores. 

7. Saõ exemptos desta restituição todos os bens appro-
priados a serviço publico, por tanto tempo quanto forem 
julgados necessários para aquelle destino; porem a in-
demnisaçaõ devida por conta da posse desta propriedade, 
será regulada nos budgets para anno de 1S15. 

8. Exceptua-se também da restituição toda a proprie
dade que, por leys ou actos de administração, tem sido 
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definitivamente disposta a favor de hospitaes, casas de 
caridade, e outros benevolos estabelecimentos, em recom
pensa da sua propriedade alienada, ou que houver sido 
dada em pagamento de sommas devidas ao estado. 

Porem quando, em conseqüência de medidas legislati
vas, estes estabelecimentos tiverem recebido um augmento 
de patrimônio equivalente á propriedade que lhe tem sido 
provisionalmenle conservada, terá entaõ cabimento a 
entrega desta propriedade mencionada, aos antigos pro
prietários, seos herdeiros ou procuradores. 

No caso da propriedade dada em compensação, ou fosse 
uma por outra ou em pagamento, exceder o valor da pro
priedade alienada, e a quantia das sommas devidas aos 
estabelecimentos, o excesso será pago aquelle a quem ella 
pertencer de direito. 

9. Rendas puramente de natureza de rendas de terreno, 
rendas constituídas, e títulos de créditos devidos por in
divíduos, e de que se guarda assento actualmente, seraõ 
restituidas nos termos do Artigo 2. 

10. Partes no valor de canaes navegáveis também seraõ 
restituidas, a saber :—áquellas que tem sido applicadas 
para pagamento das despesas da Legiaõ de Honra, na 
epoca tamsomente em que, em conseqüência das dispo
siçoens da ordenação de 19 de Julho passado, estas partes 
cessarem de ser applicadas para pagamento das dietas 
despezas. As que param actualmente nas maõs do 
Governo, tam de pressa sejam pedidas por áquellas que 
tem direito a ellas, e também áquellas de que o Governo 
tiver disposto, ou tenham sido entregadas ou naõ, tara 
de pressa tornarem para as maõs do Governo por effeito 
do direito de restituição estipulado nos feitos de alie
nação. 

11. Em ordem a obter a entrega ordenada pela ley pre
sente, os antigos proprietários, os herdeiros ou proenra-
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dores, devem levar os seos processos perante os prefeitos 
dos departamentos em que a propriedade estiver situada. 

12. Os prefeitos, depois de terem ouvido a opinião dos 
diiectores da fazenda, e dos conservadores dasMatas,e tendo 
verificado a qualidade e direitos dos reclamantes, trans-
rnittiraÕ os documentos justificatorios, com o fundamento 
de suas opinioens, ao Secretario de Estado das Finanças. 

13. O Secretario de Estado das Finanças inviará estas 
reclamaçoens á juncta nomeada para decidir sobre resti-
tuiçoens. 

14. Todas as acçoens da parte dos credores dos emigra
dos, a respeito da propriedade restituida pela presente 
lei, seraõ prepostas até o Io. de Janeiro, de 1816 ; poderão, 
comtudo, os dictos credores continuar com todas as ac
çoens conservatórias de suas dividas. 

H A N O V E R . 

Proclamaçaõ. 28 de Outubro. 
George, Principe Regente, em nome e da parte de 

S. M., nosso pai e soberano, George I I I . &c. 
Os principios porque os nossos antepassados tem, há 

séculos, governado os nossos Estados, saõ suíficiente ga
rantia para os nossos vassallos, de que nunca foi a nossa 
intenção aproveitarmo-nos da ruina da constituição Ale
maa para a restricçaõ de seos direitos. Depois da liberta
ção do Eleitorado, as circunstancias militares em que a 
Alemanhaã se achou posta, e a continua presença de tro
pas estrangeiras, tem continuado a prevenir-nos de formar 
deliberaçoens regulares com os nossos fieis Estados; por 
isso que as medidas que era necessário tomar nao haviam 
de permittir a menor demora; e porque a maior parte dos 
arranjos que ellas demandavam, era necessário serem exe
cutados na conformidade das resoluçoens convencionadas 
entre os Soberanos alliados. NaÕ obstante, temos deliber
ado por nos tam somente com os Estados das differentes 
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provincias sobre negócios do paiz, com a freqüência pos
sivel. Posto que o Estado naõ possa ter uma constituição 
completa antes do resultado do congresso de Vienna, 
que, esperamos, será feliz; e posto que as resoluçoens 
nelle adoptadas poderão ter influencia decisiva sobre as 
relaçoens internas, das provincias Germânicas de S. M., 
com tudo temos desejado naõ deferir por mais tempo en
trar em discussoens com todos os Estados Unidos daquellas 
provincias, em relação aos differentes objectos que dizem 
respeito a cada uma dellas em particular. He natural, 
como tem sido provado pela experiência, que a separação 
das differentes provincias deveria tornar extremamente 
difficultosa a concorrência dos Estados, sobre questoens que 
dizem respeito aos negócios geraes do paiz, e que esta 
separação necessariamente causaria uma perda de tempo 
considerável. Porem a demais, a differença de opinioens 
tem ategora feito impossivel obter uma resolução una
nime da parte daquelles Estados, seja porque os repre
sentantes de cada provincia cm particular naõ possuíam o 
direito de deliberar sobre as relaçoens das outras provin
cias do paiz, ou porque era impossivel de obter uma abso
luta maioridade de votos, em razaÕ da distancia dos paizes 
entre si. 

Esta separação tem produzido tantos systemas differentes 
de taxação, e modos de liquidar as dividas do paiz, como 
lá havia de Estados. Era necessário considerar como 
paizes separados provincias particulares do mesmo paiz ; 
e isto tem interrompido, aqui e ali, a livre communicaçaõ 
entre nossos vassallos. A mudança de circunstancias, e a 
injuria feita ao paiz pela sua occupaçaõ pelo inimigo, 
requer melhoramentos na formação da Administração. 
NaÕ nos propomos cm maneira alguma a mudar a con
stituição naquelles respeitos, que garantem os direitos e re
laçoens reciprocas entre o soberanos, e os vassallos; neste 
respeito, conservaremos a constituição dos estados nas 

4 R 2 
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differentes provincias, com aquelles reservas e modifíca-
çoens, que forem julgadas necessárias ou úteis. Porem 
como os direitos dos Estados saõ limitados ás suas res
pectivas províncias, e como a authoridade do Soberano se 
extende por todo o paiz, que deve ser governado segundo 
principios uniformes, estamos convencidos de que os nos
sos fieis vassallos haÕ de olhar como um beneficio, e como 
uma prova de confidencia da nossa parte, que hajamos de 
decretar, como de facto por esta fazemos, que daqui em 
diante, todos os negócios geraes do paiz que podem ser 
levados á discussão dos Estados, na conformidade da con-
stituiçaÕ que tem subsistido ategora, sejam submettidos a 
uma assemblea dos Estados de todas as províncias, os quaes 
adoptaraÕ sobre esses objectos uma resolucçaõ geral. 

Como as circunstancias acima mencionadas, e mesmo a 
incerteza da extençaõ das fronteiras do paiz naÕ permit-
tem, na oceasiaõ presente, uma determinação final sobre 
a maneira porque as differentes provincias deverão con
correr na formação de uma assemblea geral, decretamos, 
pelo presente, que os Estados de todas as provincias que 
agora compõem o Electorado, se formarão elles mesmos, 
por meio de seos representantes, em uma dieta geral em 
Hanover, no dia 15 de Dezembro próximo que vem. 
Esperamos que estes deputados hajam de apparecer com 
plenos poderes da parte de seos constituentes, para vota
rem sobre os sujeitos que forem submettidos á sua deli
beração, sem precisarem instrucçoens subsequentes. Assim 
estes deputados seraõ olhados como os representantes de 
todo o paiz, e naÕ como delegados de provincias particu
lares ou corporaçoens. E para que os capítulos, scientes 
do limitado numero de seos membros, possam escolher as 
pessoas que gozam da sua perfeita confiança, permittindo-
lhes eleger seos deputados livremente, sem serem obrigados 
em sua escolha a limitar-se aos membros do seo próprio 
corpo. As povoaçoens teraõ a mesma liberdade neste 
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respeito, segundo a sua constituição particular; e naõ 
seraõ obrigadas a eleger os seos svndicos ou magistrados. 
Reservamos para nôs, determinar, de uma maneira mais 
exacta, quando o congresso em Vienna, e também estes 
primeiros estados geraes forem terminados, o modo de 
representação, e o de eleição do presidente, e igualmente 
dos deputados. Por esta vez os deputados escolherão 
de entre si um presidente, um syndico geral, e um secre
tario. G E O R G E , Principe Regente. 

Carlton-house, 12 de Agosto, de 1814. 

PORTUGAL. 

Para conhecimento do Publico se affixou aqui o seguinte 
Edital. 

O corpo do commercio nacional de Lisboa tendo aberto 
uma subscripçaõ patriótica, e pecuniária a favor da guar
niçaõ da corte, composta dos diversos corpos, que se 
recolheram da campanha a esta capital; e tendo posto na 
praça do commercio hum livro destinado a nelle escre
verem seus nomes todas as pessoas, de qualquer classe que 
sejaõ, que quizerem subscrever, e as sommas com que qui-
zerem contribuir, na conformidade do annuncio de 20 de 
Septembro próximo, participa que tem nomeado para 
recebedores desta subscripçaõ a Joaquim Pereira de Al
meida, Joaõ Baptista da Cunha e Oliveira, e a Jozé Bento 
de Araújo : os quaes, attendendo á dificuldade de convo
carem pessalraente todos os Senhores que podem, e de 
algum modo devem subscrever para taõ louvável fim, e 
que pelas suas occupaçoens, e empregos lhes seja penoso, 
ou difficil, ir, ou mandar assignar no mesmo livro ; de-
claraõ que elles estaõ promptos a receber as subscripçoens 
por avisos, que a qualquer dos tres recebedores se fizerem 
por escripto, e forem entregues em suas respectivas casas, 
sendo a do primeiro na rua da Emenda N°. II ,—a do 
segundo no cães do Sodre N°. 15 e 16,—e a do terceiro na 
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rua dos Algibebes N°. 58.—Declaram outrosim, que em 
casa de qualquer dos sobreditos agentes se acharão sempre 
pessoas promptas para receberem os avisos dos Senhores 
Subscriptores. 

Lisboa, 14 de Outubro, de 1814. 

Expedio-se a seguinte Portaria e Planos a ella annexos 

sobre a Regulação dos Corpos do Exercito Portuguez 

em tempo de Paz. 

Tendo o Principe Regente nosso Senhor adoptado por 
base fundamental da constituição militar destes reynos 
proporcionar a força do seu exercito á população, agricul
tura, industria, e rendas publicas, por um systema tal, que 
pegando em armas o numero de seus vassallos, que as cir
cumstancias occurrentes exigirem, este mesmo numero se 
possa augmentar progressivamente até achar-se a naçaõ 
toda em armas, ficando em conseqüência distribuído por 
todos os indivíduos das differentes classes o dever natural 
que cada um tem de combater immediata ou mediata-
mente pela defeza da religião, do throno, e da indepen
dência nacional, como sua Alteza Real acaba de vêr effeituar 
gloriosamente por todos os seus muito fiéis vassallos, cada 
um em proporção do lugar que occupava, e dos meios 
que possuía ; e cuja fidelidade, valor, e patriotismo tanto 
os honra, e recommendar á sempre na sua Real presença ;e 
tendo outro sim determinado agora o mesmo Senhor, que 
todos os corpos das differentes armas do seu valoroso exer
cito, depois da luta que felizmente ultimaram, fossem dis
tribuídos, com relação ao systema geral da sua primitiva 
organização, por quartéis situados dentro dos districtos do 
seu respectivo recrutamento, a fim de que os indivíduos 
que os compõem, ficando próximos dos seus lares, possaô 
com mais commodidade empregar-se alternativamente nos 
trabalhos da agricultura, sem o menor prejuízo da disci
plina militar, conservando-se assim o mesmo exercito sem-



Miscellanea. 679 

pre apto para a gnerra: e sendo por tanto necessário limi
tar a força dos corpos de linha do exercito para o tempo 
de paz, attentos os principios em que se acha fundado o 
referido systema, sem todavia se alterar a organização 
actual dos mesmos corpos, nem diminuir o numero delles, 
o que tudo tem relação immediata com o dito systema: 
He sua Alteza Real servido ordenar, depois de ter ouvido 
o parecer do marechal commandante-em- chefe do seu ex
ercito Lord Beresford, Marquez de Campo Maior, que os 
corpos de infanteria de linha, caçadores, cavallaria, arti
lheria, artífices engenheiros e artilheiros conduetores, de 
que se compõem o exercito actualmente, fiquem reduzidos 
como indicaÕ os planos juntos, assignados por Dom Mi
guel Pereira Forjaz, do conselho de sua Alteza Real, tenen
te-general do seu exercito, e secretario dos negócios es
trangeiros, da guerra, e da marinha. 

Attendendo porém o mesmo augusto Senhor ao muito 
que lhe merecem, pelos seus mui distinetos e relevantes 
serviços na ultima guerra, todos os indivíduos que com
põem os differentes corpos do seu exercito, e naõ querendo 
que por esta reducçaõ indivíduo algum dos mesmos corpos 
fique prejudicado nos seus interesses e accessos: He tam
bém servido ordenar.— 

Io. Que todos os officiaes e officiaes inferiores, que so
brarem depois de effeituada a prescripta reducçaõ, con
tinuem a servir como supranumerarios com os vencimentos 
que lhes competem estando effectivos, a cuja classe deverão 
passar a medida que forem havendo vagaturas, sem de
penderem de nova graça. 

2°. Que os actuaes pagadores fiquem aggregados aos 
regimentos em que servem, e percebendo os mesmos soldos 
que actualmente vencem, podendo ser promovidos ou a 
quartéis mestres, ou a outro qualquer posto do exercito a 
que podem caber, conforme as suas circumstancias, em 
quanto pelo arranjamento que se propõe fazer nas thesou-
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rarias do exercito se lhes naõ proporcionaÕ empregos pró
prios do seu actual exercicio. 

3- Que os Porta-Bandeiras, Porta-Estendartes, e Ca
detes já approvados para Officiaes, nos Depósitos Geraes 
das differentes armas do Exercito, sejaõ promovidos a Al-
feres aggregados como soldo mensal de doze mil réis; mas 
naõ podendo passar a effectivos se naÕ depois de terem 
passado os Supranumerarios. 

As Authoridades a quem competir o conhecimento desta, 
o tenhaõ assim entendido, e hajaó de cumprir na parte que 
lhes tocar. 

Palácio do Governo, em 29 de Outubro, de 1814. 

Com duas Rubricas dos Governadores do Reino. 

Plano de Regulação de um Regimento de Infanteria 
para tempo de Paz. 

ESTADO MAIOR. 

Coronel 
Tenente-coronel 

Majores 

PEQUENO ESTADO MAIOR 

Ajudantes 

Quartéis Mestres 

Capellaõ 
Cirurgião Mór 

Ajudantes do Cirurgião Mór 

Porta-Bandeiras 

Sargento Ajudante 

Sargento Quartel Mestre 
Coronheiro 

Espingardeiro 

Mestre de Musica 

Músicos 

Tambor Mór 

Cabo de Tambores 

Pifanos 

1 

1 4 

2 

2 

1 

I 
1 

2 

2 
2 

1 -1 

1 

1 
1 
8 
1 

I 

2 



Capitaens 
Tenentes 
Alferes 
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OFFICIAES DE COMPANHIA. 

10 
10 

10 

30 

681 

OFFICIAES INF. DE COMP. 

Primeiros Sargentos 10 
Segundos Sargentos 20—— 40 
Furriéis 10 

CABOS ANSPEÇAD. E SOLD. 

Cabos de Esquadra 40 
Anspeçadas 40 900 
Soldados 820 
TAMBORES — — 10 

Total 1011 

Plano de Regulação de um Batalhão de Caçadores para 
tempo de Paz. 

ESTADO MAIOR. 

Tenente-coronel 
Major 1 & 

PEQUENO ESTADO MAIOR. 

Ajudante 
Quartel-Mestie 
Capellaõ 
Cirurgião Mór 
Ajudante do Cirurgião Mór 
Sargento Ajudante 

Sargento Quartel Mestre 1 19 
Coronheiro 
Espingardeiro 
Mestre de Musica 
Músicos 
Cometa Mòr 

OFFICIAES DE COMPANHIA. 

Capitães 

Tenentes 

Alferes 

VOL. XIII. No. 78. 

8 
1 

6 
6-
6 

18 

4 s 
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OFFICIAES INF. DE COMF. 

Primeiros Sargentos 6 
Segundos Sargentos - 12 24 
Furriéis l ô 

CABOS' ANSPEÇ. E SOL D. 

Cabos de Esquadra 24 
Anspeçadas - 24 432 
Soldados - 384 
Cometas 6 

Total 501 

mo de Regulação de um Regimento de Cavallaria 
para tempo de Paz. 

ESTADO MAIOR. 

Homens. 
Coronel - 1 
Tenente-coronel - 1 3 
Major 1 

PEQUENO ESTADO MAIOR. 

Ajudante 1 
Quartel Mestre - l 
Capellaõ - l 
Cirurgião Mór 1 

Ajudantes do Cirurgião Mór 1 
Picador 1 
Porta-Estandartes - 4 16 
Sargento Ajudante 1 
Sargento Quartel Mestre 1 
Selleiro - 1 
Coronheiro 1 
Espingardeiro 1 
Trombeta Mór 1 

OFFICIAES DE COMPANHIA. 

Capitaens S 

Tenentes - 8 
Alferes - 8— 

Cavallos. 
3 
2 7 
2 

1 

l 
1 
1 

1 
4 12 
1 

-24 24 
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OFFICIAES DE INFANTERIA DE COMPAHHIA. 

Primeiros Sargentos 8 
Segundos Sargentos - 8 
Furrieis 8 24 24 

CABOS, ANSPEÇADAS, E SOLDADOS. 

Cabos de Esquadra - 24 
Anspeçadas 24 
Soldados - • 
Trombetas 
Ferradores 

Total 

mo de Regulação de um Regime 
para tempo de Paz. 

ESTADO MAIOR. 

Coronel 
Tenente-coronel 
Major 

PEQUENO ESTADO-MAIOR. 

Ajudante 
Quartel-mestre -
Capellaõ 
Cirurgião Mór 
Ajudantes do Cirurgião Môr 
Tambor Mór 
Fifanos 

OFFICIAES DE COMPANHIA, 

Capitaens 
Primeiros Tentes 
Segundos Tenentes 

100—448 
8 
S 

531 

nto de A 

i 
1 
1 3 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

2 9 

i 

10 
10 
10 30 

OFFICIAES DE INFANTERIA DE COMPANHIA. 

Primeiros Sargentos 
Segundos Sargentos 
Furrieis 

CABOS X SOLDADOS. 

Cabos de Esquadra 
Soldados 
TAMBORES 

10 
20 
1 0 - — 4 0 

60 
740 

10 

252 
8 
8 

435 

rtilheria 

Total - 892 

4 s 2 
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Plano de Regulação do Batalhão de Artífices Enge
nheiros para tempo de Paz. 

ESTADO-MAIOR. 

Major - 1 I 

PEQUENO ESTADO-MAIOR. 

Ajudante l 
Quartel-mestre . ] 
Sargento Quartel-mestre 1 s 

OFFICIAES DE COMPANHIA. 

Capitaens - 3 
Primeiros Tenentes - 3 
Segundos Tenentes 5—— 11 

OFFICIAES DE INFANTERIA DE COMPANHIAS. 

Primeiros Sargentos 12 
Segundos Sargentos 15 
Furrieis - 3 30 

CABOS, ANSPEÇADAS, E SOLHADOS. 

Cabos de Esquadra 30 
Anspeçadas - - 30 
Soldados - 240— 300 
TAMBORES - 3 

Total - 348 

Plano de Regulação de uma Companhia de Bolieiros de 
Parque de Artilheria para tempo de Paz. 

Homens. Bestas muares. 

Tenente, ou Alferes 
Primeiro Sargento 
Segundos Sargentos 
Furriel 
Alveitar 
Cabos de Esquadra 

Soldados 
Cometa 
Ferradores 

Total 

-
-

-

-
-

-

1 
1 

2 
1 
1 

10 
50 

1 
2 

«9 100 
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RecapitulaçaÕ da Força em geral dos Corpos de Infante
ria, Caçadores, Cavallaria, Artilheria, Artífices Enge
nheiros, e Bolieiros de Parque de Artilheria, ou Arti
lheiros Conduetores, para tempo de Paz. 

Homens. Cavallos, 
24 Regimentos de Infanteria 24:2fi4 
12 Batalhoens de Caçadores 6:012 
12 Regimentos de Cavallaria 6:372 5:220 
4 Regimentos de Artilheria 3:568 
1 Batalhão de Artífices Engenheiros 348 
4 Companhias de Artilheiros Condueto

res, ficando uma annexa a cada Re
gimento de Artilheria 276 400 

Total Geral 40:840 5:620 

Palácio do Governo, em 29 de Outubro, de 1814. 

D. MIGUEL PEREIRA FORJAZ. 

Carta do Tenente-general Lord Dalhousie ao Brigadeiro 
Luiz lgnacio Xavier Palmeirim. 

Bourdeaux, 30 de Junho, 1814. 
MEU GENERAL ! Recebi hontem a vossa caria de 18 

do corrente, e espero que esta vos seja ainda entregue em 
Mont-de-Marsan. 

Foi necessário fazer marchar a vossa brigada por regi
mentos ; mas vós a ajunetareis em S. Jean de Luz, ou 
suas vizinhanças antes de principiares o segundo itine
rário. 

Naó me he possivel expressar-vos, quanto a conducía 
da vossa Brigada me tem encantantado, durante o tempo 
que tenho tido a honra de a commandar, na presença do 
inimigo ; assim como nos quartéis, a sua conducta tem sido 
perfeita, valorosa, obediente, e humana. 

Eu naÕ cessarei jamais de admirar a Naçaõ Portugueza, 
e em todo o tempo e lugar, me lembrarei com o maior 
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prazer do 2o. de Caçadores, 79., e 19°. regimentos 5 e dos 
generaes Lecor, e Palmei rim. 

Convido-vos, com instância^ a naõ vos esqueceres total
mente daquelle que vos terá sempre bem sincera amizade. 

(Assignado) DALHOUSIE. 
Ao General Palmei rim. 

G U E R R A NOS ESTADOS U N I D O S DA A M E R I C A . 

Relaçoens Americanas. 

Copia da uma Carta do Commodoro MíDonough ao 
Secretario da Marinha, datada da Nau dos Eslados 
Unidos Saratoga, defronte de Plattsburgo, 11 de Sep
tembro. 

S E N H O R !—O todo-poderoso foi servido conceder-nos 
uma assignalada victoria sobre o Lago Cliamplain, na 
tomada de uma fragatta, um brigue, e duas chalupas de 
guerra inimigas. 

Tenho a honra de ser com muito respeito, 
Senhor, vosso obediente creado, 

T . MACDONOUGH, Commodoro. 
Muito Honrado W . Jones, Secretario da Marinha, &c. 

Copia de uma Carta do General Macomb, ao Secretario 
de Guerra, datada de Forte Mor eau, 12 de Septembro, 
de 1814. 

SENHOR !—Tenho a honra de vos informar de que, o 
exercito Britannico, consistindo de quatro brigadas, um 
corpo de artilheria, um esquadrão de cavallaria, e um 
corpo forte de tropas ligeiras, montando o todo a 14.000 
homens, depois de investir esta praça, pela parte do norte 
do rio Seranac, desde o 5 do corrente, largou o campo, e 
levantou o cerco esta manhaã ás duas horas. 

Vaõ-se agora retirando precipitadamente, deixando 

atraz os doentes e feridos. 
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O inimigo abrio as suas baterias hontem pela manhaã, 
e continuou o fogo de artilheria, bombas, e foguetes até 
o pôr do sol; a este tempo tinham as nossas baterias feito 
calar as do inimigo. 

AÍ- tropas ligeiras e milícias vaõ agora em seguimento 
do inimigo, fazendo prisioneiros em todas as direcçoens. 
Estaõ continuamente chegando desertores, de sorte que a 
perda do exercito Britannico nesta empresa ha de ser 
considerável. 

Ha de fazer-se, o mais depressa que fôr possivel, uma 
relação do cerco, e das circunstancias que o acompanha
ram. 

Todos, officiaes e soldados, tem feito o seo dever. A 
artilheria e os engenheiros tem preenchido as suas funeçoens 
com um zelo e exactidaõ que he de muito credito para 
elles, e honra para o seu paiz. 

A nossa perda na verdade he bagatella, por que só 
tivemos um official o quinze soldados mortos, e um official 
e trinta soldados feridos. 

A milícias de New York, e os voluntários de Vermont 
tem sido de muito prestimo, o tem manifestado um grão 
de patriotismo e valor digno delles e dos Estados a quem 
respectivamente pertencem. 

A força da guarniçaõ he unicamente 1.500 homens ef
fectivos, cabos e soldados. 

Tenho a honva de ser, 
Com perfeito respeito, 

Senhor, 
Vosso obediende creado, 

AEEXANDER R. M A C O M B . 

Muito Honrado Secretario de Guerra, &c. 
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Lista da perda mortos e feridos, Sçc. na Acçaõ de Cham-
plain. 

Navio Grande 
Brigue 
Growler 
Águia 
11 Barcas canhoeiras 

INGLEZES. 

Peças. 

39 
16 
11 
11 
16 

Homens. 

300 
120 
40 
40 
550 

Mortos. 

52 
SO 
6 
6 
2 

Feridos. 

60 
30 
10 
10 

afund. 

Total 93 1050 84 110 
Alguns dos botes canhoeiros fugiram ; porem os vasos 

grandes por estarem para se afundar requereram o auxi
lio das nossas galleras, de sorte qne naÕ podendo apoderar-
se dellas, sempre se salvaram fugindo. 

A Nau Saragota 
O Brigue Águia 
Ticonderago, escuna 
Preble, chalupa 
10 Barcos canhoeiros 

Total 81 820 48 67 
Os Officiaes Inglezes mortos foram o Commodoro Dow-

nie, e tres Tenentes, &c. Os Officiaes Americanos mortos 
foram os Tenentes Gamble e Stansburg, o ultimo dos quaes 
foi atirado pelo bordo fora, e naÕ foi achado, e o Contra-
mestre Carter. 

Os Officios Inglezes tornados saõ o Capitão Pring e seis 
ou outo Tenentes. Os ferido foram mandados sob pa
lavra para a Ilha de Aux Noix. 

Americanos, 
Peças. 

26 
20 
17 
7 

11 
, 

Homens. 

210 
120 
110 
SO 

350 

Mortos. 

26 
12 
6 

•—
>

 

3 
. 

Feri doa. 

30 
27 
6 
1 
3 

_ . 
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Extracto de uma Carta interceptada do Ajudante-general 
Bayes ao Tenente-general Drummond. 

(Secreta e confidencial.) 
Quartel-general de Montreal, 25 de Agosto, de 1814. 

SENHOR.—Manda-me S. E. o Commandante das forças 
informar-vos, de que o regimento 37 hade á manhaã com-
raeçar a sua marcha para Kingston, para cujo ponto he a 
intenção de S. E. dirigir os outros corpos que compõem a 
Brigada debaixo das ordens do Major-general Kempt. 

Se o Aparelho Naval estiver em estado de adiantamento 
que sanccione a empresa e o ataque, e se necessário fôr, o 
cerco do Sacket's Harbour, pelo Tenente-general Drum
mond, e que a esquadra para lá movida esteja prepa
rada para co-operar antes que o adiantamento da estação 
torne uma tal operação arriscada e dificultosa, deseja S. 
E. servir-se do conhecimento local e talentos do Major-
general Kempt, empregaudo-o, como Major-general mais 
antigo, naquelle serviço, e com esta vista approvaria S. E. 
que o Major-general Stevens, fosse para a divisão da di
reita, quando fosse rendido, deixando ao Major-general 
Kempt fazer os necessários arranjos preparatórios para este 
árduo e importante serviço. Se, porem, acontecer, como 
S. E. receia, que a demora das preparaçoens navaes frus
tre as suas vistas sobre Sacket's Harbour, sempre confia 
em que a nossa esquadra ha de poder tomar o Lago com 
uma superioridade que o ponha em estado de acudir com
pletamente a todas as necessidades da divisão da direita, e 
naõ so para assegurar bem a nossa própria fronteira, mas 
até para infestar as inimigas, destruir os seos depósitos e 
meios de guerra, e para este serviço propunha empregar a 
força reunida em Kingston. 

Tenho a honra de ser, &c. 
Senhor, vosso muito obediente creado, 

D. BAYNES, Ajud. Gen. 
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Ex-Ir acto de uma Carla do General Varnam, datada de 

Bufalo, 12 de Septembro, 1814. 

SENHOR ! O nosso pequeno porém valoroso exercito 
sobre esta fronteira assignalou-se oulra vez, ganhando uma 
brilhante victoria contra as forças inimigas juncto ao forle 
Erie. Duas baterias inimigas foram tomadas, as peças 
incravadas, os eixos quebrados, e os almazcns feitos voar. 
A acçaõ durou mais de duas horas. Fizemos perto de 
400 prisioneiros, entre os quaes há 12 Officiaes. A nossa 
perda he pequena, excepto em Officiaes. 

A perda do inimigo naÕ pode ter sido menos de 800 ho
mens, em mortos, feridos e prisioneiros. Temos para la
mentar a morte do Coronel Gibson, do Tenente-coronel 
Ripley, do Coronel Aspinwol, do Major Trimble, e de uns 
poucos de. officiaes subalternos feridos. O General Davis, 
das Milícias, foi morto: o General Porter, ferido levemente: 
mais alguns Officiaes houve feridos. Esta saida, ao todo, 
foi uma das mais brilhantes que jamais se fez, e foi mais 
bem suecedida do que nunca esperámos. 

Sou com todo o respeito, 
Vosso muito obediente creado, 

(Assignado) J . B. VARNAM. 

Extracto de uma Carta do General Brown ao General 
Baines. 

Quartel-general do Forte Erie, 18 de Septembro. 
Meo caro General. A sortida que tenho estado a meditar 

desde que voltei para esta praça, foi ordenada hontem. 
Foi bem suecedida. Tomamos a bateria inimiga, des
truímos os canhoens de bater, e fizemos voar uma fortiíi-
caçaõ nova que tinha sido erigida com vista de destruir o 
Forte Erie. O inimigo resistio fortemente, porem em 
breve foi vencido : a sua perda dizem qüe anda por 400 
prisioneiros; o total, naõ pode ser menos de 800 homens. 
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Tenho a lamentar a perda de muitos Officiaes de valor. 
A nossa naõ he numerosa; e a nossa força pouco damno 
experimentou em razaõ do brilhante feito. O General 
Ripley está gravemente ferido : Os Coronéis Gibson e 
Wood, foram mortos; o Coronel Aspinwal perdeo um 
braço, e o Major Trimbel, ouço que está mortalmente 
ferido. 

Copia de uma Carta do Major-general Jackson ao Secre
tario de Guerra, datada de 

Quartel-general, Septima Divisão Militar, 
Mobile, 17 de Septembro. 

SENHOR ! He com grandíssima satisfacçaÕ que vos com-
munico que o bom suecesso coroou os valoros esforços de 
nossos bravos soldados, em resistir e repellir uma força 
Ingleza combinada de mar e de terrra, que, no dia 15 do 
corrente, atacou o Fone Bowycr, sobre o Ponto de Mo
bile. Remetto inclusa a copia da relação Official do Major 
W m . Lawrence, do regimento 2 de infanteria, que com
mandava, em addiçaõ aos particulares communicados 
nesta carta, soube que o navio que foi destruído era o 
Hermes, de 24 a 28 peças, Capitão o Muito Honrado 
Wm. H. Percy, Official mais Antigo no Golfo do México; 
e o brigue que soffreo tanto damno foi o Saphie, de 10 
peças, Capitão W m . Lockyer. O outro navio foi o Car-
ron, de 24 a peças, Capitão Spenser, filho do Conde 
Spenser; o nome dos outros brigues naõ se sabe. A bordo 
do Carron houve 85 homens entre mortos e feridos, entre 
esles ha o Coronel Nicoll, dos Reaes Marinhos, que perdeo 
um olho de um estilhaço. As forças deterra consistiam de 
110 de tropas de mar, e de 200 índios Baianes debaixo 
do commando do Capitão Woodbine, dos marinhos, e 
perto de 200 artilheiros, com um obuz de quatro polega
das e meia, de que atiravam bombas e bailas de novo. 
Reembarcaram a peça e retiraram-se por terra para o lado 
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de Pensacola, donde vieram. Pela relação da manhaã do 
dia 16, havia presentes no forte, promptos para a obriga
ção, 138 Officiaes e soldados. 

Copia de uma Carta do Major Lawrence ao Major-gene
ral Jackson, datada de 

Forte Bowyer, 18 de Septembro, á meia noite. 
SENHOR!—Depois de haver escripto a inclusa, a apro

ximação do inimigo prevenio-me de a mandar por um pró
prio. Ao meio dia estava a todo o pano, com vento fresco 
e favorável, soprando direito ao Forte ; c ás 4 P. M. abri
mos a nossa bateria, que foi respondida de dous navios e 
dous brigues^ como se vinham approximando. A acçaõ 
tornou-se geral pela volta das quatro horas e 20 minutos, 
e continuou de ambos os lados sem afrouxar ate as 7, 
quando um navio e dous brigues foram compellidos a re
tirar-se. O navio que governava, que se suppoz ser o 
Commodoro montando 22 peças de 22, e que tinha ancbo-
rado mais próximo á nossa bateria, soffreo tanto damno, 
que tendo-lhe o nosso fogo cortado a amarra, deo com
sigo na praia, a 600 jardas da bateria, e como os outros 
Vagos se tinham feito ao longe, fizemos um tremendo fogo 
sobre elle, de sorte que os poucos de tripulação que ainda 
tinha vivos lhe poseram o fogo e abandonaram-o. As dez 
P . M. tivemos o gosto de presenciar a explosão do paiol. 
A perda de vidas a bordo deve ter sido immensa, pois es
tamos certos que delia naõ sairam mais de tres botes, que 
previamente tinham ido era seo succorro, e um destes cre
mos que se affundara; defacto um dos seos botes foi quei
mado ao longo delle. O brigue que o seguia estou certo 
que recebeo muito damno, tanto no casco como nos appa-
relhos; os outros dous naÕ se approximaram bastante para 
receber tanto damno, porem estou persuadido de que naÕ 
escaparam, pelo mui acertado fogo que se lhes fez todo o 
tempo. 
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16 de Septembro, as 11 horas A.M. 
Se vos cá mandais o Amélia provavelmente poderemos 

salvar a maior parte, ou todas as peças do navio, pois 
está em seis pcs de água, e alguns delles apenas cobertos. 

A flota inimiga estava esta manhaã ao romper do dia 
anchorada no canal em distancia de quatro milhas do 
forte. Pouco depois levou as amarras, e fez-se ao mar. 
Depois de passarem a barra viraram de bordo, e estaõ 
continuamente passando botes entre o brigue impossibili
tado, e os outros. Presumo que aquelle esta tam arrui
nado que he necessário aliviallo. 

15 Minutos depois de uma hora, P. M. 
Neste momento toda a flota se fez á vela para o mar. 

Copia de uma Carta de Joaõ K. Smith, Esq. ao Secre
tario da Marinha, datada de Nova Orleans, 23 de 
Septembro, de 1814. 

SENHOR ! O Capitão Paterson saio desta praça cm 11 
do corrente, com tres canoas, e fenuniram-se-lhe na Baliza 
seis barcas canhoeiras, e a escuna Carolina, donde pro-
seguio contra Barrataria. Foi completamente bem suc-
cedido em destruir o ninho de piratas naquelle sitio, e 
tomou nove navios, algum dinheiro, e uma porçaõ de 
mercadorias seccas. O principal (Lafite) escapou ; porem 
o segundo no commando, Dominique, foi agarrado. O 
numero dos prisioneiros naÕ se sabe, nem as parliculari-
dades. Uma carta daquelle sitio diz que o Capitão Pa
terson, havia de partir de lá no dia 20. Portanto, terá 
elle certamente a honra de vos mandar o resultado na 
malla seguinte :— 

' A destruição deste estabelecimento de piratas he de 

grande importância para este paiz. Tem-se verificado 
que navios que tem saido deste porto com passageiros tem 
sido tomados, e toda a alma viva a bordo assassinada. 
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Tomavam indistinctamente navios de todas as naçoens, e 
o facto era perfeitamente sabido em Pensacola. 

O official Inglez, commandante naquelle sitio, fez ha 
pouco uma communicaçaõ por escripto a Lafite, pedindo 
a sua ajuda para um ataque contra Nova Orleans, o que foi 
recusado. Aquella correspondência, que para nas maõs 
do Governador de Claiborne, sem duvida terá sido com-
municada ao governo. 

N a valorosa defensa de Ponto Mobile, as únicas duas 
peças de calibre de 24 que serviram, ficaram arruinadas. 
O General Jackson pedio depois ao Capitão Pearson que 
fizesse por outras em seu lugar, o que se fez, em sua 
ausência. 

Tenho a honra de ser, 
Senhor, vosso obediente, e humilde creado, 

J . R. SMITH. 

Boston, 6 de Outubro. 

Legislatura de Massachuselts, quarta-feira, 5 de Outu

bro, de 1814. 

A Corte Geral, em obediência a Proclamaçaõ deS. Ex"-
o Governador, ajunetou-se na Casa do Estado. Pouco 
depois da Casa estar juncta, fez Mr. Low, de Lyman, 
uma moçaÕ, que foi posta sobre a mesa :— 

Moveo, que se nomeasse uma Commissaõ para conferir 
com todos os Estados de Nova Inglaterra, e ver se elles 
querem concordar em nomear uma Commissaõ para se 
reunir a ella, e partirem immediatamente para a cidade 
de Washington, e ali pessoalmente fazerem saber ao Pre
sidente, a opinião geral de todos os Estados de Nova In
glaterra em respeito á presente guerra, e a maneira porque 
ella tem sido conduzida, e informallo de que ou elle deve 
resignar o seu officio como Presidente, ou remover aquelles 
Ministros e Officiaes do Governo Geral que, por seus ne-
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farios planos, tem arruinado a naçaõ, com licença para 
responder por Bill, ou de outro modo : — 

Lida, e á manhaã (hoje) ás 11 horas, assignada para 
consideração do sujeito. 

Boston, 21 de Novembro. 
Quarta feira, resolveo o Senado, por uma grande maio

ridade, que se levantasse uma força militar que naõ exce
desse 10.000 homens, para a defensa do Estado ; e que se 
nomeassem na terça-feira seguinte, pelos votos junetos de 
ambas as Casas da Legislatura, doze delegados, para con
correrem em Hartford com outros tantos nomeados pelos ou
tros Estados de Nova Inglaterra, para conferirem sobre os 
sujeitos de seus incommodos públicos, e interesses, e para 
outros objectos mencionados nas resoluçoens. Estas reso-
luçoens foram hontem mandadas para a Casa dos Repre
sentantes, e foram discutidas por aquelle corpo. 

RELAÇOENS B R I T A N N I C A S . 

Quartel-general, do Campo de fronte de Forte 
Erie, 7 de Septembro. 

O Major-general de Watteville tendo sido mandado 
destacar uma partida hontem á tarde para ir cortar o pi
quete inimigo N°. 4, dá parte de que este serviço fora 
executado por uma companhia do regimento N°. 6, e uma 
da infanteria ligeira de Glengary acompanhadas pelo pi
quete de infanteria em Plalovvs, e pelo destacamento de 
dragoens ligeiros do N°. 19, debaixo das ordens do Capi
tão Eustacio, commandando o todo o Capitão Paterson, 
do regimento N°. 6, e conduzido pelo Capitão Powell, 
Deputado Assistente-quartel-mestre-gencral. 

O piquete inimigo foi surprehcndido pela manhaã ; da 
sua guarda avançada, que consistia de vinte homens e um 
official, nem um escapou; quartoze foram mortos, inclu
indo o official, e sette feridos e prisioneiros. O corpo do 
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piquete fugio para os fortes, perseguido pelas nossas tro
pas, debaixo da artilheria da praça, e deve ter sofFrido 
muito do nosso fogo. A nossa perda foi so um soldado 
morto, e um levemente ferido. 

A conducçaõ desta pequena empresa dá grande cre
dito, naõ só ao Capitão Paterson, commandante do desta
camento, e a todos os officiaes e soldados de que foi com
posto, porem ao Capitão Powell, Deputado Assistente 
Quartel-mestre-general, que deo o plano da empresa. O 
Sargento Powell, dos Dragoens Ligeiros, N°. 19, foi no
meado pelo Tenente-general como quem se tornara a dis
tinguir nesta oceasiaõ. 

J O A Õ H A R V E Y , Ten.-coronel, Dep. Aj. Gen. 

ORDEM GERAL. 

Quartel-general de Montreal, 28 de Sep
tembro, de 1814. 

S. Ex». o Commandante das Forças, tendo recebido a 
relação official do Tenente-general ürummond, da acçaõ 
que houve no Forte Erie em 17 do corrente, em que um 
numero mui superior de inimigos foi repellido com perda, 
convém inteiramente com o Tenente-general no justo tri
buto de louvor que elle dá ao intrépido valor, e determi
nada disciplina, que mostrara a divisão de tropas debaixo 
do seu commando, como se referio na Ordem Geral do 
Districto, de 18 do corrente, e que Exa manda publicar 
para o conhecimento de todas as tropas debaixo do seu 
commando. 

(Assignado) DUARTE BAYNES, Adj.-geu. N . A. 

ORDEM GERAL. 

S. Ex*. o Commandante das Forças recebeo do Tenente-
general Drummond, uma relação transmittida a elle pelo 
Tenente-coronel M'Dowall, tio desembarque do inimigo, 
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com 1.000 homens, na Ilha de Michilimackinac, e do seu 
ataque do forte, em 4 de Agosto, em que foi repellido com 
perda de perto de 100 homens mortos e feridos, entre os 
quaes se conta o seu antigo segundo no commando, Major 
Holmes. 

O inimigo depois da batalha embarcou-se precipitada
mente a bordo de seus navios, e pouco depois tornou para 
Detroit, desanimado por lhe falhar a empresa. 

S. E x \ tem summo gosto de ter esta oceasiaõ de poder 
fazer notória a perícia e valor do Ten.-coronel M'Dowall, 
de seus officiaes e soldados, em repellir, com numero tam 
inferior, a formidável força que lhe fora opposta. 

(Assignado) DUARTE B A Y N E S , Adj. Gen. N . A. 

ORDEM G E R A L DO D I S T R I C T O . 

Quartel-general, do Campo de fronte do Forte 
Erie, 18 de Septembro, de 1814. 

O Tenente-general Drummond tendo recebido as rela
çoens do official-general na immediata direcçaõ das tropas 
empregadas hontem, pede licença para oftêrecer os seus 
melhores reconhecimentos pelo seu mui valoroso compor
tamento em repellirem o ataque do inimigo sobre as nossas 
baterias com toda a sua força, que se representa naõ me
nos de 5.000 homens, incluindo as milícias. A brilhante 
maneira porque a bateria, N°. 2, foi recobrada, e o imi-
migo arrojado para lá dos nossos entrincheiramentos, por 
sette companhias do regimento N°. 8, debaixo do com
mando do Major Proctor, e por tres companhias do regi
mento N°. 6, destacado debaixo das ordens do Major 
Taylor, excitou a admiração do Tenente-general Drum
mond, e fez áquellas tropas merecedoras dos seus particu
lares agradecimentos. 

Na direita foi a avançada inimiga repellida pelo Io . 
batalhão dos Reaes Escocezes, apoiado pelo regimento 
N°. 89, debaixo da direcçaõ do Tenente-coronel Gordon, 
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dos Reaes; e no centro foi feito recuar pela infanteria 
ligeira de Glengary, debaixo do commando do Tenente-
coronel Batterby, e dirigido pelo Tenente-coronel Pearson, 
Official Inspector do Campo. A estas tropas deve o 
Tenente-general os seus maiores agradecimentos, assim 
como também ao resto da reserva, debaixo das ordens do 
Tenente-coronel Cambell, consistindo das companhias que 
restavam do regimento N°. 6, das companhias dos flancos 
do N°. 4 1 , e das milícias incorporadas, que apoiaram as 
tropas empenhadas na acçaõ. 

O Tenente-general lamenta profundamente a infeliz 
circumstancia do tempo, que facilitou ao inimigo o ap-
proximar-se impresentidamente á direita da nossa posi
ção, e poder tomar uma porçaõ considerável do regimento 
de Watteville, estacionado naquelle ponto. A severa 
perda em mortos e feridos que soffreram os regimentos 
N° . 8, ou do Rey, e o de Watteville, he uma prova in
contestável de que abateria, N°. 2, naõ fora tomada sem 
vigorosa resistência : he igualmente obvio que o Forte 
sobre a direita foi bem defendido pela partida do regi
mento do Rey estacionado nelle. 

O Tenente-general Drumond, sente-se mui devedor ao 
Major-geríeral de Watteville, pelo seo judicioso arranjo; 
também deseja oíferecer os seos agradecimentos aos respec
tivos officiaes commandantes de brigadas e corpos, e aos 
officiaes e soldados da artilheria Real, e enginheiros, pelos 
seos esforços. 

O tenente-general está devedor ao Major-general Stovin 
que viera unir-se ao exercito pouco tempo antes do ata
que, pelo seo auxilio, e também aos officiaes do Estado 
Maior general, e do seo próprio. 

O Tenente-general Drummond tem grande pezar das 

feridas que, pelo presente, tem privado o exercito dos 

serviços do Coronel Fischer, dos Tenentes-coroneis Pear

son, e Gordon. 
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Os Tenentes-coroneis Fischer, Pearson, e Gordon, tem 
permissão para irem para a retaguarda a fim de recobra
rem de suas feridas. 

(Assignado) J . HARVEY, Tenente-coronel, 
Deputado Ajudante-general. 

Officio de Sir George Prevost, Governador do Canada 
ao Ministro das Colônias Lord Bathurst. 

Quartel-general de Plattsburgo, Estado 
déWew York, 11 de Septembro, 1814. 

MY LORDS ! Chegando os reforços do Garonne, naõ 
perdi tempo em ajunctar tres brigadas, nas fronteiras do 
BaixoCanada, extendendo-as desde o rio Richelieu até o de 
S. Lourenço, e formeias em uma divisão, debaixo do com
mando do Major-general de Rottenburg, para o fim de 
por em execução as ordens de S. A. R. o Principe Re
gente, que me foram communicadas por V. S. no vosso 
officio de 3 de Junho passado. 

Como as tropas se concentrassem e aproximassem á 
linha de separação entre esta provincia e os Estados Uni
dos, o Exercito Americano abandonou o seu campo en
trincheirado juncto ao rio Chazy em Champlain ; posição 
que eu immediatamente tomei, e occupei com força aos 
3 do corrente. No dia seguinte, toda a esquerda da 
divisão avançou para a aldea de Chazy, sem encontrar a 
menor opposiçaõ da parte do inimigo. 

Aos 5, fez halto a 8 milhas deste lugar, tendo superado 
as difficultades creadas pelas obstrucçoens na estrada por 
arvores cortadas, e pontes abatidas. No dia seguinte se 
moveo a divisão para Plattsburgo, em duas columnas em 
caminhos parallelos ; a columna da direita, tendo na van
guarda a brigada do Major-general Power, sustentada por 
quatro companhias de infanteria ligeira, e uma demibri-
gada, sob o Major-general Robinson, a esquerda pela 
brigada do Major-general Brisbane. 
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A milícia do inimigo, supportada pelos seus regulares, 
tentou impedir o avanço da columna da direita, porém 
foram repulsados de todas as suas posiçoens, e a columna 
entrou em Plattsburgo. Este rápido movimento tendo 
destruído a forte posição, que o inimigo tinha tomado em 
Dead Creek, foi esta precipitadamente abandonada pelo 
mesmo inimigo, e somente os seus botes canhoneiros de
fenderam o váo, para impedir que se restabelecesse a 
ponte, que tinha sido imperfeitamente destruída; incon
venientes que em breve se venceram. 

Aqui achei o inimigo na occupaçaõ de uma colina ou 
cordilheira de terreno elevado, sobre o ramo meridional 
do rio Saranac, cuberta com tres fortes redutos, e outras 
obras de campanha, e fortins armados de artilheria pezada, 
com a sua flotilha* anchorada fora do alcance da artilhe
ria da praia, consistindo a dieta flotilha de um navio, um 
brigue, uma chalupa, e 10 botes botes canhoneiros. 

Eu communiquei immediatamente esta circumstancia 
ao Capitão Downie, que tinha sido á pouco nomeado 
para o commando dos vasost no lago Champlain, consis 
tindo de um navio, um brigue, duas cbalupas, e 12botes 
canhoneiros; e requeri a sua cooperação; e no entanto se 
coustruiram baterias para as peças que vinham na reta
guarda. 

Na manhaã de 11, se avistou a nossa flotilha por cima 
do isthmo que une a ponta Cumberland áo continente, e 
dirigindo-se para a bahia de Plattsburgo. Eu ordenei 
immediatamente, que a parte da brigada do commando 
do Major-general Robinson, que tinha avançado, e con. 
sistia em quatro companhias de infateria ligeira, o 3o. 
batalhão do 27, e o regimento 79; e a brigada do Major-

* O Saratoga, 26 peças: Surprize, 20 peças; Thunderer, 16 peças; 
Prcble, 7 peças ; 10 botes canhoneiros, 14 peças. 

+ Confiance 36 peças; Linnest, 18 peças; Brooke 10 peças; Shan-
non, 10 peças; 12 botes canhoneiros, 16 peças. 
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general Power, consistindo dos regimentos 3°., 5 o . , Io. 
batalhão do 27°., e 58°. forçassem o váo de Saranac, e 
avançassem, munidos de escadas para escalar as obras do 
inimigo sobre as alturas : esta força foi posta debaixo do 
commando do Major-general Robínson. As baterias 
abriram o fogo, no instante em que os navios entraram 
em combate. 

He agora com profundo pezar, que informo a V. S. 
que, naÕ obstante o intrépido valor, com que o Capitão 
üownie capitaneou a soa flotilha na acçaõ, se frustraram 
pouco depois as minhas mais ardentes esperanças de com
pleto bom suecesso, por uma combinação, ao que nos pa-
receo, de acontecimentos infelizes, a que a guerra naval he 
peculiarmente exposta. Apenas tinham as tropas de S. M. 
forçado a passagem cruzando o Saranac, e subido a altura 
em que estavam as obras do inimigo, quando tive a ex
trema mortificaçaõ de ouvir os gritos de victoria das 
obras do inimigo, em conseqüência de se arriar a ban
deira Britannica abordo do Confiance e Línnet; e de ver 
gue os nossos botes canhoneiros procuravam a sua salva
ção na fugida. Este inesperado acontecimento tendo-me 
privado da cooperação da frota, sem a qual se fazia im
praticável a continuação deste serviço, naÕ hesitei em 
mandar parar o progresso das tropas que avançavam ao 
ataque; porque o mais completo suecesso seria de nenhum 
uso; e a posse das obras do inimigo naÕ offerecia van
tagem alguma, que pudesse compensar a perda que ha
víamos de soffrer para adquirir essa posse. 

Tenho ordenado que se destruam as baterias, retirem 
as peças, e se leve a bagagem com os feridos, que se 
puderem mover, a fim de serem mandados para a reta
guarda, para que as tropas tornem para Champlain aonde 
proponho fazer halto alê que tenha averiguado o uso que 
o inimigo se propõem fazer da ascendência naval que tem 
adquirido no lago Champlain. 
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Tenho a honra de remetter aqui as listas das perdas que 
teve esta divisão na sua avançada para Plattsburgo, e em 
forçar a passagem de rio Saranac. 

Tenho a honra de ser, &c. 
(AssignadoJ GEORGE PREVOST. 

Officio de Sir James Lucas Yeo, Commandante da frota 
nos Lagos do Canada, a Wilson Croker, Esc. Secre
tario do Almirantado. 

Navio S. Lourenço, em Kingston, 24 Sept. 
SENHOR !—Tenho a honra de remetter-vos, para infor

mação dos Lords do Almirantado, a copia da carta que 
recebi do Cap. Pring, que foi commandante do brigue de 
S. M. Linnet. 

Parece-me, e tenho boas razoens para crer, que o Cap. 
Downie foi urgido, e o seu navio acceleradamante mettido 
em acçaõ, antes que estivesse prompto para encontrar-se 
com o inimigo. 

Sou também de opinião, que naõ havia a menor neces
sidade para que a nossa esquadra desse á do inimigo taÕ 
decididas vantagens, indo combatêlla na sua enseada: 
ainda que tivesse sido bem suecedida, naÕ podia ajudar 
na menor cousa as tropas, no assalto das baterias; ao 
mesmo tempo que ; se as nossas tropas tivessem tomado 
primeiro as baterias, a esquadra inimiga teria sido obri
gada a sahir da bahia, e dado â nossa igual partido. 

Tenho a honra de ser, &c. 
(Assignado) JAMES LUCAS YEO. 

Officio do Cap. Pring, a Sir James Yeo. 

Navio dos Estados Unidos Saratoga, em 
Plattsburgo, 12 de Septembro, 1814. 

SENHOR ! A penoza obrigação de vos informar das cir
cumstancias; que oceurrêram na tomada da esquadra de 
S. M., hontem, pela dos Americanos, commandada pelo 
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Commodoro M'Donough, sinto dizer que he um dever 
que me incumbe pela sempre lamentável perda daquelle 
digno e valente official o Cap. Downie, que morreo no 
principio da acçaõ. 

Em conseqüência da encarecida solicitação dn S. Ex*. 
Sir George Prevost, para a cooperação da força naval 
neste lago, para atacar a do inimigo, que estava postada 
para sustentar as suas obras em Plattsburgo, qne estava de
terminado fossem assaltadas pelas tropas, e ao mesmo tempo 
começasse a acçaõ naval na bahia; se pôz em practica 
todo o esforço para accelerar o armamento do novo navio, 
a fim de que se naõ demorassem os movimentos militares, 
em taÕ adiantada estação do anno, mais do que era abso
lutamente necessário. 

Aos 3 do corrente, tive ordem de ir no commando da 
flotilha de barcos canhoneiros, para proteger o flanco 
esquerdo do nosso exercito, que avançava paraPlattsburg, 
e no dia seguinte, depois de ter tomado posse, e deixado 
sob palavra a milícia da ilha L a Motte, mandei construir 
uma bateria de tres peças longas de calibre .18; para pro
teger a nossa posição, em frente do pequeno Chazy, aonde 
se tinham mandado desembarcar as muniçoens do exer
cito. 

A frota chegou aos 8 do corrente; mas por falta de 
petrechos para guarnecer as peças, naõ pôde adiantar-se 
até o dia 11 : ao romper do dia levantamos anchora ; e as 
7 horas estávamos plenamente á vista da frota inimiga, 
que consistia de um navio, brigue, escuna, e uma chalupa 
anchorados em linha, em frente do seu encampamento, 
com uma divisão de cinco botes em cada flanco : aos 40 
minutos depois das sette, depois dos officiaes comman
dantes dos vasos e flotilha terem recebido as suas instruc
çoens finaes sobre o plano de ataque, demos á vela era 
ordem de combate. O Capitão Downie tinha determi
nado, prolongar-se com o seu navio aos do inimigo, orde-
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nando ao Tenente M'Ghee, do Chubb, que me sustentasse 
no Linnet, no ataque do brigue da direita, e o Tenente 
Hicks, do Finch, cora a flotilha de botes canhoneiros; 
que atacasse a escuna e chalupa na esquerda da linha do 
inimigo. 

As 8 horas os hotes canhoneiros do inimigo, e vasos 
menores, começaram um pezado e incommodo fogo sobre 
a nossa linha; aos 10 minutos depois das 8, tendo o Con-
fiance perdido duas anchoras de bombordo, pelo fogo do 
inimigo, e acalmando o vento, foi obrigado a ancho-
rar (ainda que naÕ na situação proposta) na distancia de 
duas ammarras de seu adversário: o Linnet, e Chubb, 
pouco depois tomaram as suas destinadas posiçoens, al
guma cousa em menor distancia; quando as equipagens 
de ambas as partes gritaram vivas, e começaram uma 
espirituosa e cerrada acçaõ; pouco tempo, porém, depois 
fui privado dos preciosos serviços do Tenente M'Ghce, o 
qual, havendo o fogo do inimigo levado-lhe as amarras, o 
gurupez, e a verga grande, foi á toa parar á linha do 
inimigo, e ahi obrigado a render-se. 

Em conseqüência da pequena viraçaõ, e bonança do 
mar, foi o fogo mui destructivo de ambas as partes, 
desde o principio da acçaõ; e á excepçaõ do brigue, o do 
inimigo pareceo unido contra o Confiance. Depois de 
duas horas de um renhido combate com o nosso oppo-
nente, cortou este as amarras, e correo a por-se debaixo 
da protecçaÕ, e entre o navio, e escuna, o que nos ha
bilitou a dirigir o nosso fogo contra a divisão dos botes 
canhoneiros do inimigo, e navio, que por taÕ longo 
tempo nos tinham incommodado, durante o nosso com
bate cerrado com o brigue, sem ter nenhuma resposta da 
nossa parte : a este tempo enfraqueceo consideravalmente 
o fo^o do inimigo, tendo sido desmontadas varias de suas 
peças, e elle cortou a amarra, e voltando bombordo para 
barlavento a fim de dar uma banda ao Confiance, naõ 
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pôde este fazer o mesmo, ainda que trabalhou por isso . 
aos 33 minutos depois das dez horas, me entristeceo bas
tante ver que o Confiance tinha arriado bandeira. Toda 
a attençaõ das forças do inimigo se dirigio entaõ para o 
Linnet; o desmantelado, e espedaçado estado dos mas
tros, velas, maçame e vergas excluíam a menor esperança 
de poder effectuar a fugida cortando a amarra, cujo re
sultado seria sermos levados á toa, dentro em poucos 
minutos, para os vasos inimigos, que nos ficavam próxi
mos a sotavento: porém na esperança de que a flotilha 
de botes canhoneiros, que tinha abandonado o objecto que 
lhe fora assignalado, perceberia a nossa necessidade de 
soecorro, e viria em nosso auxilio, o que poderia dar-nos 
um racionarei prospecto de ser rebocados para fora, de
terminei resistir á entaõ destruetiva canhonada de toda a 
frota do inimigo; e ao mesmo tempo despachei o Te
nente H. Drew, para averiguar o estado do Confiance. 
Aos 40 minutos depois das dez, fui informado da irrepa
rável perda que aquelle navio tinha sofrido, pela morte de 
seu valoroso commandante (cujos merecimentos seria em 
mim presumpçaõ o louvar); e assim também de grande 
mortandade que tinha havido a bordo; e observando 
pelas manobras da flotilha, que naõ me podia restar 
esperança alguma de soecorro, a situação de meus va
lentes camaradas, que taõ nobremente haviam pelejado, 
e que ainda mesmo agora estavam morreudo a meu lado, 
pedia que se rendesse o brigue de S. M. confiado ao meo. 
commando, para impedir o inútil estrago de preciosas 
vidas; e, requerendo-mo os officiaes e gente que tinha 
ficado com vida, dei a penosa ordem de arriar a ban
deira. 

O Tenente Hicks, do Finch, teve a mortificaçaõde bater 
contra um rerife de penedos, que fica para Leste de Crab-
Island, perto do meiado do combate; o que impedio que 
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elle pudesse dar á esquadra aquelle auxilio que podia 
esperar-se de um official de tanta habilidade. 

A degraça que nos aconteceo hoje por esta captura 
espero, Senhor, que servirá de desculpa â longa narrativa 
que, em justiça aos que soffrêram, tenho julgado necessá
rio fazer, para dar as particularidades, que levaram a 
isso: e quando se toma em consideração, que o Confiance 
estava 16 dias antes no estaleiro, com uma companha des
organizada, composta de vários destacamentos de gente 
recentemente chegada de diversos navios em Quebec, 
muitos dos quaes so se uniram no dia antecedente, e eram 
totalmente desconhecidos tanto aos officiaes como uns aos 
outros, com a falta de feixos de peças, assim como de 
outros petrechos necessários, que se naÕ podiam alcançar 
neste paiz, espero que vós fiqueis convencido da decidida 
vantagem que possuia o inimigo, além de sua grande 
superioridade em ponto de forças, de que remetto uma 
relação comparativa. Agora vem a ser a mais agradável 
parte do meu presente dever, o mencionar-vos a incon-
cussa abilidade e valor dos officiaes e mais gente nesta 
desigual contenda; porém sinso ter a dizer que a perca 
soffrida em o manter fosse taõ grande: ouço que a do 
inimigo chega a alguma cousa mais do mesmo numero. 

O lindo estylo porque o Cap. Downie conduzio a 
esquadra á acçaõ, no meio de um tremendo fogo, sem 
responder com um só tiro, até estar seguro, reflecte a 
maior honra a sua memória; pelo seu discernimento e 
sangue frio ; assim como também servem de grande 
credito aos Tenentes M'Ghee e Hicks, por attenderem 
taõ estrictamente ao seu exemplo e instrucçoens ; as suas 
mesmas relaçoens da captura dos seus respectivos navios, 
assim como a do Tenente Robertson, que suecedeo ao 
commando do Confiance, faraÕ, estou certo, ampla jus
tiça ao merecimento dos officiaes e gente que serviam 
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debaixo do seu commando immediato; porém eu naõ 
posso omittir o fazer mençaõ do comportamento individual 
dos Tenentes Robertson, Creswick, e Hornby, e Mr. 
Boydon, mestre, por seus particulares esforços, traba
lhando por trazer o lado de estibordo do Confiance a as-
sestar contra o inimigo, depois que todas as suas peças do 
outro bordo estavam desmontadas. 

He me impossivel exprimir-vos a minha admiração dos 
officiaes e equipagem, que serviram debaixo de minhas 
ordem pessoaes ; o seu sangue frio e firmeza, cujo effeito 
se provou pelo seu irresistível fogo, dirigido contra o 
bris-ue que nos ficava opposto, exigem os meus mais ar
dentes reconhecimentos, porém mais particularmente por 
servirem o dicto, muito depois de se ter voltado toda a 
força do inimigo somente contra o Linnet. O meo pri
meiro Tenente Mr. W Drew, cujo merecimento tive ja 
a honra de referir-vos, se portou nesta oceasiaõ da ma
neira mais exemplar. 

Pela morte de Mr. Paul, que fazia de segundo tenente, 
foi o serviço privado de um preciocissimo e valente offi
cial ; elle morreo no principio da acçaõ ; merece também 
grande credito Mr. Giles, o bolsa, por ter offerecido os 
seus serviços voluntários sobre a cuberta, e a Mr. MitchelI, 
cirurgião, pela habilidade que mostrou em executar 
algumas das amputaçoens, que se requeriam no momento; 
assim como a sua grande attençaõ aos feridos durante 
a acçaõ, no fim da qual ja a água andava a mais de um 
pé acima da segunda cuberta, em conseqüência do nume
ro de balas que bateram o navio ao lume d'agoa. Tenho 
de lamentar a perca do contramestre Mr. Jackson, que 
foi morto poucos minutos antes da acçaõ se acabar. O 
auxilio que recebi de Mr. Muckle o artilherio assim como 
também de Mr. Clark o segundo mestre, e os Senhores 
Towke e Sinclair, guardas marinhas, o segundo dos 
quaes foi ferido na cabeça, e Mr. Guy, meu escrivão, 
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espero que os recommendaraõ, assim como ao to lo desta 
valorosa prquena equípagem, á v*s coi.s-deraç >Õ. 

Tenho muiia saiLfacçao em informar-vos do humano 
tract -mérito, que os feridos receberam de Commodoro 
M'Donough, elles foram imined ia lamente remi,vidos pa **< 
o Hospital Americano em Crab- Ishinrl, e ai serviílo*, 
com tudo o necessário. A sua gêneros.i e p< liH.i attei -.-*õ 
para comigo, e mais officiaes e gente, deve sempre daqui 
em diante ser lembrada com g/atidaõ. 

Peçovos licença para transmittir-vos aqui incluída a 
lista dos mortos e feridos. 

Teno a honra de ser, &c. 

(Assignado) D A N . PRING. 

Abstraclo das listas dos mortos e feria,i; 

Confiance. 3 Officiaes, 38 marin1 eiros e soldados, 
mortos. 1 Official, 39 marinheiros e soldados feridos. 

Linnet. 2 Officiaes, 8 marinheiros, mortos. J Offi
cial, 13 marinheiros e soldados feridos. 

Chubb. 6 Marinheiros e soldados, mortos. 1 Official 
e 15 marinheiros e soldados feridos. 

Finch. 2 Marinheiros, e soldados feridos. 
Total—129. 

N . B . NaÕ se publicou a conta das perdas do exercito 

Britannico. 
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Reflexoens sobre as novidades deste mez. 

l iRA/.U;. 

Governo militar das provincias. 

Copiamos a p. 659 uma carta do Marquez de Pombal a um 
certo Povoas, entaõ governador do Maranhão que nos foi re-
mettida com uma serie de factos de outro Povoas, agora 
empregado em outro Governo, afim de fazer o contraste, 
entre as máximas recommendadas, e o procedimento do actual 
Governador. Do Governador do Ceará, S. Payo, nos chegou 
outro similhante catlialogo, authenficado com documentos re
conhecidos passados pôr índia Mina, &c. 

Nós agradecemos muito aos nossos conrespondentes a com
municaçaõ destes factos, principalmente vindo provados tao 
amplamente como estes vem. He por meio destas multipli
cadas informaçoens, recehidas de diversos pontos, que podemos 
formar idea do modo porque os negócios públicos saÕ condu
zidos naquelle paiz, e podermos fallar na matéria com conhe-
cimetito de causa. Neste sentido, as informaçoens produzem o 
seu effeito; mas devemos notar aqui aos nossos conrespon
dentes, que seria impossivel inserir todos, nem ainda a maior 
parte dos factos particulares, que nos chegam á noticia. Cada 
um sente o seu mal individual, o escriptor publico, só pode 
servir se deste conhecimento para se queixar do mal em geral, e 
tentar romover-lhe o remédio ; em tanto quanto as represen
taçoens da opinião publica podem dar esperanças de remédio. 

Em uma das catilínanas, que os Godoyanos escrevem contra 
nós, appareceo no Jornal Pseudo.Scientitico ha dous mezes, um 
esfarrapado discurso sobre o que disse o Correio Braziliense, 
nao nos lembra agora a que respeito, em que se tornava a 
repetir que as accusaçoens contra os empregados públicos, 
montam ao mesmo que dizer, que o Soberano nao emprega 
senão homens ignorantes e máos; e por tanto as criticas do 
Correio Braziliense só se devem entender como insultos ao 
Soberano. 

Temos por varias vezes exposto a falsidade deste sophísma 
dos Godoyanos; mas a carta do Marquez de Pombal, e a 
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narrativa dos factos que a acompanharam, dando.nos motivo 
de fallar outra vez no Governo das províncias do Brazil, nos 
induz a tocar nesta máxima dos Godoyanos. 

Desapprovando a forma de administração das províncias do 
Brazil; explicando por factos individuaes, que nos chegam á 
noticia, as razoens porque desapprovamos aquelle Governo; 
estamos taÕ longe de aceusarmos o Soberano, que até nem aos 
mesmos Governadores ou Magistrados, de quem nos queixamos, 
attribuimos a causa principal dos desgovernos, que desejamos 
ver remediados. 

He ao systema, e naÕ ás pessoas, que dirigimos as nossas 
queixas. As pessoas seraõ boas ou más, accidentalmente; o 
systema he que aceusamos de máo radicalmente. DiraÕ que o 
Soberano he quem authoriza o systema. Sim ; porque essa he a 
ordem que elle achou estabelecida, e que se deve seguir até que 
novas leys a revoguem; mas he o cúmulo da impudencia, e o 
systema dos Godoyanos, asseverar, que nunca se pode dizer que 
uma ley he má ; porque ella existe pela expressa ou tácita ap
provaçaõ do Soberano. Se isso fosse um crime ninguém se 
attreveria a propor ja mais alguma reforma na legislação ; por
que toda a reforma suppôem mal das leys que se devem refor
mar. Uma ley ou um systema de legislação pôde ser agora 
máo, e até péssimo, quando cm sua origem éra bom e saudá
vel. Demonstrar a sua maldade ao Soberano, persuadir o 
publico que deve desejar uma mudança, he pôr o Soberano no 
caminho de fazer bom ; informando-o do que se passar, e ser-
villo, dispondo o publico a reconhecer, e ser agradecido pelas 
alteraçoens que o Soberano fizer. 

Entremos na matéria. O erro fundamental do systema de 
administração do Brazil, he o principio de despotismo, que 
existe nos poderes dos Governadores, e o que peior he nos dos 
magistrados. A nossa questão he, que naÕ deve haver ninguém 
que tenha o poder de mandar prender, soltar, cobrar tributos, 
administrar as rendas Reaes, &c. sem um poder ou authoridade 
conrespondente, em outra pessoa de differente classe, que sirva 
de impedimento, e previna o abuso daquelle poder. 

Por exemplo. O Ouvidor de Porto Seguro, de accordo 
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com o Commandante da 7mil Divisão dos Botecudos (com pa
tente de Alferes) foram encarregados de abrir a navegação do 
Rio.grande, desde Belmonte até o interior das Minas, prohi
bida até agora, por causa dos diamantes que ha <?m Jiquiti-
nhona, cuja navegação he dificultosa por causa de suas ca
choeiras. Estes dous sugeitos, de sua authoridade própria, 
estabeleceram um monopólio em todos os gêneros, que no 
paiz se chamam molhados, negociando elles mesmos, e empre. 
gando na conducçaÕ de suas fazendas os soldados destinados a 
guarda dos postos, que se estabeleceram nos caminhos para 
protecçaÕ dos viajantes; e porque os dous juizes ordinários 
de Caravellas interpuzéram uma appellaçaõ contra o Ouvidor, 
mandou este prendèllos, e de tal modo os ameaçou, que elles 
desistiram da appellaçaõ. E por fim estabeleceram o mono
pólio das águas ardentes com tal rigor, que até ficou prohibido 
a todos os indivíduos destillar nos seus lambiques particulares; 
procedendo a multas e outros castigos, contra os infractores do 
estabelecido monopólio. 

O Povoas, de quem falíamos acima; Governador do Rio-
grande do Norte, mandou de authoridade própria, sem pro
cesso, nem sentença, exterminar dos territórios de seu Governo, 
O Cap. Mor Antônio Ferreira Cavalcanti; e porque sua mulher 
requereo ao Governador a favor do marido, teve aquella Senhora 
a mesma sorte. Juncto a este facto, nos chegaram á maõ, 
documentados, outros muitos do mesmo Governador, que nos 
oecupariam grande lugar, se os referíssemos. 

He evidente, que os indivíduos oprimidos por estas authori
dades nas Provincias do Brazil, remotas da Corte, acham que 
he menor mal submetter-se a estes insultos c injustiças, do que 
ir requerer o seu remédio, abandonando suas casas e haveres, 
expondo-se á incerteza de litígios com homens ordinariamente 
bem patrocinados; e perante ministros, que esfao sempre 
promptoe para dar a estas queixas o nome de desobediência, e 
o character de rebelião. 

Nos deduzimos a origem destes males da demaziada jurisdíe-
çaÕ que se concede ás authoridades, principalmente militares; 
- dos nenhuns freios que se impõem ao seu abuzo. Os homens 
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ern poder abuzaraÕ sempre de sua jurisdicçaõ, em quanto se 
persuadirem que o podem fazer impunemente ; he logo o sys
tema, e naÕ as pessoas, que se devem mudar ; para dar um 
remédio efficaz a taÕ multiplicados desmanchos. 

Os Reys antigos de Portugal custumavam ir em correiçaÕ 
pelas provincias, a fim de examinar por si mesmo se os magis
trados executavam ou naÕ os seus deveres, na administração da 
justiça. A multiplicação dos negócios obrigou depois os 
Monarchas Portuguezes a delegar esta diligencia a outras pes
soas ; mas o custnme das correiçoens, ainda assim, serve para 
provar, que nós podemos legalmente suppor, que as injustiças 
dos governadores das provincias requerem constante exame, e 
prompto castigo. 

As distancias do Brazil nao permittem que ali se adoptem 
áquellas correiçoens, á maneira porque as faziam os Reys de 
Portugal ; porém outros muitos meios se podem inventar para 
que, dando menos poderes aos Governadores; e estabelecendo 
restricçoeus a esses mesmos poucos poderes, por meio de conse
lhos, e corporaçoens, compostas de pessoas do paiz, mudadas 
em breves períodos, e em rotação constante, sirvam de cohibir 
os excessos, que naturalmente devem resultar de poderes mui 
grandes, e exercitados sem outro freio mais do que a consciência 
do Governador. 

Nunciatura Apostólica no Rio-de-Janeiro. 
Era uma vez um dia, e havia uma caza em certa terra freqüen

tada de um Duende, que tantos pratos quebrou, tanto embru
lhou as meadas de linho, e vexou tanto a gente da casa, até que a 
familia se resolveo a mudar se um dia, levando com sigo todos 
os trastes : deixaram porém ficar um cepo depáo, que naÕ lhes 
servia de cousa alguma. Nomeio do caminho sentaram-se a des-
cançar,e dar-se uns aos outros os parabéns de estar HvrcsdoDuen-
de- eis senaõ quando apparece este sentado cm cima do cepo, que 
tinha trazido ás costas; allegandoque elle pertencia á familia, e 
que o cepo entrava no numero dos trastes; o que foi de grande 
confusão, e consternação para a familia. 

; Que tinha o Núncio do Papa que ir fazer ao Brazil, quando 
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a sua Missão Apostólica éra em Lisboa? E ja que quiz des
amparar as ovelhas de Portugal, recommendadas ao seu cui
dado, i por que levou ás costas o tribunal da Nunciatura? 
Com que authoridade, ou porque ley, se acha esta jurisdicçaõ 
estrangeira estabelecida no Rio-de-Janeiro. 

Nos tempos perigosos da ignorância, se viram os Reys de 
Portugal obrigados a fazer concordatas com os Ecclesiasticos, 
cedendo, por obviar maiores males, parte de sua Regia Juris
dição, em matérias testamentarias, matrimoniaes, &c. Mas 
essas concordatas, alemdeserem quasi extorquidas dos obera-
nos pelas convulsoens da quelles tempos, naÕ foram relativas 
ao Brazil, eram somente limitadas á Europa ; e saÕ de sua natu
reza taÕ odiosas, por serem restricçoens do poder Regio, que 
nunca poderão admittir interpretação extensiva. 

Para que uma sentença seja valida, e obrigatória; he preciso 
que seja proferida por um juiz competente ; e nenhum juiz , 
nenhum tribunal pode ser competente; sem que a sua jurisdic
çaõ lhe seja expressamente concedida pelo Soberano. 

I Aonde está a ley; porque o tribunal da Nunciatura seja 
authorizado a lavrar uma sentença no Rio-de-Janeiro ? 

Eis-aqui um dos casos em que o Soberano naÕ he apoiado 
pelo patriotismo de seus subditos. Desejávamos ver no Rio-de-
Janeiro um activo e patriota Procurador da Coroa, que reque-
resse a S. A. R. a favor dos sagrados interesses da Regia Sobe
rania; e que, ainda no caso de S. A. R. o naõ attender da pri
meira vez, instasse segunda e terceira,lembrando-sc que da manu
tenção dos direitos majestatícos depende a honra nacional, 
assim como a gloria do Soberano. Leia-se a Deducçaõ Chro-
nologica, e ali se achará que, longe de taes representaçoens ao 
Soberano, a favor dos direitos de sua coroa poderem ser desa
gradáveis ao Monarcha, o Procurador da Coroa, no reynado 
d'El Rey D. Jozé, foi sempre bem attendido, nos muitos requi-
riraentos que lhe fez a favor dos direitos de sua Coroa. 

O Procurador da Coroa no Rio-de-Janeiro, tendo deixado 
ao Nuucio estabelecer ali o seu tribunal da Nunciatura, sem 
preceder a authoridade de uma ley, consulta do Descmbargo do 
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Paço, e manifestação das instrucçoens do mesmo Núncio, 
deixou abrir a portaaabuzos, que podem vira ser summamente 
prejudiciaes aos direitos Regios. 

Se nos bem lembramos, foi este mesmo Núncio, quem a 
Corte de Roma mandou a Nápoles tractar do restabelicimento 
dos Jezui tas; e que portanto o mandaram despejar dali. 
Compare o Procurador da Coroa este facto, com a presente 
restauração da Ordem dos Jezuitas, da Inquisição, &c. ; e veja 
se naÕ éra do seu dever oppôr-sc á introducçaÕ deste tribunal 
estrangeiro no Brazil, aonde nenhuma ley o authorizava. 

Diamantes. 
A ultima remessa, que chegou a Londres, destas luzidias 

pedrinhas, foi recebida com honras extraordinárias; porque se 
mandou convidar uma grande procissão de gente para assistir á 
abertura dos sacos. Nós admiramo-nos de ver que se convida
ram até alguns daquelles mesmos sujeitos, que sendo nomeados 
no Rio-de-Janeiro para está administração, naÕ foram admitti-
dos a ella pela authoridade cá de Londres. A nossa admiração 
porém cessou, quando se nos disse, que se tinha achado outra-
vez falta no pezo dos diamantes. 

A primeira noticia, que demos ao publico de uma similhante 
falta, foi supposta digna de uma satisfacçaÕ authentica: e a 
desculpa que se deo, fundamentou-se na ignorância em que 
estava o Erário do Rio-de-Janeiro, a respeito dos pezos e medi
das Inglezas; agora, tendo decorrido tempo bastante para 
aprenderem a differença dos pezos, será necessário esperar 
outra explicação desta falta. Estamos curiosos para ver essa 
explicação. 

A responsabilidade das administraçoens publicas, he matéria 
de grande importância; e havendo o Soberano, por uma ley, 
encarregado esta repartição ao Banco do Rio-de-Janeiro, lie 
bem notável que o seu Embaixador em Londres se tenha obsti
nado em naõ largar de si este pezado encargo. 

Nós estamos bem convencidos de que a Coroa de Portugal 
perde muito com os extravios e contrabando dos diamantes, 
que tem lugar nas minas; porém hc verdadeiramente lamenta-
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vel, que até daquelles mesmos que chegam a entrar no Erário, 
se achem faltas, que ninguém pôde averiguar aonde ou como 
aconteceram. Quando as finanças de um paiz se acham ex
postas a taes desarranjos, naÕ podem haver rendimentos que 
cheguem para as necessidades do Estado; por mais rica que 
uma naçaõ seja. 

CONGRESSO DE V I E N N A . 

Os progressos dos Plenipotenciarios naÕ saõ demasiado rá
pidos ; nem era isso de esperar, visto a magnitude e complica
ção dos objectos discordes, que ha para conciliar e arranjar ; 
mas sabemos agora omcialmente, que ja se concordou na for
malidade de negociarem os Plenipotenciarios, o que, na ver
dade, naõ he pouco, como se vê pela seguinte: 

Declaração do Congresso. 

" Vienna, 1 de Novembro, de 1814. 
" Havendo a abertura do Congresso sido adiada até o 1°. do 

Novembro, por uma Declaração de 8 de Outubro; os Pleni
potenciarios das Potências, que assignaram o tractado de 30 de 
Mayo, concordaram em communicar reciprocamente uns aos 
outros os seus plenos-poderes, e depositallos na Secretaria da 
Chancellaria da Corte c Estado de S. M. Imperial e Real de 
Áustria: e a fim de saber e averiguar de maneira authentica as 
pessoas encarregadas dos interesses de outras Potências, convi
dam a todos aquelles, que se acham revestidos de poderes juncto 
ao Congresso, para que os transmittam á dieta Secretaria. Um 
Committee de tres Plenipotenciarios procederá á verificação 
destes poderes ; e depois desta verificação, os Plenipotenciarios 
das dietas Potências proporão as medidas, que julgarem mais 
convenientes para regalar os ulteriores procedimentos do Con
gresso. A Secretaria aonde se haÕ de receber e depositar os 
plenos poderes, se abrirá da data de 3 de Novembro em di . 
ante." 

O tom e espirito desta declaração he bastante elevado, e 

quaes quer que sejam as Potências, cujos Plenipotenciarios se 

declaram como juizes das matérias, que se haÕ de tractar no 

4 Y 2 
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Congresso, naÕ parece que haja intenção de ouvir as partes 
interessadas, cm tudo que lhes diz* respeito; por quanto, pelo 
theor da declaração parece, que aos taes juizes e naÕ ás partes 
se dá o direito de determinar os objectos de discussão ; com o 
que algumas Potências poderão ficar privadas de allegar o que 
julgarem ser-lhes mais assencial. 

Os Soberanos em Vienna vivem apparentemente na melhor 
uniaõ e cordialidade ; ao mesmo tempo que seus respectivos 
ministros se disputam acerrimamente. 

Refere-se a seguinte aneedota, como prova da alegria e boa 
harmonia, que existe entre os Soberanos em Vienna. Logo 
que o Imperador de Rússia, e os Reys de Prussia e Baviera 
obtiveram regimentos Austriacos, transmittlram ao Imperador 
uma petição para lhe dar licença sem tempo. El Rey de Dina
marca apresentou a petição ; e o Imperador Francisco, sur-
rindo-se da galantaria, escreveo por baixo da petição.— Placeat. 

Quanto aos trabalhos do Congresso; o systema das divisoens, 
e trocas de Estados parece desagradar muito á maior parte dos 
políticos imparciacs : porque do pouco, que se sabe, se conjec-
turam muitas cousas más. 

A pezar das promessas de restituir os Estados da Europa aos 

seus antigos dominios, Gênova ficara unida ao Piedmonte, 

Veneza, á Áustria, a Belgia a Hollanda, a Saxonia á Prussia, 

a Polônia á Rússia, &c. 
Ha muito quem characterize estas mudanças como usurpa-

çoens formaes ; e ha políticos que agouram daqui o estabelici
mento de uma combinação de déspotas na Europa,que, ajudando-
se um aos outros, sepultem para sempre as ideas de governo re
gular, e direitos recíprocos dos Soberanos e dos povos. 

Nos somos decididamente de opinião diversa; e daremos disso 
as nossas razoens. Em todos os tempos tem havido Soberanos 
inclinados ao despotismo; em todos os Estados ha homens am
biciosos que se naÕ fartam de accumular para si acquisiçoens, 
terras e subditos; essa ambição he mesmo em certo modo neces
sária, para que os Soberanos e Estadistas emprehendam gran
des cousas, a favor dos povos que governam ; e portanto he 
mui possivel que haja nos actuaes gabinetes da Europa minis. 
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tros ou Soberanos, que desejem levar os seus projectos de am
bição, até querer destruir os principios de liberdade racionavel 
e constitucional, que devem ser a baze de todos os Governos 
regulares; mas esta cmpreza he de impossível execução no 
estado actual dos conhecimentos humanos na Europa. Bona
parte tinha mais meios, mais actividade, e pelo menos iguaes 
talentos, que outro algum dos potentados da Europa, parasuf-
focar as ideas de direito publico, que hoje em dia reynam no 
mundo; o estabelicimento de sua universidade, com o que 
limitou todo o ensino a sustentar as suas opinioens a favor do 
despotismo; o monopólio da imprensa, com que reduzio esta 
útil invenção a servir unicamente á propagação de suas erra
das doutrinas, e de suas falsas asserçoens ; parecia ameaçar que 
iam todos os povos da Europaa ser submergidos n'um despotismo 
oriental, e nas trevas dos séculos bárbaros; porém em um mo
mento vemos desapparecer o monstro, e cairem por terra todo» 
os seus tenebrosos planos de ignorância universal; e naÕ ha 
observador attento que naÕ descubra entre as causas primarias 
da dethronizaçaÕ de Bonaparte, a força da opinião publica em 
toda a Europa, contra os seus planos tyrannicos de despotismo ; 
e sem ser prophetas nos atrevemos a dizer, que se houver quem 
siga as suas pizadas, ha de vir a ter o mesmo fim. 

Quando o Marquez de Beccaria lançou ao mundo os seus 
principios de direito criminal, excitou-se contra elle a mais 
(enaz perseguição, e seu livro foi prohibido em quasi todos os 
Estados da Europa ; mas a luz nao pôde ficar escondida por 
muito tempo; e assim a obra de Beccaria servio de thema a 
outros muitos escriptos do mesmo gênero, que se propagaram 
por toda a Eurapa ; e, a pezar de todos os prejuízos, a legis
lação criminal de quasi todas as naçoens cultas da Europa se 
gaba de melhoramentos, quando se aproxima ás theorias daquelle 
philosopho ; e ninguém se atreve a propor jamais como pro
cesso criminal, os horridos actos que a ignorância e superstição 
fizeram, nos séculos bárbaros, olhar como legítimos, castigos 
fundamentados em suppostos crimes, naÕ purgados pelo fogo, 
e outras provas, a que a barbaridade dos tempos, com sacrilega 
audácia, chamou divinas. 
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Igualmente em politica, depois de Montesquieu, tem sido 
tantos, e taÕ difusamente propagados os livros sobre Governo, 
que tem chegado até os thronos as ideas de governo regular, 
no que se inclue a Constituição politica dos Estados ; isto he os 
estàbelicimentos de regras fixas c immutaveis, segundo as quaes 
os legisladores promulguem suas leys, e os governantes admi
nistrem ou façam administrar a justiça. E, qualquer que seja 
a opposiçaõ que estas doutrinas tenham soffrido, ninguém deixa 
j a de conhecer, que o Governo regular e constitucional, hc 
preferível, aquelle em que est pro lege voluntas. 

Que estas idoas tenham chegado aos thronos, e que muitos 
dos actuaes Seberanos, e seus Ministros estejam persuadidos 
de taõ altas e importantes verdades, se prova pelas differentes 
constituiçoens em que muitos Soberanos tem recentemente con
cordado, para o bom Governo de seus subditos. Nápoles, 
França, Hollanda, Noruega, &c. saÕ exemplos mui conspicuos, 
e nos regosijaraos de citar outro na Casa dos Princlpes de Nas
sau : quando pois as ideas de governo justo, e constitucional 
se acham taõ difundidas, parece-nos que ha mui pouco a temer 
de planos que possam formar alguns poucos de ambiciosos, 
contra a irresistível torrente da opinião ; primeiro terão de 
queimar todos os livros que existem ; c ainda assim teriam de 
esperar que morressem todos os que os tem lido, e aproveitar-
se entaõ da ignorância das geraçoens futuras. Ex aqui asumma 
da Constituição de Nassau, em que falíamos. 

" Wisbaden, 25 de Outubro. 
" Suas Altezas Frederico Augusto, Duque Soberano de Nassau, 

e Frederico Guilherme Principe Soberano de Nassau, publica
ram uma carta Constitucional, fundada sobre princípios os mais 
liberaes. Assegura aos subditos, o livre exercicio do culto Re
ligioso : supprime as corvéss ou trabalho gratuito de qualquer 
gênero a beneficio do Senhor da terra; abole os castigos corpo-
raes, como meios de correcçaÕ, &c. No decurso de sua de
claração diz o Principe. Nós nunca concedemos ao nascimento 
direitos alguns de preferencia na nomeação aos primeiros lugares 
da judicatura, da administração, ou da milícia; temos chamado 
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para todas estas funcçocns unicamente as pessoas distinetas por 
talentos ou merecimento pessoal. A justiça tem sido adminis
trada por magistrados independentes. Nos temos submettido 
á sua probidade a decisão final das causas. Temos renunciado 
ao direito de demittir arbitrariamente os funccionarlos públicos. 
Limitando o exercicio do direito da caça, c de inúteis pastos 
temos posto o livre e perfeito gozo da propriedade rural de
baixo da tutela e protecçaÕ de uma legislação liberal, e temos 
adoptado medidas que libertarão todos os ramos da industrta 
dos grilhoens que até agora os restringiam. Todos os tributos 
cobrados dos nossos vassallos, tem sido empregados no serviço 
do publico ; e se tem abolido todo o gênero de privilégios, re
lativos aos tributos. Para occurrer ás apertadas necessidades 
publicas, alienamos a propriedade que nos foi íransmittida por 
nossos antepassados, e applicamos o seu producto ao alivio de 
nossos subditos. Julgamos que éra do nosso dever dar aos 
nossos vassallos um penhor durável de nosso amor e gratidão, 
assegurando-lhes uma Constituição solida e permanente." 

Nesta constituição se acham as seguintes disposiçoens. 
" Os Estados Geraes do Ducado serão compostos das duas 

Cameras; a dos Nobres, e a dos Deputados. O Soberano no-
mea os Pares, que ou saÕ vitalícios ou hereditários. OsDc-
putados seraõ nomeados pelo clero superior, chefes das escho
las e seminários, proprietários de terras, donos de rnanufacturas, 
e negociantes. 

" Nenhuma ley sobre propriedade, liberdade pessoal, ou 
Constituição poderá ser alterada ou modificada sem o consen
timento de ambas as Câmaras. Ellas saÕ authorizadas a pro
por as mudanças das leys antigas, ou promulgação de novas; 
a representar ao Soberano as queixas dos subditos, e a aceusar 
os Ministros. Qualquer membro de uma das Cameras pôde 
propor leys para serem discutidas, as quaes somente seraõ sub-
mettidas ao throno, quando forem oppostas por uma maiori
dade de ambas as câmaras. Se as duas Câmaras discordarem 
em opinião ; se discutirá a matéria em committée de confe
rência. 

" NaÕ se imporaõ tributos directos ou indirectos, sem o 
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prévio consentimento dos Estados. As imposiçoens directas 
naÕ serão por mais de um anno ; e as indirectas naÕ seraõ por 
mais de seis annos. Apresentar-se-ha cada anno um calculo 
de receita e despeza, em que se informarão os Estados do com-
puto dos tributos, e da sua applicaçaÕ. 

" Os Estados Geraes seraõ convocados regularmente cada 
anno no Io . de Janeiro, e Io. de Mayo. O Soberano tem o 
direito de dissolver a camera dos Deputados, e ordenar nova 
eleição. 

" Somente o Soberano tem direito de convocar os Estados, 
porem, uma vez convocados, elles mesmos regularão os seus 
arranjamentos internos. Nenhum membro durante a sessão 
pôde ser prezo por causa alguma, senaõ com o consentimento 
da Câmara a que pertence. As despezas dos Deputados devem 
ser pagas á custa do publico," &c. 

ESTADOS UNIDOS. 

Por falta de tempo nos vemos obrigados a deixar para o N \ 
seguinte, as peças officiaes relativas ás negociaçoens de Ghent, 
que se publicaram na America; e por onde se conhecem os 
grandes obstáculos, que ainda existem para a boa terminação 
de um tractado de paz entre a Inglaterra e os Estados Unidos. 

A p. 525, porem, encontrará o Leitor a falia do Presidente 
dos Estados Unidos na abertura do Congresso, e outras peças 
ofliciaes, em que se produzem as mais vivas queixas contra a 
Inglaterra, por ser a motora da guerra, e por fazer as hostili
dades de maneira naÕ justificada pelo direito das gentes. Porém 
a falia do Principe Regente da Gram Bretanha ; qtie copiamos 
a p. 612; e a Carta do Almirante Cochrane, a p. 602; retor-
quem estas accusaçoens plenamente, lançando a culpa ao Go
verno Americano. Como quer que seja, achamos mui desarra-
zoado o grito, que se tem levantado contra a Inglaterra, pelas 
hostilidades commettidas nas costas dos Estados Unidos; por 
quanto, sendo os inglezes atacados no Canada, por forças 
Americanas superores, naÕ podem deixar de se aproveitar de 
sua superioridade marítima, para fazer uma diversão nas costas, 
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a fim de atrahir, e fazer dividir para ali, parte das forças, que 
os Americanos empregam nas suas fronteiras do Canada. Es
tas diversoens foram sempre, e saõ practícadas em todas as guer
ras : ora he da infeliz natureza do estado de guerra, qne estas 
diversoens se naÕ podem fazer senaõ commettcndo hostilidades ; 
isto he brigando, tomando prisioneiros, queimando casas, &c . ; 
com o que as tropas do inimigo empregadas em outros lugares 
se vêm obrigadas a desamparar as operaçoens, que tem em vista, 
e vir defender as paragens assim arruinadas ou ameaçadas com 
ruina. Isto naõ he decidir qual das potências he justa ou injusta 
na guerra; mas uma vez que ha guerra, naÕ vemos nestas hos
tilidades senaõ uma conseqüência usual das manobras e ardis 
militares. 

Quanto ás operaçoens da campanha; de p . 686, em diante 
achará o Leitor as relaçoens tanto Americanas como Inglezas, 
e da sua comparação fica evidente, que os Inglezes tem sido 
batidos e derrotados, em todos os pontos essenciaes; posto que 
tenham feito sofrer aos Americanos perdas mui consideráveis. 
E tornamos a repettir, o qne ja dissemos ser nossa opinião, 
que se a guerra for prolongada, os Americanos haÕ de levar a 
sua avante. Um golpe decisivo da parte de Inglaterra pôde 
aterrar os Americanos, e fazêllos submetter ; porém a guerra 
aturada, com pequenas forças, só servirá de adestrar os Ameri-
nos, que pela superioridade de recursos no seu paiz, haÕ de por 
fim ter a maior vantagem. 

H E S P A N H A . 

Por oceasiaõ de haver o Governador de Gibraltar entregado 
ao Governo Hespanhol dous prezos, que se havíao refugiado 
naquella fortaleza, houveram no Parlamento Britannico gran
des debates. Ambos os partidos, porém, assim ministerial co
mo da opposiçaõ concordaram em reprovar, nos termos mais 
decididos, o comportamento de Fernando V I I . a respeito das 
Cortes ; e pelo que tem feito desde que começou a sua admi
nistração. Em breve, a opinião publica, para com todos os 
homens instruídos da Europa, naÕ pôde ser mais decidida do 
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que he. A opinião de todos os membros, que entraram no de
bate do Parlamento, parece ser; que um tal Governo naõ 
pode existir longo tempo. 

Repettidas vezes temos asseverado, que nao approvavamos 
grande parte da Constituição de Hespanha; e com tudo sempre 
julgamos que, por defeituosa que fosse, éra melhor do que o 
despotismo Godoyano, que assolava aquelle paiz. Porém quer 
a Constituição fosse imperfeita, quer impracticavel, o ter for
mado uma legislação imprudente he caso mui diverso do que ser 
traidor, e merecer a accusaçaõ de haver violado os direitos do 
Soberano, quando esse Soberano foi o que renunciou o direito 
que tinha a sua sugeiçao. No entanto o Governo de Hespa
nha parece characterizar todos os que foram a favor das opini
oens das Cortes, ou que approváram em todo ou em parte 
aquella Constituição; com naõ menor ferretc que o de trai
dores ao Soberano. 

Mas ** quem saõ esses adherentes do Governo Hespanhol, 
que assim se atrevem a calumniar o patriotismo dos partidistas 
das Cortes ?.—Godoyanos, em toda a extensão do termo. 

Os Juizes nomeados por Fernando V I I . , para pôr cm execu
ção as perseguiçoens, actuaes saÕ tres homens do peior charac
ter político. Um se distinguio como agente de Bonaparte em 
Saragoça, trabalhando por persuadir o povo a que se submet-
tesse ao usurpador. Outro destes juizes foi o constante oppo-
nente do Marquez de Matarossa, nos esforços que se fizeram 
nas Asturias para expulsar os Francezes. O terceiro foi o 
chefe de policia de Jozé Bonaparte. 

Começam ja a apparecer as sentenças das pessoas empenha
das no partido da Cortes. O Abbade de St. Ildefonso, de 70 
annos de idade, e que durante toda a sua vida gozou do melhor 
character, foi mandado prender em um convento por seis an-
u o s ; e todos os seus bens confiscados. O Gen. 0'Donoju, 
que éra Ministro da guerra, prezo em um castello. Giron e 
outros officiaes esperam a mesma sorte. A sahida d'El Rey de 
Madrid para o Escurial dizem que foi para naÕ se achar presente 
a estas execuçoens. As difficuldes das finanças saÕ extremas. 

A ultima perseguição, que nos referem as notícias de Hes-
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panha, he contra o Ministro Macanaz, que foi lançado cm uma 

rigorosa prizaõ, e conservado incommunicavel. Este foi um 

dos conselheiros de Fernando para a adopçaÕ das medidas ac

tuaes ; ja teve o seu pago. 
Até o lavar dos cestos he vindima. 

INGLATERRA. 

Conta da receita liquida, permanente, annual, e de contri
buiçoens de guerra, no anno que acabou aos 10 de Outubro de 
1813, e no anno de 1814; apresentada á Casa dos Comuns. 

Taxas permanentes. 

Receita liquida cm 1813 
D°. 1814 

Direitos annuaes. 

Receita liquida em 1813 

D". 1814 

Taxas de guerra. 

Receita liquida em 1813 
D°. 1814 * 

PORTÜOAI,. 

PetiçaÕ dos Portuguezes a Bonaparte. 

Na parte de Conrespondencia neste N°. achará o Leitor a 
Carta, que annunciamos no nosso N°. passado; relativamente 
ao negocio de pedirem os Portuguezes um rey a Bonaparte. 

Depois de alguma reflexão julgamos dever omittir, por agora, 
a lista dos nomes das pessoas, que assignaram aquella infame 
supplica; e isto por duas razoens : uma, porque achamos taÕ 
vergonhosa a pusilanimidada da nobreza de Portugal, que real. 
mente hesitamos se he ou naS próprio neste momento a publica
ção de um documento, que he a mais negra nodoa, que se pode 
encontrar na historia Portugueza; talvez ainda nos delibere
mos porém a dalla á luz, nao obstante isto, quando as actuaes 
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razoens cessarem ; Outra, porque julgamos que naÕ seria con
forme com as benéficas vistas que recommendamos ao Soberano; 
para que isto naÕ o embarasse na extensão de sua clemência, a 
Tespeito dos culpados. 

E comtudo, vendo a extensa lista dos taes supplicantes, e pu
blicando parte dos documentos, he indispensável, que digamos 
sobre esta matéria a nossa opinião. 

He claro, que todos os que tiveram parte naquellas transac-
çoens, durante a invasão dos Francezes e<r\ Portugal, haÕ de 
dizer agora, que foram obrigados pela força a obrar assim, 
Será isso verdade a respeito de alguns, e falso a respeito de 
outros ; e para se fazer completa justiça a todos, sevia necessá
rio instituir uma rigorosa devassa, a qual porém nunca descubri-
ria a verdade em toda a sua extensão ; porque os interesses e 
paixoens particulares fariam representar os factos com falsas 
cores, c dahi se seguiria, naÕ a execução de uma justiça impar, 
ciai, mas uma confusão interminável, pela innumeravel multidão 
dos culpados, 

O único remédio portanto, em casos de similhante difliculda
de, e taÕ poderosos como numerosos cúmplices; he uma amnes
tia geral, ou como se explica o nosso conrespondente, passar 
uma esponja benéfica, sobre todos os nomes; e apagar toda a 
memória do crime; contanto porém, que ninguém fique excep-
tuado ; porque toda a excepçaõ se tornaria em uma grave injus
tiça relativa. 

Mas quaudo declaramos a nossa opinião, a respeito desta 
amnestia geral ; só queremos entender por ella o perdão das 
penas, e nada mais; porque, longe de ser acto de clemência, 
seria o mais decidido signal de fraqueza no Governo, se tornasse 
a empregar ou contemplar nos cargos públicos ou lugares de 
honra, homens que taÕ publicamente se bandeáram com os ini
migos. Quando se tracta de castigar ou absolver reos, a ques
tão he matéria de mera justiça; porém quando se tracta de dar 
empregos, he isso objecto de conveniência e expediente, e o 
Governo tem o direito de empregar somente aquelles sujeitos, 
em quem presumir habilidade, c coragem suficiente para de. 
sempenhar as f uneçoens, que se lhe encarregam. 
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Queremos suppor, que a maior parte dos "nobres Portuguezes, 
que assignaram aquelle papel, e de outros modos entraram nas 
vistas dos Francezes; somente o fizeram constrangidos; que 
obraram assim, em publico,coactos; mas qne, no particular, con
servaram os sentimentos de bons patriotas e vassallos fieis. 
Mas ainda assim resta a accusaçaõ de fraqueza, de puzilanimi-
dade, de temor; que he quanto basta para que taes pessoas naS 
sejam dignas da confiança do Governo em oceasioens de aperto, 
ou calamidades publicas. 

Os actos de todos aquelles nobres que favoreceram os Fran
cezes, em publico, saõ patentes. Appareça pois em sua defeza, 
que no particular, e oceultamente, tramaram alguma revolução 
contra o inimigo. 

Isto he o que ainda se naS mostrou; pois todos os docu
mentos, que se tem publicado, só provam que o povo, e classe 
media da uaçaÕ, foi a que se alvorotou ; dos nobres nada tem 
apparerido; e se alguma cousa desta natureza tivesse acconte-
cido. naÕ cremos que a sua modéstia os tivesse conservado cal-
lados até agora. 

Quando Portugal esteve sujeito a Castela por 60 annos; 
muitas vezes se fizeram conspiraçoens para recuperar a inde
pendência do Reyno; foram todas ellas, excepto a de 1640, 
mal suecedidas, e os conspiradores foram perseguidos, maltrac-
tados, e mortos pelo Governo Hespanhol; mas nem por isso 
deixaram os lions patriotas de continuar em seus esforços, até 
que alcançaram a independência da pátria; pelo que os nobres 
mostraram que eram dignos da Nobreza que gozavam, expondo 
as suas vidas á vingança dos inimigos da NaçaÕ. 

I Que haõ de dizer os Portuguezes, que ha de dizer o mun
do, que deve dizer a posteridade, de uma Nobreza; que sendo 
obrigada pelo inimigo a assignar um papel taÕ desleal ao ser 
Soberano, e taÕ injurioso á Pátria ; naÕ procurou, nem fezes-
forço algum, para se vingar desta afronta que lhe fez o inimigo, 
humilhando-a e abatendo-a até o ponto de a fazer assignar tal 
papel ? 

Corriam perigo, e até perigo de vida; he verdade i Mas naõ 
Um esses nobres na historia de seus antepassados, que elles ex-
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puzéram a vida para salvar a honra, e para vingar as afrontas 
de suas pessoas e da Pátria ? 

Se os nobres se capacitam, que as honras, consideração c 
riqueza, que o Soberano lhes confere em nome da Pátria, e á 
custa dos demais cidadãos, he somente para elles viverem no 
luxo e na moleza, durante os tempos pacíficos; e metter-se no 
escuro, quando a Pátria precisa que elles se exponham aos peri
gos de a defender, devemos desenganallos; que isso naÕ he 
assim. Os homens jamais consentiriam em reconhecer uma no
breza hereditária, se naÕ fosse para ter nos nobres um penhor 
de protecçaÕ nas oceasioens dificultosas: ninguém quereria 
soffrer a vaidade dos que se gloriam de seus grandes antepassa. 
dos, se naÕ fosse a esperança de que os imitariam. 

Licet tota veteres exornent undique cera, 
Atria; nobilitas sola et única virtus. 

Em fim he manifesto por nossas leys, e custumes antigos de 
nossos antepassados, que os gráos de nobreza eram medidos 
pelos serviços que cada um fazia á Pátria. 

Recommendado nós porém, uma amnestia geral; e ao mesmo 
tempo desejando, que taes nobres que se naÕ distinguiram do 
commum na oceasiaõ de necessidade, deixem de ser promo
vidos, extendemos a mais o nosso principio; porque sem in
fringir na amnestia nos parece, que o Soberano pode privar 
taes nobres dos bens da coroa e ordens, que de justiça se 
devem applicar aos que servem, e naÕ aos que fugiram ao 
perigo; e daqui resultaria naÕ pequena renda ao Erário, 
com o que se poderiam pagar as tropas; e occurrer a outras 
despezas publicas : pois ninguém dirá que as commendas, 
cujas rendas provém dos dízimos, se possam applicar com 
nenhuma justiça a sustentar o luxo de nenhum fidalgo no 
tempo da paz, quando o seu destino foi para manter as despezas 
da guerra contra os inimigos da religião e da pátria. 

NaÕ ha cousa mais ridícula do que uma nobreza, enterrada 
em pergaminhos velhos, estudando só genealogias, commendo 
os dízimos, que saÕ applicados á Igreja, e só por ama dis. 
pensa, distribuídos a quem serve j e blazonando dos feitos de 
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outros ; metter-se no escondirijo quando apparece o inimigo. 
Tal naõ foi a origem da instituição de Nobreza, nem em Por
tugal, nem em nenhum paiz do Mundo. 

Exercito Portuguez em tempo depaz. 

A p. 678 achará o Leitor a portaria de organização do ex
ercito em tempo de paz, que tem principalmente em vista o 
systema de licenciar parte dos soldados, a fim de que se oc-
cupem alternadamente no exercicio das armas, e cultura dos 
campos. Esta distribuição he tanto mais louvável, quanto a 
um similhante arranjo deveram nossos antepassados o esperito 
marcial que prevalecia na naçaõ : e que sustentou sempre a 
sua independência. J a mais algum exercito se mostrou mais 
digno, pelos seus feitos na guerra, de um honroso estabelici
mento de paz ; as bençaõs dos Portuguezes o devem acompa. 
nhar em seu descanço, depois de uma longa campanha, ple-
nissimamente gloriosa ao credito da NaçaÕ. 

A p. 685 damos uma carta de Lord Dalhouse, commandante 
da 7a. divisão do Exercito Alliado, dirigida ao Brigadeiro 
Palmeirim, commandante da 6a. Brigada de infanteria. A 
data desta carta he alguma cousa antiga ; mas achamos summo 
prazer em a publicar, logo que nos chegou a mao, para pre
servarmos, e espalharmos pelo mundo, quanto em nos cabe, 
documentos taÕ honrosos ás tropas Portuguezas, e que real
çam o character nacional com taõ incontestáveis provas. 

JEZUITAS. 

A Corte de Roma, que naÕ custnma desfalecer em pouco 
tempo á vista dos obstáculos, continua a fazer esforços para 
o pleno restablecimento da Ordem dos Jezuitas. Naõ po
dendo conseguir cousa alguma em Vienna, dirigio-se aos 
Cantoens Suissos. O Governo de Freyburg, que ao princi
pios pareceo favorável aos Padres da Campanhia, declarou por 
fim, que naÕ queria nada cora elles. Os Governos de Luzcrna 
c oleure deram as mesmas respostas. 

Os principios intolerantes dos Jezui tas; as suas machina-
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çoens, para estabelecer em toda a Europa um Despotismo 
theocratico, saõ damasiado conhecidos, para que elles possam 
conseguir a sua introducçao tao facilmente. 

Os Jezuitas entraram na conjuração contra Jacob II . de 
Inglaterra; foram expulsos de França pelo attentado de 
Chatel contra Henrique IV. foram expulsos de Bordeatix 
pela conjuração contra Matignou; foram em Hespanha de
clarados reos de fraudes e de latrocínio, pela somma de 50 mil 
escudos ; foram expulsos de Vienna, no reynado de Maximi-
liano, pelo povo enfurecido contra elles: foram expulsos de 
Veneza, e declarados incursos em muitos crimes de Estado ; e 
finalmente em Portugal foram convencidos de tantos crimes, que 
notiváram a sua expulsão do Reyno, que dahi se seguio a sua 
extineçaõ total. 

A bulla expedida por Paulo I I I . em 1540, que estabeleceo 
a ordem dos Jezuitas, limitou o seu numero a 60. Logo de
pois se abrogou esta limitação. Em 1608 o numero tinha cres
cido a 10.581. Em 1679 eram 17.655, incluindo 7.877 cléri
gos; cm 1710, chegaram a 19.928. Em 1717 tinham 714 col
legios e outros estabeliesmentos; mais de 200 missoens; 161 
seminários; 19.87 6membros, comprehendendo 10.056 clérigos. 
Os negócios da Ordem eram conduzidos dos um Geral, 37 
provincial; e 350 priores. 

Estes factos estaõ inda mui recentes na lembrança de todos 
os Estadistas da Europa ; para que deixem de olhar esta Ordem 
Religiosa, como mui terrível. 

BOM A . 

O Governador de Roma afrouxou alguma cousa as medidas 
rigorosas, que se haviam adoptado contra os Judeus; mediante 
alguns pagamentos de tributos consideráveis. He assim que 
Roma admitte a tolerância na practica, que dcsapprova na 
theoria, e faz dessa tolerância fonte de rendimentos. He mau 
ser Judeo, excepto se o Judeo pagar dinheiro; pois nesse caso 
se lhe permitte o exercicio de sua Religião. 

Publicou-se em Roma aos 10 de Outubro passado uma noti-
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ficaçaõ em nome do Cardeal Secretar io, relativa ao restabeleci

mento das Fre i ras . " T u d o , " diz sua Eminência ," se tem pre

parado para se abrirem, se naÕ todos os conventos, ao menos 

os de Roma e de outras partes dos Estados P a p a e s . " N a mesma 

notificação convida S. E. os Governos para que contr ibuam, 

por meio de sua generosa protecçaÕ, para o prompto ajuneta-

mento de freiras em seos sanetos asylos. 

CONRESPONDENCIA. 

Carta ao Redactor, sobre os Portuguezes, que pediram um 
Rey a Bonaparte. 

SENHOR REDACTOR no CORREIO BRAZILIENSE. Havendo lido com 

o maior interesse e curiosidade alguns dos N°s. do seu Periódico ; que 
aqui recebem vários subscriptores nesta Cidade, ainda que me acho 
nestas regioens frias, tempos h a ; com tudo, naõ tendo deixado de 
conservar o calor de bom Portuguez, acho grande prazer em lêras 
obras ; que tractam dos nogocios públicos do meu paiz. 

Vejo pois no seu Jornal dous fins assas úteis; um na publicação 
de todos os papeis políticos relativos ao nosso Portugal e Colônias; 
com a exposição de muitos acontecimentos dignos de attençaõ ; e 
observaçoens cheias de bastante viveza e penetração ; ainda mesmo 
quando parecem nascidas de um espirito de partido : entro na mor-
dacidade de sua critica, que, accommodando-se ao nosso character 
nacional, faz com que os seus subscriptores multipliquem, e os seus 
lucros se sustentem ; observo também, com satisfacçaÕ, a liberdade 
da imprensa fazer progressos em alguns paizes, aonde cila se achava 
sugeita a rigidas censuras: o seu Periódico, que talvez no nosso idi
oma seja o primero dado ao prelo, em que se tractern os objectos 
políticos, e do governo, tanto ao descuberto, naõ teve obstáculo,* que 
eu saiba, para correr no Brazil, aonde a Corte se acha, e em Lisboa, 
aonde os Senhores do Governo Provisório haõ de ver com dissabor 

* 0 nosso Conrespondente engana-se nisto : tempo virá em que 

publiquemos o Avizo remettido ao Dezembargo do Paço a este res

peito do Corr. Braz., e mais obras de " seu furioso author " 

Voh. X I I I . No. 78. 5 A 
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algumas das suas analyzes. Com tudo meu amigo, nos governos de 
Monarchia pura, naõ seria a minha opinião esta liberdade absoluta, 
muito menos na nossa naçaõ, viva e fácil de se enthusiasmar; mas 
parece-me que se poderiam facilmente fixar os limites por leys bem 
combinadas, e que naõ afrouxassem de modo algum a energia dos 
escriptores sábios e honestos. 

He muito para desejar, que as ideas liberaes que o nosso Governo 
principia a pôr em practica, naõ afrouxem: a Inquisição se acha 
abolida no Brazil, e em Goa ; i Foi esta resolução ceder á força, ou 
foi convicção? Como bom patriota observo uma tristíssima fra
queza no negociador Portuguez daquelle tractado, aonde esta aboli
ção foi objecto de um artigo. * Que miserável diplomático ! {* Naõ 
sabia este negociador, qne em quasi todos os tractados ha artigos se
cretos? Fosse o da abolição deste tribunal um delles, e entaõ appa-
recia no mundo político o nosso Soberano fazendo o seu papel por si 
mesmo e naõ levado pela maõ. 

Ja que fallo de Inquisição, o que me escorregou da penna naõ sei 
porque, continuarei tom o meu aranzel. As Cortes de Hespanha, 
que o demo levou, a aboliram também, com toda a solemnidadc; e 
até pondo ao fresco o Núncio Apostólico, que se pretendo oppor a 
esta disposição daquelles reys intrusos. 0 Senhor Redactor ja sabe 
o que acontece: o Soberano legitimo, o Senhor D. Fernando VII., 
fez um decreto moderuissimo, em cujo preâmbulo declara quanto se 
faz necessário para a conservação da verdadeira Religião,que o tribu
nal do Santo-Officio exista; edesde logo, convencido deste immutavel 
principio, o restabelece e põem em actividade; donde se espera que 
resulte o maior bem á Christandade: e que ou os Hespanhoes queiram 
ou nao queiram haõ de ser sanetos, ou haõ de morrer queimados. Em 
fim o Senhor Rey D. Fernando VIL naõ admitle novidade alguma, 
como modo mais simples, e menos sugeito a enganos. Sahio de Hes
panha em 1808, e quer que tudo se ponha como entaõ se achava. 
Aqui fica bem a propósito, para acabarmos com isto, que muito em
bora se diga a S. M. Catholica, que a valorosa naçaõ, que o chamou 
lhe reconquistou aquelles reynos, sem elle, e para elle ,* que se os 
Senhores das Cortes lhe punham condiçoens assas onerosas, tinham 
em vista, que o mundo tem produzido e ha de produzir muitos ou
tros Principes-da-paz, que assumindo a poder despotico, daõpor páos 
e por pedras, e deitam a perder uma naçaõ inteira .* o exemplo éra 
bem próximo; e gato pelado da água fria tem medo;—que convi
nha á sua segurança, e mesmo dignidade, naõpizar aos pés reformas 

v, t 
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necessárias para a boa administração de uns povos, que tinham mos
trado a mais celebre energia, na constância com que lhe haviam sus
tentado os direitos do throno, a que se acha restituido,—que nas re-
voluçoens ninguém era Senhor nem das suas opinioens; menos de 
de suas acçoens ; e que assim convinha perdoar a todos, quaesquer 
que fossem os partidos que houvessem seguido. S. M. Catholica, 
porém, com o conselho daquelles mesmos que o persuadiram a pedir 
para cazar uma princeza da escolha de Napoleaõ; para que se pu
desse chamar seu filho adoptivo,—que o levaram a Bayonna, e ali o 
fizeram assignar quantas abdicaçoens Mr. de Champagny lhe apresen
tou,—lhe suggerlram sacrificar â politica de Bouaparte o Negociador 
que o vinha livrar de suas garras,—que finalmente lhe aprezentáram 
para ratificar o ultimo tractado em Valency—estes mesmos Senhores 
saõ aquelles que lhe aconselham fazer prender e banir innumeraveis 
vassallos, e pays de famílias; e pôr tudo no antigo estado ; decla
rando por esta maneira chefe do seu partido a seu Soberano; que 
estranha cegueira ! Pobre Principe, desgraçada naçaõ, victima de 
inconsequencias, outra vez próxima aos horrores de uma guerra 
civil. 

Senhor Redactor, naõ me julgue louco, por me ver tractar de cou
sas alheias; mas, quando vires as barbas do teu vizinho arder deita 
as tuas de remolho. Os nossos dictados saõ pequenas sentenças. 

Dizem que voltará com brevidade para o Continente Europeo a 
nossa bem amada Familia Real. Tomara eu perguntar aos seus Con
selheiros i para que persuadem a S, A. R. a vir taõ cedo para esla 
galera? ; porque o naõ deixam esperar tranqüilo lá no Brazil, que a 
Europa se acalme inteiramente ? Tudo ha de fazer o nosso Governo 
com acceleraçaõ t Naõ procura meios de defeza, quando he amea
çado de uma invasão, a qual (eu o sei) lhe foi muito anticipadamente 
preconizada; e só quando esta se verefica he entaõ que toma a re
solução precipitada de se transportar para o Brazil. Agora só por
que o papaõ naÕ existe, abandone-se o Brazil, sem calcular os meios 
de conservar na dependência da Metrópole áquellas vastíssimas e ri
quíssimas possessoens. 

0 Senhor Redactor me dirá ; Como resistir ás insinuaçoens, ou 
mais propriamente fallando, disposiçoens do Gabinete Inglez, do 
qual recebem hoje a ley os maiores Potentados ? Quem da o paõ da 
o ensino; assim o que resta he chorar das palmatoadas. Lembra-me 
que Napoleaõ disse, naõ sei em que oceasiaõ (porque a naõ tenho 
agora presente, nem quero dar-me o trabalho de a buscar), que a 

5 A 2 



732 Conrespondencia. 

Europa umas vezes éra governada pelo influxo da França, outras 
pelo da Inglaterra. Chegou o momento da sua alternativa ; e para 
que ésla se conserve, quem sabe se a famosa Albioii naõ tomará em 
breve o partido de abater qualquer outra das grandes Potências, 
hoje suas alliadas, e que possa recear que tome a preponderância 
Continental ? Senhores Políticos, lembrem-se da historia velha : 
Henrique VIII. combateo óra por Carlos V. ora por Francisco I. Re
pito pois ; se he possivel fique o nosso Principe lá no Brazil até o fim 
d a t o r m e n t a ; ella ainda naõ terminou; as ondas estaõ mui levan
tadas *, se porém a pedra está lançada entaõ biisf)iiem os Conselhei
ros de S. A. R. uma vereda distineta daquella que seu Augusto cu
nhado segue ; nos momentos de exaltação do povo fiel e paciente, 
que os princípios liberaes do governo a sustente, e electrize ainda 
mais,—que a liberdade individual se estabeleça sobre bazes sólidas— 
que todo o poder arbitrário se extingua—-i-ue os crimes contra a 
Religião sejam punidos pelas leys, e admoestados pelos Bispos—que 
a representação da naçaõ se consolide com a convocação freqüente, 
e regular das Cortes—que as leys se discutam pelos Estados, antes de 
sancionadas, e promulgadas—que os Ministros Secretários de Estado 
sejam responsáveis—que o pensamento tenha a liberdade de com-
munícar-se, logo que se naõ opponha á religião ou aos custumes— 
que uma amnestia geral, e esquecimento de tudo quanto em opini
oens politicas fosse motivo de opposii-aõ, se promulgasse de boa fé, 
sem excepçoens, e com animo grande. 

Dirá, com razaõ, o Senhor Redactor, que copio nisto a Carta Con
stitucional de S. M. Luiz XVIII.: muito embora; ella enche as minhas 
vistas; oxalá tosse adoptada; de mais a nossa antiga Constituição, 
como o Senhor Redactor tem sabiamente mostrado, noparallclo que 
delia fez com a Ingleza, pouco na verdade tem que alterar; e a naçaõ 
Portugueza havia receber com grande prazer, que ella se vestisse á 
moderna. Quain terrível he o exemplo do Monarcha Hespanhol, e 
quam nobre o do monarcha Francez 1 

Tenho-me estendido bastante sobre lugares communs, ainda que 
vindos a propósito, mas ainda naõ acabei, nem disse ao que vinha, 
He pois, que vendo no seu ultimo folheto exposta a recepção bene. 
vola do Senhor Marques de Penalva e Companhia, na sua entrada em 
Portugal depois da sua Commissaõ para o Governo Francez, sua de
mora forçada em França, suas privaçóens, seus solfrimentos, o Senhor 
Redactor estranha, com muita razaõ, que uaõ fosse obrigado como 
outros muitos a justificar a sua conducta, mas, mudam-se os tempos, 
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mudam-se as vontades; e assim se fazem continuamente injustiças. 
Isto naõ convein em Governos sérios; he indispensável que haja 
igualdade e inteireza na destribuiçaõ dos castigos e das graças; he 
também certo que o hotneiu publico, naõ sendo deus, erra muitas 
vezes; mas ao menos deve guardar as apparencias e as formas, ainda 
quando a paixaõ o move. Que quer dizer fulminar o Governo con
tra indivíduos sem os ouvir, nem buscar meios de o fazer? Arrisca-
se a que se lhe descubram, e se publique uma serie de culpados, nos 
que uma esponja benéfica tem procurado apagar as manchas, e taõ 
negras, segundo o conceito dos preocupados, como as daquelles con
tra que se fulminaram anathemas, só porque se achavam longe. 

Para principio deste plano, o Senhor Redactor encontrará aqui 
juncto algumas copias, que seria a propósito publicar no seu Perió
dico ; visto que presentemente acaba de republicar (termo seu) a 
Pastoral do Bispo Inquisidor geral na entrada de Junot em Lisboa; 
saõ os seguintes t— 

Io. A carta da Deputaçaõ Portugueza em Bayonna. 2°. A res
posta da Câmara, Nobreza, e Povo de Leiria. Como esta obraram 
quasi todas as demais cidades, e villas que tem voto em Cortes. 3'. 
0 acto de sujeição feito na Juncta dos Tres Estados, pedindo em 
conseqüência dos officios da deputaçaõ Portugueza, um Soberano da 
maõ, e da approvaçaõ de Napoleaõ. N B. A estes inanuscriptos, 
que se julga que o Senhor Redactor naõ conhece, se ajunetam os no
mes de todos os que assignaram, e dos que redigiram o acto. 

UM SEU VENERADOR. 

V. S. Depois desta escripta me oceorre uma comimmicaçaõ a 
fazer, sobre a qual ha na verdade muito que dizer. He pois a se
guinte :— 

Em um dos seus Jornaes vem transcripta a ordem do Governo, 
para se porem em seqüestro no Juizo da Inconfidência, os bens dos 
officiaes da Legiaõ Portugueza, que se achava em França, só pelo 
motivo de receberem soldo de Napoleaõ : Ora Senhores Governado
res ; porque os miseráveis militares, que naõ tem para subsistir senaõ 
a sua espada, haõ de ser os únicos a que se fassa similhante violência? 
Os Penhores da Deputaçaõ, que estiveram em França, pôde ser que 
também contra sua vontade (naõ todos, porque alguns o pediram ; e 
se tiver curiosidade se lhe fará saber os nomes) mas que sem resis
tência se accommodáram com grande satisfacçaÕ ao que Napoleaõ 
lhe segurou s isto he, que o Príncipe naõ voltaria mais a rejnar em 
iortug-il: e que rogaram na sua carta aos seus compatriotas, que 
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se fizessem dignos daquella decisão, que a Deputaçaõ chamara grande 
felicidade. A estes fieis vassallos que receberam pensoens do Governo 
Francez, e alguns mesmo que as naõ necessitavam ; como os mar-
quezes de Abrantes ; a estes digo se deixaram as administraçoens de 
seus bens ; e isto porque tinham parentes mais poderosos ! Similhan
tes procedimentos parecem feitos com o fim de suscitar uma revolu
ção, e os Governadores do Reyno teriam a maior difliculdade em 
justificar-se, se fossem chamados a dar couta ao Soberano e á Na
çaõ. 

Exlracto da Gazeta de Lisboa, de sexta feira 13 de 
de Mayo, 1808. 

A DEPUTAÇAÕ PORTUGUEZA, ENVIADA JUNCTO A S. M. O IMPE

RADOR DOS FRANCEZES E R E Y DE I T Á L I A , PROTECTOR DA 

CONFEDERAÇÃO DO REYNO, AOS SEUS COMPATRIOTAS. 

" A confiança, que tendes no Grande Priucipe, junto ao qual nós 
temos a honra de ser os Interpretes dos vossos sentimentos, e dos vos
sos votos, foi inspirada, menos pelo conhecimento dos interesses da 
pátria, que pelo desejo de confiar a decisão da nossa sorte ao pode
roso gênio, que tendo restaurado a sua, deo uma nova constituição a 
Europa. 

" O tempo que nos demorámos na fronteira do império Francez, 
e que precedeoá chegada de Sua Magestade Imperial e Real, nos mos
trou em toda a sua extensão o império que tem nos corações dos 
seus vassallos o grande monarca. 

" As continuas acclamações dos seus subditos, nos annunciáram o 
momento cm que se devia completar a sua felicidade, e começar a 
nossa. 

" Sua Magestade Imperial e Real concedeo o primeiro dia da sua 
chegada a Baioiia aos seus vassallos (este he o tributo ordinário do 
seu desvelo para com elles,) e dignou-se de nos conceder o segundo-
Sua Magestade Imperial e Real conhecia ainda mesmo antes de nós 
lhe expormos a vossa posição, as vossas necessidades, e tudo quanto 
vos interessa. Se alguma cousa pôde igualar o seu genio he a eleva-
çaÕ da sua alma, e a generosidade dos seus principios. 

" Ao mesmo passo que Sua Magestade Imperial e Real se dignava 
failar-nos sobre as nossas circumstancias politicas com affabilidade 
verdadeiramente paterna!, fazia as reflexoens as mais interessantes 
para a nossa felicidade, e manifestava os princípios os mais elevados 
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it a respeito do uso dos direitos que as circumstancias lhe deraõ. Naõ 

i» foi como conquistador que Sua Magestade Imperial e Real entrou no 

Si. nosso território, nem como tal quer que o seu exercito ahi penna-

tk neça. O Imperador sabe que nunca tivemos guerra com Sua Mages-

h tade Imperial e Real. Pela grande distancia que separa a nossa pa-

Ú Iria do seu Império, naõ pôde Sua Majestade Imperial e Real vigiar 

lis sobre ella com a mesma attençaõ com que vigia os outros seus Esta

tui dos, e que satisfazendo todas as suas necessidades, satisfaz também o 

amor que Sua Magestade Imperial e Real tem aquelles que lograõ a 
fortuna de ser seus vassallos : seguem-se muitos inconvenientes da 

ll|ji delegação de uma grande authoridade em paizes mui distantes. Sua 

Magestade Imperial e Real naõ tem desejo algum de vingança, nenhum 
ódio, nenhum rancor ao Principe, que nos governava, nem á sua 
Real Familia: Sua Magestade Imperial e Real oecupa-se de objectos 

101,1 mais nobres, e naõ trata senaõ de vos ligar com as outras partes de 

tt Europa ao grande systema Continental, do qual nós devemos formar 

,,.,'IJ, o ultimo annel: trata de nos livrar da influencia Estrangeira, que 

,.,(;„,,, nos dominou tantos annos : o Imperador naõ pôde consentir uma 

•jljjuJ Colônia Ingleza no Continente .* o Imperador naõ pôde nem quer 

^tà deixar aportar em Portugal o Principe, que o deixou, confiando-se á 

^ ' i guarda de navios Inglezes. 
" Sua Magestade Imperial e Real, considerando a vossa situação, 

• [ 0 se dignou declarar-nos, que a nossa sorte estava na nossa maõ, c que 
. !„„ dependia do espirito público que nós mostrássemos, e com o qual nos 

miissemos ao systema geral do Continente, e concorrêssemos para os 
acontecimentos ja preparados, assim como da nossa vigilância, e da 
firmeza com que repelíssemos as insinuaçoens, e as intrigas que se 
podem recear, e que sem proveito real para aquelles que fossem os 
authores, ou os objectos, necessariamente causariam a nossa desgraça. 
Estes saõ os signaes pelos quaes Sua Magestade Imperial e Real quer 
julgar, se nós somos ainda dignos de formar unia naçaõ capaz de 
sustentar no throno o Principe que nos governar, e de oecupar entre 
as naçoens o lugar que nos compete, ou ser confundidos com aquella 

, ( í " .A c"Ja posição mais se aproxima de nós, e da qual taõ grandes motivos 

^ M, nosafFastaÕ. Vereis com reconhecimento, e com admiração nestas 
*f sa,>Ías disposiçoens os profundos conhecimentos de Sua Magestade 

f* MI Imperial e Real, que naõ quer decidir a sorte de uma naçaõ, senaõ 

"' j ^ j segundo os seus desejos, manifestados pelas acções. Pertence aos 

»"i a Magistrados, e ás pessoas mais aulhorisadas que existem entre vós. 

«*" ijjji pertence a vós todos publicar com a maior clareza as benéficas tn-
iií*"1' tençoens de Sua Magestade 1, e R. 

Ai»3?" 

••ti'*"" 
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*' Esperamos que naõ seraõ frustradas as proteslaçõesque lhe fize
mos em vosso nome, e quando um grito unanime, arrancado do 
fundo dos nossos coraçoens, mostrou o desojo que tínhamos de ser 
uma naçaõ, entaõ mais que nunca nos julgamos dignos interpreles 
dos vossos sentimentos. Fazei ver a S. M. I. c R . que, depois de 
tantas tempestades, soube fazer da sua pátria, o primeiro paiz do 
mundo, que a nossa naõ merece ser o ultimo. 

" S. M. o Imperador conhece as privaçoens que a interrupção 
momentânea do commercio vos faz suportar • o vosso estado a este 
respeito he o mesmo que o do resto da Europa, eque o da America; 
lie conseqüência de uma luta, cujo resultado vos pôde compensar os 
trabalhos do tempo actual: também uaõ esqueceo a S. M. I. e R., 
deseja ardentemente prevenir que se renove esta desgraça. 

*' Fez impressão no seu coração o pezo da contribuição que op-
prime Portugal, e a sua bondade lhe dictou a promessa de a reduzir 
a justos limites, aquelles que saõ compatíveis com as nossas possi
bilidades. Os nossos compatriotas, que estavaõ prisioneiros em 
França, graças á clemência do Imperador, gozaõ já da sua liber
dade. 

" S. M. I. e R. nos authorisa, para que vos participemos as suas 
intençoens, ficando nós certos que ellas excitaráõ em vós a maior 
gratidão, e o mais sincero desejo de lhes correspondei*. 

" Continuaremos a preencher junto a S. M. I. e R., e conforme as 
suas Ordens, uma missaõ que naõ tem difficuldades, pois que a bon
dade do Imperador se une á sua sabedoria para simplificar os nossos 
maiores interesses. 

•' Baiona, 11 de Abril, de 180S. 
(Assignados) Marquez de Penalva.—Marquez de Mari-

alva.—D. Nuno Caetano Alvares Pereira de Mello.— 
Marquez de VaJlença.—Marquez de Abrantes.—Mar
quez de Abrantes, D. José.—Conde de Sabugal.—Fran
cisco, Bispo de Coimbra Conde de Arganil—José Bispo, 
Inquisidor-geral.*—Visconde de Barbaceua.—D. Lou-
renço de Lima.—D. José, Prior Mór da Ordem Mili
tar de S. Bento d'Avís.—Joaquim Alberto Jorge.— 
Antônio Thomas da Silva Leilão." 

Sua Excelleucia o Senhor General em Chefe ajuntou a esta Memó
ria a publicação seguinte :— 

" Nós Duque d'Abrautcs, General em Chefe do Exercito de Por
tugal. 
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" Ordenamos que a Memória dos Membros da Deputaçaõ Portu-

o-ueza seja immediatamente impressa e affixada nas duas línguas por 

todo o Reyno. 
" Os Portuguezes merecerão sem dúvida a benevolência de Napo

leaõ o Grande. O seu comportamento provara que elles saõ dignos 

de ser independentes; e para o nosso coração será hum grande mo

tivo de contentamento o poder contribuir para a sua felicidade. 

«' Portuguezes, continuai a viver socegados, e a confiar em mim. 

Naõ estaõ remotos os dias da vossa organisaçaÕ definitiva, da vossa 

ventura. 

(Assignado) " O Duque d'ABRANTEs. 

" Dado no Palácio do Quartel-general em Lisboa, a 12 de Mayo, 

de 1808." 

Consta-nos que em quanto os outros Membros da Deputaçaõ Por
tugueza se puzeraõ em caminho de Baiona para Bordeos, o Senhor 
D. Lourenço de Lima, antigo Embaixador de Portugal em França, 
foi authorisado para ficar em Baiona junto de S. M., a fim de for
necer-lhe sobre as instituiçoens deste paiz as noticias que S. M. possa 
desejar, e de receber também de mais perto as suas ordens. 

Resposta da Camera da Cidade de Leiria á Carta da 
Deputaçaõ Portugueza em Bayonna. 

ItujsTRissiMos E EXCELLENTISSIMOS SENHOHES !—O notório zelo e 
patriotismo, com que V. Excellencias tem desempenhado o impor
tante caracter de representantes da naçaõ Portugueza juncto a Sua 
Majestade o Imperador e Rey, nos faz esperar que por intervenção 
de V. Excellencias as sinceras, e submissas expressoens do nosso re
conhecimento chegarão aos pés do throno do nosso Augusto Pro-
tector. 

A interressante Carta, em queV. Excellencias se dignaram annunciar-
nos as benevolas intençoens de S. M. I. R., tem excitado o mais vivo 
cnthusiasmo, c admiração pelas virtudes daquelle Grande Monarca: 
o Nome de Napoleaõ o Grande, sempre pronunciado entre nos com 
veneração e respeito agora soa de boca em boca misturado com o 
de Pai, e Bemfeitor. 

Nem o exemplo dos Magistrados, nem a influencia de pessoas au-

Ihorizadas se tem feito necessários (e com que satisfação nossa !) para 

formar, e fixar o espirito publico : surdos á intrga, e pérfidas insinu-

açoens dos nossos inimigos, era todos os Coraçoens se acha desenvol-

VOL. XI I I . No. 78. 5 B 
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vido aquelle antigogermen de affeiçaõ e sjmpathia, que sempre sub-
sislio entre as duas naçoens. 

Em toda a parte as tropas Francezas tem sido recebidas com o 
acolhimento devido á sua boa conducta,e exacta disciplina. A posi
ção de Leiria, na estrada militar, nos tem felizmente dado oceasioens 
de nos dislinguir-mos (como hé constante) na cordialidade, com que 
se devem agazalhar estes nossos Irmaõs Primogênitos. 

üilozos os Portuguezes! Se tornando á pureza, e elevação de seus 
primitivos costumes, se fizerem dignos de ser vassallos de S. M. I. R., 
e de oecupar depois da grande naçaõ o primeiro lugar nos seus 
disvellos pateruaes! Se pela nossa situação geográfica naõ pudermos 
lograr esta fortuna; um Principe da escolha do Grande Napoleaõ 
naÕ pôde deixar de fazer-nos felices, e realizai- as nossas esperanças i 

Entaõ regenerados, e restituidos a uma verdadeira existência poli
tica, devemos erigir em nossos Coraçoens, e transmittir aos nossos 
descendentes um monnmento de gratidão, eterno, e digno do Grande 
Restaurador da Naçaõ Portugueza. 

Deos guarde a V. Excellencias. Leiria em Camera, de 18 de Mayo, 
de 1808. Eu Izidro Ignacio Viera da Silva, Escrivão da Câmara, a fiz 
e screver. 

L. S. (Assignados) Antônio Duarte da Fonceca Lobo.— 
Álvaro Soares da Silva Macedo.—Joaõ Baptista Couttinho 
e Faro—Joaquim Manoel Tavares de Brito.—Pedro Fran
cisco Nattario. 

Acto de sugeiçaõ feito em Lisboa, na Juncta dos Tres 
Estados, pelos Magnates de todas as Classes. 

O General Junot, governando Portugal em nome do Imperador 
Napoleaõ, ordenou, que na Juncta dos Tres Estados se ajunetassem 
os deputados de todas as ordens civis, para formalizarem o voto ge
ral da Naçaõ ; em conseqüência do que a Deputaçaõ Portugueza 
havia communicado-na sua carta escripta de Bayonna de 2*i de Abril, 
de 1808. Foram nomeados para esta conferência secreta os seguin
tes:— 

Pelo Clero. O Principal Miranda. Decano. O Principal Noro
nha. Seu immediato. 

Pela Nobreza. O Conde de Peniche; que presidia no Conselho 
da Fazenda, ü . Francisco Xavier de Noronha ; Presidente da Meza 
da Consciência e Ordens. 
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Pela Municipalidade e Povo, Dezembargador Joaõ Jozé de Faria 
da Costa Abreu Guiaõ ; que presidia no Senado da Câmara. O Dezb. 
Luiz Coelho Ferreira do Valle Faria ,* seu immediato. O Juiz do 
Povo. O escrivão do Povo. 

Pela Ordem da Magistratura. O Dezb. Nicolao Esteves Negraõ. 
Chanceller Mor do Reyno. O Dezb. Lucas de Seabra da Silva; Chan
celler da Caza da Supplicaçaõ. 

Estes dez Deputados seajunctáram aos da Juncta dos Tres Esta
dos, que ehtaõ eram o Conde da Ega, que presidia por ser titulo mais 
an t igo: o Conde d'Almada: o Conde de Castro Marim, filho. To
dos estes assim reunidos formalizar amde accordo o acto seguinte :— 

SENHOR !—Os Representantes da naçaõ Portugueza, conhecida nos 
annaes do Mundo, e celebre, atrevemo-nos a dizêllo, pelas suas con
quistas, e pela sua fidelidade, tem a honra de apresentar-se ao throno 
augusto de V. M. Imperial e Real. 

Os acontecimentos extraordinários, Senhor, que agitaram a Eu
ropa toda, comprehendêram a Portugal. Uma politica mal entendida 
fez a esta naçaõ victiina innocente dos males, que tem experimen
tado. A consideração dos interesses e rellaçoens' que formam o pre
sente systema federalivo da Europa, e as disposiçoens benéficas de 
V. M. para com Portugal, nos fazem conceber as mais lisongeiras es
peranças de futura felicidade, acolhendo-nos debaixo da magnânima 
protecçaÕ do Heroe do Mundo, do arbitro dos reys e dos povos, que 
só pôde cicatrizar as feridas da pátria, defendella do perigos da escra
vidão e dar lhe entre as Pateccias da Europa aquelle lugar distineto, 
que as profundas vistas politicas de V. M. lhe tem desde ja , como 
esperamos, designado. As circumstancias do tempo presente, e a 
probabilidade de,que ha de vir, claramante nos faz conceber a causa 
dos males que temos sofrido, e o único remédio a que devemos re
correr. 

Interpretes e depositários dos votos da naçaõ em nome de toda 
ella rogamos, e aspiramos formar um dia parte da grande familia, 
de que V. M. he o pay benéfico, e soberano poderoso ; e nos Jisou-
geamos, Senhor, que cila merece tal graça; ninguém melhor que o 
representante de V. M., o General em Chefe do Exercito de Portugal, 
e com elle todo o mesmo exercito pôde dar maiores testemunhos 
do espirito publico, que anima uma naçaõ que a pezar dos maiores 
sacrifícios e privaçoens, que as actuaes circumstancias lhe tem feito 
experimentar, nada foi capaz do afrouxar os sentimentos de admi
ração, de respeito e de gratidão, que todos nos professamos a V. M.; 

5 B 2 
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antes pelo contrario, a intriga, as insinuaçoens daquelles que se op-
poein ao nosso socego ; e o péssimo exemplo dos nossos vizinhos naõ 
fizeram mais que augmentar estes mesmos sentimentos, desenvol
vendo aquelle antigo germen de affeiçaõ, que sempre subsistio entre 
estas duas naçoens; lembrando-se os Portuguezes, que o seu pri
meiro soberano fora o Conde D. Henrique, Principe Francez. 

Achamos-nos pois plenamente convencidos, que Portugal naõ pôde 
conservar a sua iudependencia, animar a sua energia, e o character 
de sua própria dignidade, sem recorrer ás benevolas disposiçoens de 
V. M. Ditosos seremos nós se V. M. nos considerar dignos de ser 
contados no numero dos seus fieis vassallos; e quando pela nossa si
tuação geographica, ou por outra qualquer razaõ, que a alta con
sideração de V. M. tenha concebido naõ possamos lograr esta felici
dade, seja V. M. quem nos dê um principe da sua escolha, ao qual 
entregaremos, com inteira c respeituosa confiança, a defeza das nos
sas leys, dos nossos direitos, da nossa religião, e de todos os mais 
sagrados interesses da Pátr ia . 

Debaixo dos auspícios da Providencia ; debaixo da gloriosa pro-
lucçaõ de V. M., e do governo tutelar, que respeitosa e unanime, 
mente supplicamos, nos lisongeainos esperar, Senhor, que Portu
gal, assegurado para sempre da affeiçaõ do mayor dos monarchas, 
e unido por uma mesma constituição politica aos destinos de França, 
verá renascer os ditosos dias da sua antiga grandeza; a sua pros
peridade será solida como a vossa gloria, eterna como o vosso nome. 

Lisboa, 24 de Mayo, de 1814. 

Sendo este acto lido em publico em tres dias suecessivos, foi assig

nado pelo Conde da Ega, em qualidade de Presidente da commissaõ 

secreta; e pelos outros deputados acima nomeados, que foram os 

que o redigiram ; e assignaram mais os seguinees, nenhum dos quaes 

mostrou a memor repugnância. 
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Carta ao Redactor sobre a nomeação de Embaixadores. 
SENHOR REDACTOR DO CORREIO BRAZILIENSE. 

Vejo, que V. M. se admira muito de saber, que os governadores do 
Reyno de Portugal também tem seus embaixadores nas Cortes Es
trangeiras ; e creio bem, que a sua admiração procede de que, ou 
naõ sabe das raridades do nosso tempo, ou se as sabe ao momento 
das suas reflexoens s'esqueceo deltas. Depois, que S. A. R. o Prin
cipe Regente sahio de Portugal para o Brazil cada um cá por fora 
cuidou em governar, e mesmo sorripilhar para o seu lado, como se 
vio com as propriedades Portuguezas, &c. &c . ; e ate furtar ao Prin
cipe as suas acçoens, e a sua gloria ; por quauto naõ só os diplomá
ticos estrangeiros quizeraõ roubado da sua determinação em se em
barcar para o Brazil, mas até esse mesmo diplomático ahi espalhava 
ser a elle, que se devia esta grande Medida. Depois, que S. A. R. o 
Príncipe Regente saio para o Brazil constituíose ahi um homem 
superior naÕ só a viceReys, e a Baxás, mas mesmo superior á sobera
nia, como se tem visto pelos factos ; annulando quazi todas as ordens 
do soberano ! como se dissesse que elle he que ahi era Rey ! ! e que 
lâ estava elle para remediar os despropozilos, que estavaÕ fazendo 
no Rio-de-Janeiro; e de facto outros attenlados de tal calibre! 
Como ahi presenciei na minha estada, e como V. M. muito bem 
especifica nos seus N°\ principalmente no N°. Gí). E entre os que me 
lembro, e que V". M. de certo naÕ ignora, saõ. 

A Cellebre regulação, e Ley de South Audley Street derrogando 

todas em contrario, para os navios Inglezes poderem ir negociar, e 
fazer quantos contrabandos quizessem ao Brazil, ao tempo, emque 
ainda o soberano se achava sobre o mar, e sem se saber da sua von
tade : abrindo d' este modo uma porta a intruzam de um commercio-
que necessariamente havia de arruinar a naçaõ. Dando elte pseudo-

soberano a Ilha de S. Catherina como porto Franco para se descarre
garem todas as Fazendas Inglezas como se dissesse (na fraze dos 

membros da convenção" nacional) até se saber á vontade de S. A. R •' 

lie aonde pode chegar o descaramento ! auetorizando a nxportnçaõ 
de armazéns atulhados de fazendas para o lugar mais próprio a con
trabandos com toda a America do sul e dizendo até se saberem as re-

soluçoens de S. A. R. ! 

T. Auctorizando-se a pedir altos empréstimos a esse governo para 
ficarem ahi empregados sem responsabilidade do legitimo governo ) 
e pürse a gastar milhoens a seu arbítrio com a decantada providencia 
dos refujiados! 



742 Conrespondencia. 

3<*. Auctorizando uma chamada commissaõ das propriedades por
tuguezas; cujo producto ahi ficou pela maior parte nas maõs de 
letrados, e serivaens, correitores, &c. 

4°. Prometendo patentes no exercito portuguez, e dando-as na 
sua alta imaginação ! á bigorrilhas, que naõ tem idea de soberania, 
nem da sua própria dignidade ! 

5°. Estabelecendo ahi uma chamada administração da fazenda 
Real em que empregou pessoas de sua nomeação; cujo resultado 
foi um grande lucro para os empregados. 

6°. Virem outros administradores nomeados do Rio de Janeiro, e 
naõ querer estar por tal nomeação! 

I o . Dando ahi tudo, que era Portuguez e ficou em Portugal por 
traidor, e suspeito, o fazendo d'este modo estar os Portuguezes na 
sujeição mais estreita a o Alien-qffice, áque nunca estiveraõ os Fran
cezes, no tempo mesmo da mais viva guerra com aquelle paiz. 

8o. Abusando do direito das Gentes, e o que he mais, do nome sa
grado do seu Soberono para se cominetcr o attentado o mais vergo-
nhozo, como foi a prizam do encarregado, que foi dos negócios em 
Sokolmo, Joze Anselmo Corrêa, que se obrigou a sair dentro de 24 
horas d'esse paiz em conseqüência d'officio, que ahi fez cm Nome do 
Principe !! 

9o . Ser mandado chamar ao Rio pelo seu soberano (como sube 
pelo seu Jornal) enaõ obedecer! 

10°. Nomear Cônsules e enviados a Cortes estrangeiras como foi 
entre os primeiros uma certa boa alma, que no tempo que Junot 
opprimia, ç assolava Portugal foi ahi mandado por elle como confi
dente e capaz a negociar licença para entrar farinha, e trigo para o 
exercito Francez se sustentar tia oppressao de Portugal!! E entre 
os outros, um certo denominado capm., que saio de Portugal ao tem
po, que os seus compatriotas se batiaõ com os oppressores da sua 

Pátria, e ser enviado a Petersburg, aonde o denominaÕ agente da 
Colônia; 

E o da ode a Bonaparte, que foi enviado a Pariz, e ultimamente o 

Vienna pelo dito Rey Bamba! 

Ora pois Senhor Redactor ; Se um ministro, eum embaixador tem 

a liberdade de fazer tudo isto, e, o mais he, naõ só impunemente, mas 

até vendo ir para diante com o seo Jus uzurpatum Majestalh •' Por

que naõ haõ de todos os funcionários publieos, muito mais de uma 

ordem como de governadores do Reino, e principalmente acliundo-se 

nxlle um da tam leal familia ! Ter taÕ bem seus Plenipotenciarios nas 
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nas Cortes estrangeiras, c fazer outro tanto i Meu amigo,em quanto 
S. A. R. se naõ determinar a uzar em forma, c matéria das insignias 

de que uzava El Rey D. Pedro 1o. ? Sceplro clflagellum,haLdc\rtado 
assim, e hade haver por força esta oligarchia, abominável que mais 
tarde ou mais cado hade dar com a naçaõ em Pantana ! 

Sou, &c. 
« * * 

15 de Novembro, 1814. 

RESPOSTA A CONRESPONDENTES. 

G. M. Nós naõ nos reputamos responsáveis nem pela grammati

ca, nem pelas doutrinas, dos nossos Conrespondentes. 

Pura verdade. Por qualquer maneira. 





CORREIO BRAZILIENSE 
D E DEZEMBRO, 1814. 

Na quarta parte nova os campos ara, 
E se mais mundo houvera Ia chegara. 

CAMOEVS, C. II. e . 1 4 . 

POLÍTICA. 

Documentos officiaes relativos a Portugal. 

(Extracto da Gazeta de Lisboa, de 15 de Novembro, de 1814.) 

H.AVENDO o Monsenhor Macchi, Delegado Apostó
lico nestes Reynos, solicitado uma audiência do Governo 
para nella expressar, em conseqüência das positivas ordens 
que tinha recebido do Santo Padre Pio VII . os agradeci
mentos de Sua Santidade, e o seu reconhecimento pelo 
vivo interesse que Portugal havia mostrado sempre pela 
sua pessoa, durante todo o tempo das suas tribnlaçoens, e 
pelo constante zelo pelo bem da Religião Catholica, de 
que esta fidelissima naçaõ tem dado constantes provas, 
bem como pelos louvores e graças dadas ao altíssimo, por 
ordem deste Governo, quando constou ter o Santo Padre 
recuperado a sua liberdade, e acliar-se felizmente resti-
tuido á Santa Sede Apostólica, incumbindo ao rnesmo 
Monsenhor Delegado de segurar ao Governo os incessantes 
votos que o Chefe Supremo da Igreja tem dirigido ao Ceo 
pela prosperidade de S. A. R. o Principe Regente de Por
tugal nosso Senhor, da sua Real Familia, e de toda a 
naçaõ Portugueza cm geral: o Governo indicou ao mesmo 
Delegado Apostólico o dia de segunda feira, 31 de Outu
bro, pela uma hora da tarde para a sobredicta audiência, 
que effectivamcnte te-?e lugar naquelle dia, e foi recebido 
com a satisfacçaÕ própria do objecto a que se dirigia, e 
que tanto prazer deve cansar em geral a toda a naçaõ. 
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Decreto de S. A. R. facultando o Commercio. 

Havendo os vigorosos e unanimes esforços das Potências 
Alliadas obtido felizmente com o favor da Divina Provi
dencia os mais gloriosos e extraordinários successos, que 
fizeram immediatamente cessar as hostilidades contra a 
França. E querendo eu que os meus fieis vassallos possam 
em conseqüência gozar, quanto antes, do grande bem e van
tagens de uma franca communicaçaõ com todas as na
çoens; sou servido ordenar que nos portos dos meus 
Estados naÕ se empeça mais desde a data deste meu Real 
Decreto, a entrada dos Navios de quaesquer naçoens, que 
a elles vierem, nem se embarasse a sahida das embarca
çoens nacionaes, que se houverem de destinar para os 
portos de alguma dellas; antes se facilitem, quanto for 
possivel, todas as relaçoens amigáveis, e de reciproco in
teresse, que se hajam de restabelecer entre os respectivos 
paizes. A Meza do Dezembargo do Paço o tenha assim 
entendido, e o faça publicar, remettendo este por copia ás 
Estaçoens competentes, e affixado-o por Editaes. 

Rio-de-Janeiro, em 18 de Junho, de 1814. 
Com a Rubrica do Principe Regente N . S. 

Decreto de Perdaõ aos Dezertores. 
Querendo usar dos eíleitos cia minha Real clemência, 

com os indivíduos dos differentes corpos do meu exercito 
deste estado do Brazil, que tiveraõ a infelicidade de de
sertar, apartando-se das suas bandeiras ; hei por bem 
perdoar-lhes o crime de deserção que commeüêram, assim 
aquelles que existirem nos meus dominios, como fora 
delles ; com tanto porem que os ditos desertores se apre
sentem nos seus respectivos corpos dentro do prazo de seis 
mezes contados desde o dia da publicação deste em cada 
uma das differentes capitanias: e outrosim sou servido 
perdoar a todos os indivíduos dos sobreditos corpos que 
se acharem prezos, e mesmo sentenciados pela primeira, e 
segunda deserção, ordenando que sejaõ soltos3 e nova-
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mente incorporados ás suas bandeiras. O Conselho Su
premo Militar o tenha assim entendido, e o mande publi
car, para que haja de chegar á noticia de todos. 

Palácio da Real Fazenda de Santa Cru2, em cinco de 
Agosto, de mil oitocentos e quatorze. 

Portaria dos Governadores do Reyno sobre Aquartela-
mentos. 

Tendo-se suscitado dúvidas em algumas das terras onde 
ao presente se achaõ aquartelados os corpos de linha do 
exercito sobre competir, ou naõ, aposentadoria aos offi
ciaes dos ditos corpos ; e querendo o Principe Regente, 
nosso Senhor, em beneficio de uma classe taõ benemérita 
dos seus vassallos, remover toda a dúvida, ou perplexi
dade dos juizes nesta matéria, e a fim de nao serem os 
ditos officiaes obrigados a sustentar pleitos para a verifi
cação do seu direito indisputável de alojamento : he o 
mesmo Senhor servido mandar declarar, e ordenar o segu
inte :—I o . Que os officiaes de tropa paga tem o privilegio 
de aposentadoria activa nas cidades, villas, ou outras ter
ras, onde estiverem aquartelados os seus respectivos 
corpos, e naõ tiverem quartéis próprios, para poderem 
pretender nas mesmas terras as casas de que precisarem 
para sua accommodaçaÕ e de suas famílias ; naõ sendo as 
casas oecupadas por seus donos, ou em ministérios seus, 
nem habitadas por funecionarios públicos, ou outras pes
soas que por algum titulo gozem de igual privilegio, ou 
ainda do de aposentadoria passiva somente : 2°. Que as 
ditas aposentadorias seraõ unicamente conferidas e veriíi-
cadas por authoridade dos respectivos ministros territo
riaes, e na fôrma das leys e disposiçoens existentes sobre 
esta malcria, e regulando entre os privilegiados de qual
quer ordem para a preferencia, a prioridade dos despa
chos que concederem as mesmas aposentadorias, e effectiva 
opposiçaõ judicial do Real nome na porta principal do 
edifício 5 e 2 
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Os Magistrados e mais pessoas, a que pertencer, o teraõ 

assim entendido, e executarão. 
Palácio do Governo, em 22 de Novembro, de 1814. 
Com as Rubricas dos Senhores Governadores do Reyno. 

Pela Inspecçaõ dos Quartéis Militares do Reyno se 
manda publicar o seguinte :— 

Duarte José Fava, Coronel do Exercito, Encarregado 
da Inspecçaõ dos Quartéis Militares ào Reyno, previne 
aos Senhores Officiaes que regressaram da campanha, e a 
quem se concederam casas pagas pela Fazenda Real ao 
momento da sua chegada aos seus respectivos quartéis, 
que, conforme as ordens superiores, por que ellas lhes 
foraÕ concedidas, esta graça do governo tendente a provi
denciar o seu melhor commodo no primeiro momento da 
sua chegada, e sem o recurso de boletos, que se tem man
dado geralmente cessar ; deverá acabar no fim do presente 
anno, e que desta épocha em diante ficarão os mesmos 
Senhores Officiaes responsáveis aos proprietários pela 
renda das casas que oecuparem. 

0 Senado da Camera mandou affixar os dois Editaes 
seguintes:— 

Primeiro. 
O Senado da Camera, desejando providenciar o abas

tecimento de Carvaõ para consummo nesta capital, e tendo 
em vista o Edital de 10 de Junho, de 1812, de que deve 
resultar proveito ao público ; manda que elle esteja cm 
seu vigor, á excepçaõ somente do Artigo 2o. que prohibe 
geralmente a venda de CarvaÕ em saccas, que naõ sejaõ 
afferidas ; o que so alli se permitte no Artigo 16 aos Mer
cadores do Termo, e Contornos de Torres-Vedras } pois 
tem mostrado a experiência, que desta determinação se 
naõ tem seguido proveito algum, senaõ aos monopolistas 
do referido gênero; ficando, por tanto, da data deste em 
diante, livre a venda de CarvaÕ a todas, e quatsquer pes-
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soas, que o trouxerem á cidade, sem a restricfa obrigação 
de saccas afferidas, mas sim conforme aquelle Artigo 16, 
cuja intelligencia fica abrangendo a todos os que delle 
quizerem utilizar-se; menos no que toca ás estâncias pu
blicas, em as quaes se deve practicar o que as posturas, e 
mais ordens tem determinado. Outrosim manda fazer pú
blico o Senado, que no sitio da Boa Vista se nchatr 
promptas duas estâncias (em quanto se naõ apromptaÕ 
outras mais) para receber todo o Carvaõ, que os particu
lares, c próprios donos quizerem mandar pôr a venda, 
dirigindo-se com as competentes Guias ao Administrador 
do Donativo no referido sitio, o qual está encarregado de 
fazer logo dar todas as providencias, que a este respeito se 
lhe tem insinuado para proveito do público, em que tanto 
se interessa o Senado da Camera, naõ se poupando a todas 
as diligencias, c trabalhos que vem a ter por fim uma 
causa taõ justa, e dos seus primeiros cuidados. Este se 
publique, e se registe onde convier. 

Lisboa, 19 de Novembro, de 1814. 
M A N O E L C V P H I A . N O n v C O S T A . 

Segundo. 
O Principe Regente, nosso Senhor, foi servido mandar 

baixar ao Senado o seu Real Aviso do theor seguinte :—• 
Aviso. 

In/" 0 , E Exm o . SENHOK ! O Principe Regente, nosso 
Senhor, manda remetter ao Senado da Camera a cópia 
inclusa do Aviso, que na data de hoje fez expedir ao ín-
tendente-geral da Policia sobre a sua conta de 5 do cor
rente, a respeito das diligencias, que practicou, e infor
maçoens, que houve, paia executar o Aviso de 25 de 
Outubro ultimo, relativo ás providencias pretendidas pelos 
Contractadores de Carvaõ, que vinhaõ declaradas na nota, 
ojue acompanhou o dito Aviso, que com elle se lhe rena et-
teo. E he S. A. R. servido, que ficando o mesmo Senado 
na intelligencia das suas ulterioies determina-;oens a cerca 
deste objecto, faça o Senado na parte, que lhe (oca, cohi-

http://Cvphia.no
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bir a ambição dos Contractadores, obrigando os a que 
tenhaÕ as suas estâncias bem providas daquelle gênero, e 
prevenindo-os, de que se lhes manda izentar de qualquer 
serviço os carros, e barcos, que, por convenção com os 
donos, precisarem empregar em taes conduçoens; para o 
que deverão, nos casos occurrentes, em que se fizer neces
sária esta providencia, recorrer ao Intendente-geral da 
Policia com uma relação desses transportes, na qual se 
deitarão os nomes dos donos, número de julgado, e do 
mesmo transporte, porque só assim se podem expedir as 
ordens, que sejaõ executadas, e conhecer-sc com respon
sabilidade da sua execução. O que V. E x \ fará presente 
no (luto Senado da Camera para sua devida intelligencia, 
e para que nesta conformidade se haja de executar. 

Padacio do Governo, em 19 de Novembro, de 1814. 
ALEXANDRE J O S É F E R R E I R A CASTELLO. 

Senhor Marquez Monteiro Mór. 

E para que se naõ alegue ignorância, e se execute inal-
teravelmente o disposto no Edital de 10 de Junho, de 
1812, se mandou affixar o presente. 

Lisboa, 23 de Novembro, de 1814. 
MANOEL C Y P R I A N O DA COSTA. 

ESTADOS UNIDOS. 

Documentos sobre as Negociaçoens com Inglaterra. 

Washington, II de Outubro. 
O Presidente dos Estados Unidos mandou hontem a 

seguinte mensagem a ambas as Casas d° Congresso. Os 
sentimentos que ella excitou em ambas as Cisas saõ pura
mente nacionaes, e quasi unanimes :— 
Ao Senado e Casa dos Representantes dos Estados Unidos. 

Ponho perante o Congresso as communicaçoens que 
acabam de se receber dos Plenipotenciarios dos Estados 
Unidos, encarregados de negociar a paz com a Gram 
Bretanha, mostrando as únicas condiçoens com que 
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aquelle Governo porá fim á guerra. As instrucçoens 
aquelles Plenipotenciarios, expondo os termos sobre que 
eram authorisados para negociar, e concluir um tractado 
de paz, ha de ser o objecto de outra communicaçaõ. 

(Assignado) J A M E S MADISON. 

Mr. Monroe aos Plenipotenciarios Americanos em 
Gottenburgh. 

Secretaria de Estado, 28 de Janeiro, de 1814. 
[Esta carta comraeça pela accessaõ á proposta do Go

verno Britannico para tractar direclamente com os Esta
dos Unidos Americanos. Mr. Monroe chama entaõ a at
tençaõ dos Plenipotenciarios ás razoens da guerra com a 
Gram Bretanha.] 

Pelo que respeita ao Forçamento de marinheiros, sobre 
o direito que os Estados Unidos tem a serem exemptos 
delle, nada tenho a acerecentar. Os sentimentos do Pre
sidente naÕ tem soffrido mudança sobre este importante 
objecto. Esta infame practica deve cessar; a nossa ban
deira deve proteger a tripulação, ou os Estados Unidos se 
naõ podem considerar naçaõ independente. O Presidente, 
para accommodar esta questão amigavelmente, está, como 
vos já sabeis por instrucçoens passadas, prompto para re
mover ao Governo Britannico todos os pretextos para ella, 
excluindo de nossos vasos todos os marinheiros Inglezes, e 
mesmo extendendo a exclusão a todos os vassallos Britan
nicos, se necessário for, excepluando somente os poucos já 
nuturalisados, e também para estipular a entrega de todos 
os marinheiros Inglezes,que para o futuro desertarem para 
os nossos portos de vasos Inglezes, públicos ou particu
lares. Todas as pessoas desapaixonadas presumiam que 
a ultima ley do Congresso relativa aoá marinheiros preen
cheria bem aquelle fim. 

Porem o Presidente quer, como vedes, fazer mais, para 
prevenir a possibilidade de a negociação falhar. 
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No caso de se fazer umtraclado, he próprio, e havia de 
ter effeito conciliatório^ que a todos o nossos marinheiros 
forçados para o seo serviço que houverem de ser despedi
dos delle, sejam pagas pelo Governo Britannico por seos 
serviços pelo tempo de sua detenção, as soldadas que elles 
teriam obtido no serviço mercante de seo paiz. 

O bloqueio hc o objecto que se segue em ponto de im
portância, que vos tendes a arranjar. Nas instrucçoens, 
com data de 15 de Abril, de 1813, notou-se, que como o 
Governo Britannico tinha revogado as suas Ordens em 
Conselho, e con vindo em que nenhum bloqueio podia ser 
legal que naõ fosse formado por uma força adequada, c 
que tal força adequada seria applicada a qualquer blo
queio que de entaõ em diante houvesse de ser instituído, 
esta causa de controvérsia parecia estar removida. Com 
tudo, reílexoens posteriores tem acerecentado grande força 
á conveniência e importância de uma definição exacta do 
direito publico sobreeste objecto. Ha muita razaõ para pre
sumir que, se a remoção das Ordens cm Conselho tivesse 
acontecido em tempo de poder ser aqui sabida antes da 
declaração da guerra, e tivesse tido o effeito de prevenir a 
declaração, naõ somente se naõ teria obtido provisão con
tra o forçamento de marinheiros, mas debaixo do nome do 
bloqueio, a mesma extençaõ de Costa que fora coberta de 
Ordens cm Conselho, seria coberta de proclamaçõens. A 
guerra que estes abusos e forçamentos contibuiram tanto 
para produzir, poderia talvez prevenir aquella consequen. 
cia. Porem lôra de maior satisfacçaÕ, scnaÕ mais seguro, 
estar protegido contra ella por uma definição formal em o 
tractado. He verdade que, se o Governo Britannico vio
lasse outra vez os principios legítimos do bloqueio, cm 
quaesquer termos, ou sob qualquer pretexto que tosse, os 
Estados Unidos teriam em suas maõs uma correspondente 
desforra; porem o objecto princij)al em fazer a paz he 
prevenir, pela justiça e reciprocidade de condiçoens, re-
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correr-se outra vez a guerra pela mesma causa. Se o Go
verno Britannico deseja sinceramente fazer uma paz durá
vel com os Estados Unidos, naõ pode ter objecçaÕ racio-
navel a uma justa definição do bloqueio, especialmente 
tendo os dous Governos concordado em sua correspondên
cia, em todos os seos caracteres essenciaes. 

As instrucçoens de 15 de Abril de 1813, tem mostrado a 
maneira porque o Presidente quer arranjar esta questão. 

Quanto aos outros direitos neutraes, enumerados nas 
primeiras instrucçoens, so direi, que o catalogo he por 
maneira limitado, que bem mostra o espirito de composi
ção; que o arranjo proposto em cada artigo, he justo 
em si mesmo ; que corresponde com o espirito geral do? 
tractados entre potências commerciantes, e que a Gram 
Bretanha o tem sanccionado em muitos tractados, e feito 
mais em alguns. 

Em quanto á indemrtisaçaõ de saques e estragos, basta 
reterir-vos ao que está dicto nas primeiras instrucçoens. 
Tenho a accrescentar que, havendo de fazer-se tim trac
tado, he justo em si mesmo, e havia de ler feliz effeito nas 
relaçoens futuras entre os dous paizes, se estipulasse in-
demnisaçaõ de ambos os lados, pela destruição de todas as 
terras por fortificar, e outra propriedade, contra as leys e 
usos da guerra. He igualmente próprio que os negros to
mados nos estados do sal, hajam de ser restituidos a seos 
donnos, ou pagos pelo seo inteiro valor. He sabido que 
nas índias Oceidentaes se tem feito um vergonhoso trafico 
pela venda daquella gente ali, por aquelles que professam 
ser os seos libertadores. Deste facto, fornecer-vos-hei a 
pTova que chegou a esta repartição. Se estes escravos saõ 
considerados como naõ-combatentes, deviam ser restitui
dos; se como propriedade, deviam ser pagos. O tracta
do de paz contem um artigo que reconhece este principio, 

J A M E S M O N R O E . 

Yot . XIII. No. 79. 5 D 
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[Depois de alguns argumentos mais, relativos á media
ção Russiana, que o Presidente lamenta que naõ fosse ac-
ccite, finda a carta.] 

DOCUMENTOS RELATIVOS AS NECOCIAÇOENS. 

Copia de uma Carta de Messrs. Adams, liaynrd, Clay, e 

Russell, a Mr. Monroe, Secretario de Estado, da

tada de— 
Ghent, 12 de Agosto, de 1814. 

SENHOR—Temos a honra de vos informar de que os 
Commissarios Britannicos, lordGambier , Henrique Goul-
burn, Esq. e W m . Adams, Esq. chegaram a esta cidade 
no Domingo á tarde, 6 do corrente. Ao outro dia da sua 
chegada, Mr. Baker, seo Secretario, procurou-nos a dar-
nos noticia do facto, e a propor uma entrevista, a uma 
hora certa, no dia seguinte. Tendo-se convindo no logar, 
ajunetámo-nos por conseguinte em Segunda-feira, 8 do 
corrente, á uma hora. Com esta remettemos inclusa uma 
copia dos plenos poderes presentados pelos Commissarios 
Britannicos naquella conferência, que foi aberta da sua 
parte por uma expressão do sincero e ardente desejo de 
seo Governo de que a negociação resultasse em umá solida 
paz honrosa a ambas as partes. Declararam ao mesmo 
tempo, que nenhum dos acontecimentos, que tinham oc-
corrido depois da primeira proposta para esta negociação, 
tinha alterado as pacificas disposiçoens dó seo Governo, 
ou variado as suas vistas em quanto aos termos sobre que 
estava disposto a concluir a paz. 

Nos respondemos que ouvíamos áquellas declaraçoens 
eom grande satisfacçaÕ, e que o nosso Governo tinha ac
cedido a proposição de negociaçoens, com o mais sincero 
desejo de pôr termo as desavenças, que devidiam os dous 
paizes, e de assentar sobre planos justos e liberaes, as bases 
de uma paz, que assegurando os direitos e interesses de am-
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bas as naçoens, houvesse de unillas com duráveis víncu
los de amizade. 

Os Commissarios Britannicos exposeram entaõ os segu
intes objectos, como aquelles sobre que lhes parecia que as 
discussoens haviam de versar, e para que tinham instrue* 
çoens. 

1. A prizaõ de marinheiros de bordo dos vasos mer
cantes, e em connccçaõ com isto, a pretençaõ de S. M« 
Britannica á fidelidade de todos os vassallos natos da Gram 
Bretanha. 

Nos intendemos que elles intimavam, que o GovernoBrU 
tannico naõ propunha este ponto como um em que tinham 
particular desejo de discutir; porem, como elle tinha océu-
pado logar tam prominente nas disputas entre os dous paizes, 
necessariamente attrahia noticia, e era considerado como 
sujeito que havia de eu Irar em discussão. 

2. Serem os Índios Alliados da Gram Bretanha incluí
dos na pacificação, e assentar-se uma definida demarcação 
para o seo território. 

Os Commissarios Britannicos, declararam, que um aT-
ranjo sobre este ponto era uma sine qua non ; que naõ esta
vam authorisados para concluir tractado de paz que naÕ 
abraçasse os índios como Alliados de S. M. Britannica; e 
que o estabelecimento de uma demarcação definitiva do 
território dos índios era necessária para assegurar uma 
paz permanente, naÕ so com os índios, mas também entre 
os Estados Unidos e a Gram Bretanha. 

3. Uma revisão da linha de demarcação entre os Esta
dos Unidos e as adjacentes Colônias Britannicas. 

Em respeito a este ponto, expressamente negaram que 
houvesse intenção alguma da parte do seo Governo de ad
quirir augmento de território, e representaram a revisão 
proposta como intentada meramente para o fim de preve
nir incerteza e disputas. 

Depoisdeteremenunçiado estes tres pontos, como objectos 
Ô D 2 
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de discussão, accrescentaram os Commissarios Britannicos, 
que antes de haverem de nos alguma resposta, sentiam que 
lhes cumpria declarar, que o Governo Britannico naõ ne
gava o direito dos Americanos á pescaria em geral, ou no 
mar alto; porem que o privilegio em outro tempo 
concedido por um tractado aos Estados Unidos, de pescar 
dentro dos limites da jurisdicçaõ Britannica, e de desem
barcar e seccar peixe sobre as praias dos territórios Bri
tannicos, naÕ seria renovado sem um equivalente. A ex
tençaõ do que elles consideravam águas particularmente 
Britannicas, naÕ se disse. Pelo modo com que tocaram 
neste objecto, parece que desejavam que nos intendêssemos 
que naÕ estavam anxiosos por que entrasse em discussão, e 
so intentavam participar-nos que estes privilégios tinham 
cessado de existir, e naõ tornariam mais a ser concedidos sem 
um equivalente, nem sem que nos houvéssemos de prover 
a sua renovação expressamente em um tractado de paz. 

Tendo os Commissarios Britannicos dicto, que estes 
eram todos os objectos que intentavam produzir on sugge
rir, pediram que os informássemos, se estávamos instruídos 
para entrar em negociação sobre estes vários pontos ? se 
havia entre estes algum que julgássemos necessário por em 
negociação? e desejavam que da nossa parte exposessemos 
alguns outros objectos que intentássemos propor para dis
cussão no curso das negociaçoens. Adiou-se entaõ o en
contro para o dia seguinte, em ordem a deixar-nos a op-
portunidade de consultarmos entre nos, antes de res
ponder. 

No decurso da tarde do mesmo dia recebemos as vossas 
cartas de 25, e 27 de Junho. 

Naõ podia haver hesitação da nossa parte, em informar 
os Commissarios Britannicos, de que naõ tiuhamos instruc
çoens sobre os objectos da pacificação ou demarcação dos 
índios, nemdas pescarias. Nem parecia provável que, posto 
que estes objectos naÕ tivessem sido enunciados com sufli-
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cíenteprecisaÕnaquella primeira conferência verbal, deixas
sem por isso ser admittidos por íormaalgu ma. Nos, comtudo, 
naÕ desejávamos antecipar o resultado, por algum proce
dimento apressado para romper as negociaçoens ex ab
rupto. Naõ era impossivel que, sobre o objecto dos Indi
anos, tivesse o Governo Britannico recebido noçoens 
errôneas, pelos negociantes do Canada, e que as nossas re
presentaçoens poderiam remover; e, em todos os casos, 
era importante saber distinetamente as intençoens exactas 
da Gram Bretanha sobre ambos os pontos. 

Nos, portanto, julgávamos acertado convidar os Com
missarios Britannicos a uma conversação geral sobre todos 
os pontos; declarando-lhes, ao mesmo tempo, a nossa falta 
de instrucçoens sobre dous delles, e que naõ havia espe
rança de probabilidade de que houvéssemos de concordar 
em al<mm artigo a respeito delles no nosso encontro do dia 
seguinte (9 de Agosto) informámos os Commissasios Bri
tannicos de que sobre o primeiro e terceiro ponto, proposto 
por elles, estávamos providos com instrucçoens, e apresen
támos como sujeitos que o nosso Governo também achava 
próprios para discussão:— 

1. Uma definição de bloqueio; e quanto pudesse ser 
mutuamente concordado, de outros direitos neutraes c bel-
ligerantes. 

2. Reclamaçoens de inderanisaçaÕ em certos casos de 
tomadia e apprehensaõ. 

Declaramos entaõ que os dous objectos, da pacificação e 
demarcação dos índios, e das pescarias, naÕ eram com-
prehendidos nas nossas instrucçoens. 

Observámos, que como estes pontos naõ tinham sido ate 
gora motivos de controvérsia entre o Governo da Grani 
Bretanha e o dos Estados Unidos, e naõ tinha Lord Cas
tlereagh alludido a elles na sua carta em que propunha as 
negociaçoens, naÕ se podia esperar que o nosso Governo 
os tivesse anticipado, e feito objecto de instrucçoens; que 
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era natural suppor que as nossas instrucçoens se limitassem 
aquelles objectos sobre que se sabia que existiam desa
venças entre os dous paizes; e que a proposição de definir, 
em um tractado entre os Estados Unidos e a Gram Breta
nha, a demarcação das possessoens Indianas com os nossos 
territórios, era nova e sem exemplo. Taes provisoens naõ 
tinham sido inseridas no Tractado de Paz de 1783, nem 
em algum outro tractado feito pela Gram Bretanha, ou por 
alguma outra potência da Europa, em relação á mesma 
casta de povo que existisse em similhantes circunstancias. 

Dissemos, comtu-do, que naÕ se duvidava que a paz com 
os índios se houvesse de seguir á da Gram Bretanha; 
que tínhamos informação de que já se haviam nomeado 
Commissarios para tractar com elles; que talvez já esti
vesse concluído um tractado para aquelle effeito; e que os 
Estados Unidos, naÕ tendo interesse, nem motivo para co
ntinuar uma guerra separada com os índios, nunca pode
ria haver momento em que o nosso Governo naõ estivesse 
disposto a fazer paz com elles. 

Expressamos entaõ o nosso desejo de receber dos Com
missarios Britannicos uma exposição das vistas e objectos 
da Gram Bretanha sobre todos os pontos, e a nossa von
tade de discutillos todos ; em ordem a que, mesmo quando 
se naÕ conviesse em arranjo algum, sobre os pontos naÕ-
incluidos nas nossas instrucçoens, pudesse o Governo dos 
Estados Unidos ser sabedor das inteiras e exactas intenço
ens da Gram Bretanha, a respeito destes pontos, e pudesse 
o Governo Britannico ser plenamente informado das ob-
jecçoens da parte dos Estados Unidos a algum daquelles 
arranjos. Em resposta á nossa observação, de que Lord 
Castlereagh naÕ tinha alludido a estes pontos, na sua carta 
a propor a negociação; disseram que naÕ era de se espe
rar que, em uma carta meramente para convidar a uma 
negociação, houvessem de se enumerar objectos de discus
são, ou expor as pretençoens do seo Governo, visto que 
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estas haviam de depender de acontecimentos ulteriores, 
e poderiam levantar-se de um subsequente estado de 
coisas. 

Em replica á nossa observação de que a estipulaçaÕ 
proposta de uma demarcação Indiana, era sem exemplo 
na practica das naçoens Europeas, asseveraram, que os 
índios devem de alguma sorte ser considerados como povo 
independente, visto terem sido feitos tractados com elles 
pela Gram Bretanha e pelos Estados Unidos; sobre o que 
mencionamos nos a obvia e importante differença entre 
tractados que nos pudéssemos fazer com índios que vivem 
em nosso território, e um tractado tal como o que se pro
punha, a respeito delles, com uma potência estrangeira, 
que tinha reconhecido solemnemente o território em que 
elles viviam como parte dos Estados Unidos. 

Perguntaram-ncs entaõ os Commissarios Britannicos se 
em caso de elles entrarem na discussão dos vários pontos 
que tinham sido expostos, podíamos nos esperar que ella 
terminasse em algum arranjo provisional sobre os pontos 
para que naõ tínhamos instrucçoens, particularmente so
bre o que dizia respeito aos índios, ficando este arranjo 
sujeito á ratificação do nosso Governo ? 

Respondemos, que antes dos objectos serem intendidos 
distinetamente, e os objectos em vista mais exactamente 
explicados, naÕ podíamos decidir se seria possível formar 
algum artigo satisfactorio sobre a matéria : nem podíamos 
ficar pelo exercicio da discripçaõque está em nosso poder, 
mesmo em respeito a um arranjo provisional. Accrescen-
támos, que tanto havíamos de deplorar o rompimento das 
negociaçoens em algum ponto, como era o nosso maior de
sejo empregar todos os meios possíveis para afastar um 
acontecimento tam serio em suas conseqüências; e que 
nos naõ estávamos sem esperança de poder corrigir em 
uma discussão o effeito de alguma informação errônea que o 
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Governo Britannico pudesse haver recebido sobre o ob
jecto que elles tinham proposto como base preliminar. 

Tomámos a opportunidade para notar, que naçaõ ne
nhuma observava uma politica mais liberal e humana para 
com os índios do que a practicada pelos Estados Unidos; 
que o nosso objecto tinha sido introduzir civilisaçaõ entre 
elles por todos os meios practicaveis; que as suas posses
soens lhes eram asseguradas por demarcaçoens bem defini
das; que as suas pessoas, terras, e outra propriedade eram 
agora protegidas mais efiicazmente contra violência ou 
fraude de alguma parte, do que tinham sido debaixo de 
algum Governo precedente; que mesmo os nossos cida
dãos naõ tinham liberdade para comprar as suas terras; 
que quando elles entregaram o seo titulo de alguma porçaõ 
de seo paiz aos Estados Unidos, era por tractado voluntá
rio com o nosso Governo, que lhes dava um equivalente 
satisfactorio ; e que por estes meios tinham os Estados 
Unidos podido preservar, desde o Tractado de Grenville 
de 1788, uma naÕ interrumpida paz de 16 annos, com todas 
as tribus Indianas; periodo de tranquillidade muito maior 
doque se sabe que tenham gozado ate entaõ. 

Declarámos entaõ expressameute da nossa parte, qne a 
proposição a respeito dos Índios naÕ estava intendida 
distinetamente. Perguntamos se a pacificação e o ajuste 
da demarcação para elles, eram ambos um sitie qua non? 
Ao que se respondeo que sim. Propos-se entaõ aos Com
missarios Britannicos a questão, se a proposta demarcação 
Indiana era intentada para privar os Estados Unidos do 
direito de comprar por tractado aos índios, sem o consen
timento da Gram Bretanha, terras existentes para lá da sua 
demarcação ? E como uma restricçaõ para os índios de 
vender por tractados amigáveis, terras aos Estados Uni
dos, como se havia practicado atéqui ? 

A esta questão respondeo primeiramente um dos Com
missarios, que os índios naõ haviam de ser estorvados de 
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vender suas terras, mas que os Estados Unidos haviam de 
ser impedidos de as comprar ; e outro dos Commissarios 
disse reflexionando, que a intenção era, que os territórios 
Indianos houvessem de servir de barreira entre os domi
nios Britannicos e os Estado-; Unidos ; que tanto a Gram 
Bretanha como os Estados Unidos haviam de ser prohi-
bidos de comprar-lhes as terras; porem que os índios 
poderiam vendellas a uma terceira pessoa. 

A proposição a respeito da demarcação Indiana, expli
cada assim, e ligada com o direito de Soberania attribuido 
aos índios sobre o paiz, montava a nada menos do que ao 
peditorio da absoluta cessaõ dos direitos de Soberania e 
de terreno. NaÕ podemos abster-nos de vos fazer ponde
rar, que o objecto (da demarcação Indiana) fora proposto 
indistinctamente ao principio,e que as explicaçoens foram 
primeiramente obscuras, e sempre dadas com repugnân
cia ; e declarou-se desde o principio, que eram um sine 
qua non, tornando qualquer discussão infructuosa até ser 
admittido como base. Nos, sabendo que naÕ tínhamos 
poder para ceder aos índios alguma parte de nosso ter
ritório, julgámos desnecessário perguntar, o que provavel
mente naõ seria respondido em quanto o principio naÕ 
fosse admittido, aonde se propunha estabelecer a linha de 
demarcação do paiz Indiano ? 

Os Commissarios Britannicos, depois de haverem re-
pettido que as suas instrucçoens sobre o ponto dos Ín
dios eram peremptórias, disseram que a menos que naõ 
lhes pudéssemos dar alguma segurança de que os nossos 
poderes nos permittiriavn de fazer ao menos um arranjo 
provisional sobre aquelle ponto, qualquer discussão mais 
séria seria inútil, e que deviam consultar o seu Governo 
em similhante estado de coisas. Proposeram, consequen
temente, uma suspensão de conferências, até receberem 
resposta; ficando intendido que cada partido poderia 
propor entrevista toda vez que tivesse alguma proposição 
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a submetter. N a mesma tarde despacharam um mensa
geiro especial, e estamos agora esperando pelo resultado. 

Antes do proposto adiamento ter logar, conviemos em 
que deveria haver um protocolo das conferências; que 
cada uma das partes fizesse para aquelle fim uma relação, 
e que nos ajunctassemos no outro dia para as comparar. 

Nos por conseguinte ajunctarao-nos outra vez, Quarta-
feira, 10 do corrente, e concordámos a final sobre o que 
deveria constituir o protocolo das conferências. 

(Assignados) J . G. ADAMS. H. CLAV*. 

J . A. B A Y A R D . J . R U S S E L L . 

Particularidades da Negociação em Ghent. 

Tiradas do Protocolo original feito pelos Ministros Ame
ricanos, nas duas primeiras Conferências tidas com os 
Commissarios Britannicos. 

Em um ajunetamento dos Commissarios de S. M. Bri
tannica com os dos Estados Unidos da America, para nego
ciarem e concluírem uma paz, em Ghent, 8 de Agosto, de 
1814, foram apresentados os seguintes pontos pelos Com
missarios da parte da Gram Bretanha, como objectos de 
discussão:— 

1. A prizaõ de marinheiros de bordo de vasos mer
cantes, e a reclamação da fidelidade devida a S. M. 
Britannica por todos os vassallos natos da Gram Bre
tanha. 

2 . Serem os índios Alliados da Gram Bretanha in
cluídos na pacificação, e ajustar-se uma demarcação entre 
os dominios dos índios e os dos Estados Unidos. Ambas 
as partes deste ponto saõ consideradas pelo Governo Bri
tannico um sine qua non para a conclusão de um 
tractado. 

3 . A revisão da linha de demarcação entre os territórios 
dos Estados Unidos, e os da Gram Bretanha, que partem 
com elles na America do Norte. 
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4. As Pescarias.—A respeito das quaes o Governo Bri
tannico naÕ quer permittir ao povo dos Estados Unidos o 
privilegio de desembarcar e seccar peixe, dentro da juris
dicçaõ territorial da Gram Bretanha, sem um equivalente. 

A sessaõ foi adiada para Terça feira, 9 de Agosto, 
quando os Commissarios se tornaram a ajunctar. 

Os Commissarios Americanos apresentaram como outros 
pontos, considerados pelo Governo dos Estados Unidos 
próprios para discussão :— 

1. Uma definição de bloqueio, e, quanto possa ser con
cordado, de outros direitos dos neutraes e belligerantes. 

2. Certas reclamaçoens de individuos a indemnisaçaõ; 
por apprehensoens e tomadias precedentes e subsequentes 
á guerra. 

Em uma carta de Messrs. Adam, Bayard, Clay, Russell, 
c Gallatin, datada de Ghent, 19 de Agosto, de 1814. Os 
Commissarios Britannicos, em uma conferência naquelle 
dia, explicam as vistas do Governo Britannico como se 
segue:— 

1. A experiência tem mostrado que a mutua posse dos 
Lagos, e o direito commum a ambas as naçoens de manter 
uma força naval sobre elles, produzem necessariamente 
collisoens, e tornam a paz mal segura. Como se naÕ 
podia suppor que a Gram Bretanha intentasse fazer con
quistas naquella parte, e como a provincia era essencial
mente mais fraca doque os Estados Unidos, e exposta a 
invasão, era necessário para a sua segurança, que a Gram 
Bretanha houvesse de requerer que os Estados Unidos naõ 
tivessem daqui em diante força naval armada sobre os 
Lagos Oceidentaes, desde o Lago Ontario até o Lago 
Superior, ambos inclusive ; que naÕ pudessem erigir posto 
algum fortificado ou estabelecimento militar sobre as 
praias daquelles Lagos i e que naõ houvessem de manter 
os que já existem. Isto, dizem elles, deve ser conside
rado como um peditorio moderado, pois a naõ ser a inten-
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çaõ da Gram Bretanha naÕ querer augmento de território, 
poderia com propriedade pedir a cessaõ das adjacentes 
praias Americanas. A navegação e tracto commerciaes 
haviam de ser deixados no mesmo pé que ateqni. Em 
respota a uma questão que fizemos, declarou-se expressa
mente, que a Gram Bretanha devia reter o direito de ter 
uma força naval armada sobre aquelles Lagos, e de pos
suir postos e estabelecimentos militares sobre as suas 
praias. 

2. Fazer-se revisão da linha de demarcação do Lago 
Superior, e dali ao Mississippi; e continuar o direito que o 
Tractado dá áGramBretanha na navegação do Mississippi. 
Sendo perguntados, se era das suas vistas a linha que vai 
do Lago dos Bosques ao Mississippi, repetiram os Com
missarios Britannicos, que intendiam a linha do Lago 
Superior até aquelle rio. 

3 . Uma communicaçaõ directa de Halifax, e da 
provincia de New Brunswick a Quebec, assegurada á 
Gram Bretanha. E perguntando nós, porque maneira se 
podia isto effeitoar j disseram-nos, que se devia fazer 
cedendo-se á Gram Bretanha aquella porçaõ do districto 
de Maine (no Estado de Massachuseífs) que está situada 
entre New Brunswick e Quebec, e impede aquella com
municaçaõ directa. 

Perguntámos se o que tinham dicto a respeito da pro
posta revisão da linha de demarcação entre os Estados 
Unidos e os dominios da Gram Bretanha, comprehendia 
todos os objectos que ella intentava produzir para discus
são, e quaes eram as suas vistas particulares em respeito á 
Ilha de Moose, e a outras ilhas similhantes na Bahia de 
Passamaquaddy, que haviam estado em nosso poder até á 
presente guerra, e tinham sido ultimamente tomadas? 
Responderam-nos que áquellas ilhas pertencendo de di
reito á Gram Bretanha (tanto assim, disse um dos Com
missarios, como Northamptonshirc) haviam certamente 



Politica. 765 

ser retidas por ella, nem mesmo se deviam suppor objecto 
de discussão. 

Quasi desnecessário nos he dizer, que as pertençoens da 
Gram Bretanha haÕ de receber de nos uma unanime e de
cidida negativa ; nem julgamos necessário demorar o navio 
JoaÕ Adams para vos levar as notas ofBciaes que poderá 
haver sobre o objecto e conclusão da negociação. E temos 
assentado ser da nossa obrigação informar-vos immediata
mente, por este ligeiro mas correcto perfil de nossa ultima 
conferência, de que, por ora, naõ ha esperança alguma de 
paz. 

JOAÕ Q U I N C Y ADAMS. J O H N R U S S E L L . 

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

H . C L A Y . 

Nota dos Commissarios Britannicos. 

(Recebida depois da Carta supra estar escripta.) 

Os abaixo-assignados Plenipotenciarios de S. M. Bri
tannica tem a honra de participar aos Plenipotenciarios 
dos Estados Unidos, que communicaram á sua Corte o 
resultado da conferência que tinham tido a honra de ter 
com elles, no dia 9 do corrente, em que declararam que 
naÕ estavam providos de instrucçoens algumas especificas 
para comprehenderem as naçoens Indianas em um trac
tado de paz com a Gram Bretanha, nem para definirem 
uma demarcação para o território Indiano. Os abaixo-
assignados tem instrucçoens para fazerem saber aos Pleni
potenciarios dos Estados Unidos, que o Governo de S. M. 
tendo, no esboço da negociação, reduzido, o mais que era 
possivel, o numero de pontos para discutir, com as vistas 
de uma prompta restauração da paz, e tendo-se mostrado 
inclinado a abandonar, em alguns pontos importantes, 
alguma estipulaçaÕ de vantagem para a Gram Bretanha, 
naõ pode deixar de fazer algum reparo em que o Governo 
dos Estados Unidos naõ fornecesse os seus Plenipotencia-
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rios com instrucçoens sobre aquelles pontos, que mal pode
riam deixar de entrar em discussão. 

A vista da inhabilidade dos Plenipotenciarios America
nos, para concluir algum artigo sobre o objecto da pacifi
cação dos índios, e demarcação Indianna, a que se obrigue 
o Governo dos Estados Unidos, entende o Governo de 
S. M. que naõ pode dar melhor prova do seu sincero de
sejo da restauração da paz, do que mostrando a sua dispo
sição para acceitar um artigo provisional sobre estes 
objectos, no caso dos Plenipotenciarios Americanos se 
considerarem authorisados para acceder aos principios 
geraes, sobre que similhante artigo deve ser fundado. 
Com a vista de facilitar aos Plenipotenciarios Americanos 
o poderem decidir, quanto a conclusão de similhante 
artigo está dentro dos limites da sua discrição, tem os 
abaixo assignados ordem para declarar plena e distineta-
mente, as únicas bases sobre que a Gram Bretanha vé 
algum prospecto de vantagem na continuação das nego
ciaçoens no tempo presente. 

Os abaixo-assignados já tem tido a honra de declarar 
aos Plenipotenciarios Americanos, que as vistas do Go
verno Britannico, em considerar os pontos acima referidos 
como um sine qua non de algum tractado de paz, he a 
permanente tranquillidade e segurança das naçoens India
nas, e a prevenção daquelles ciúmes e irritaçoens, a que a 
freqüente alteração dos limites Indianos tem ategora dado 

causa. 
Para este fim he indispensavelmente necessário, que as 

naçoens Indianas, que durante a guerra tem estado em 
alliança com a Gram Bretanha, hajam de ser incluídas na 
pacificação, quando acabar a guerra. He igualmente 
necessário assignalar aos índios uma demarcação, e que as 
partes contractantes hajam de garantir a integridade de 
seu território, por uma estipulaçaõ mutua, de naÕ adqui
rirem por compra ou algum outro modo, território dentro 
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dos limites especificados. O Governo Britannico tem 
vontade de adoptar, como base de ura artigo sobre este 
objecto, áquellas estipulaçoens do Tractado de Granville, 
sujeitas a modificaçoeus, que dizem respeito a uma linha 
de demarcação. 

Como os abaixo-assignados desejam de expor todos os 
pontos que tem connexaõ com o objecto, e que possam in
fluir racionavelmente na decisão dos Plenipotenciarios Ame
ricanos, no exercicio da sua discrição, valem-se desta op-
portunidade para repetir o que já tem ditto; que a Gram. 
Bretanha deseja a revisão da fronteira entre os seus domi
nios da America do Norte, e os dos Estados Unidos; naõ 
com alguma vista de adquirir território, como tal, porem 
a fim de assegurar as suas possessoens, e prevenir disputas 
futuras. 

O Governo Britannico considera os Lagos desde o Lago 
Ontario ao Lago Superior, ambos inclusive, como a na
tural fronteira militar das possessoens Britannicas na Ame
rica do Norte ; como a potência mais fraca do Conti
nente da America do Norte, a menos capaz de obrar na 
ofFensiva, e a mais exposta a uma invasão repentina, con
sidera a Gram Bretanha a occupaçaõ destes Lagos neces
sária para a segurança de seus dominios. Uma linha de 
demarcação dividindo igualmente áquellas águas, com o 
direito para cada naçaõ de se armar, assim sobre os Lagos, 
como sobre as suas praias, he calculada para crear uma 
contenda pela ascendência naval, tanto na paz como na 
guerra. A potência que oecupar estes Lagos deve, como 
resultado necessário, oecupar militarmente ambas as 
praias. 

Para conseguir este objecto, está o Governo Britannico 
preparado para propor uma demarcação. Porem como 
isto poderia ser intendido como pretexto para extender as 
suas possessoens para o sul dos Lagos, o que por maneira 
nenhuma he o objecto que tem em vista, está disposto a 
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deixar imperturbados os limites territoriaes, e como coiza 
que lhes anda annexa, a livre navegação commercial dos 
Lagos, com tanto que o Governo Americano queira esti
pular de naÕ manter, nem construir fortificaçoens sobre, 
ou dentro de uma limitada distancia das praias, neiu 
manter nem construir vasos armados sobre os Lagos em 
questão, ou nos rios que deságuam nelles. 

Se isto puder ser ajustado restará entaõ para discutir o 
arranjo da demarcação do norueste entre o Lago Superior 
e o Mississippi, a livre navegação daquelle rio, e a cessaõ 
da linha de fronteira que puder assegurar uma communi
caçaõ directa entre Quebec e Halifax. 

Os abaixo-assignados esperam que a plena exposição 
que tem feito das vistas e objectos do Governo Britannico, 
em requerer a pacificação das naçoens Indianas, e um 
limite permanente de seus territórios, poderá habilitar os 
Plenipotenciarios Americanos para concluírem um artigo 
provisório sobre as bases acima dietas. Se porem elles 
acharem necessário reccorrer ao Governo dos Estados 
Unidos para mais instrucçoens, os abaixo-assignados 
acham que he da sua obrigação fazer saber aos Plenipo
tenciarios Americanos, que o Governo naõ pode, a seu pa
recer, ser impedido, por coiza alguma do que tem passado, 
de variar os termos agora propostos, segundo o pedir o 
estado da guerra, ao tempo de reentrar nas conferências. 
Os abaixo assignados valem-se desta oceasiaõ para renovar 
aos Plenipotenciarios dos Estados Unidos, e testemunhos 
da sua alta consideração. 

Ghent, 18 de Agosto, de 1814. 
(Assignados) G A M BI E R . 

HENRIQUE GOULBURN. 

GUILHERME ADAMS. 
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NORWEGA. 

Proclamaçaõ do Príncipe da Coroa em nome d'El Rey. 

Nós Carlos, pela graça de Deus, Rey de Suécia, Nor
wega, dos Godos, Vândalos, &c. ; Duke de Schleswig-
Holstein, de Stormaric, e Dittmarsen, Conde de Olden
burg, e Delmcnhorst, &c. a todos os nossos subditos 
habitantes do Reyno de Norwega. 

Executamos agora um dever estimavel ao nosso cora
ção, informando vos de que a Dieta Nacional do Reyno 
de Norwega, aos 4 do corrente, unanimemente nos reco
nheceo e elegeo Rey Constitucional de Norwega, e que 
nos, hontem, pelas maõs do nosso amado filho Joaõ, Prin
cipe da Coroa de Suécia e Norwega, e Generalissimo das 
forças de mar e terra de ambos os Reynos, depositou na 
Dieta o nosso juramento de governar o Reyno de Norwega 
segundo a sua Constituição e suas leys, e recebeo o jura
mento da Dieta a nós e á Constituição. 

O grande objecto de nossos desejos está assim obtido, e 
affixado o ultimo sello á uniaõ das duas Naçoens da Pe-
ninsula Scandinavia. Norweguezes, daqui era diante 
tendes sagradas pretençoens ao nosso coração, c á nossa 
solicitude paternal. A vossa fidelidade e affeiçaõ será a 
paga dos deveres, que nós temos agora de preencher para 
com vosco, e a mais cabal satisfacçaÕ que um Rey pode 
desejar. 

A ley fundamental, que os vossos representantes tem 
adoptado, de concerto com os nossos Commissarios, e que 
temos solemnemente recebido e approvado, servirá de 
garantia tanto para os vossos direitos, como para a vossa 
futura prosperidade. Lembrai-vos sempre das preciosas 
bençaõs, que somente se podem conservar respeitando a 
religião e a ordem social, e que a sanetidade dos direitos 
sempre se apoia na fiel execução dos deveres que lhes saõ 
annexos. 
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Conhecemos as difficuldades que temos de vencer; 
porém entretemos a consoladora esperança de que, pela 
intelligencia e energia dos patrióticos cidadãos, podere
mos successivamente obliterar a lembrança dos effeitos de 
uma longa e desastroza guerra. 

Animando a agricultura, dando ao commercio naõ in
terrompida actividade, he que a felicidade publica poderá 
gradualmente assumir nova fortaleza. A uniaõ entre a 
Suécia e a Norwega ajuncta em uma só massa as forças 
até aqui divididas dos dous reynos, e portanto subministra 
os mais poderosos motivos, e os mais seguros meios de 
manter a paz. As naçoens da Península Scandinavia tem 
dentro em si mesmas forças com que defender a sua inde
pendência, e as suas leys. Alem dos seus limites naõ tem 
que esperar vantagem alguma real. 

Queira a Providencia abençoar os nossos paternaes 
esforços para a vossa felicidade. A uniaõ do coração e 
da resolução, a obediência ás leys, a energia contra a 
oppressao—taes saõ os mais seguros fundamentos da exis
tência dos Estados ; he por elles que o Norte, no meio de 
todas as vicissitudes manterá o seu nome, a sua liberdade 
e gloria, defendido pelo mar, e pelas suas montanhas, e 
pela coragem de seus filhos. 

Por authoridade de meu benignissimo Soberano e Senhor, 
CARLOS JOAÕ. 

F I S H E R . 
Christiana, 11 de Novembro, 1814. 

Falia de S. A. R. o Principe da Coroa, á Dieta Nacional 
de Norwega, aos 10 de Novembro, 1814. 

SENHORES ! El Kcy tem visto completos os desejos, 
que naõ cessou nunca de formar para a felicidade e inde
pendência da Península Scandinavia : as suas duas naçoens 
tem abjurado os seus dilatados e infelizes ódios ; e para o 
futuro naõ teraõ outra rivalidade senaõ no seu amor á 



Politica. 771 

pátria commum. Concorrendo para este grande objecto, 
Senhores, tendes adquirido sagrados direitos á attençaõ de 
S. M. , e á gratidão de vossos concidadãos. 

Foi reservada para El Rey a duplicada gloria de ver 
duas naçoens livres aprezentarem-lhe a coroa, por seu 
espontâneo e unanime desejo. A respeito dos Suecos, 
nunca elle allegou os direitos de seu nascimento ; e simi-
lhantemente preferio elle aos direitos, que lhe davam os 
mais solemnes tractados, os títulos mais gratos e charos a 
seu coração, que elle podia obter de vossa affeiçaõ. EI 
Rey tem sempre desejado que os Norweguezes e Suecos, 
tendo iguaes direitos, gozassem os mesmos benefícios con
stitucionaes ; e a nova ley fundamental que tendes adop
tado, de concerto com El Rey, servirá ao mesmo tempo 
de garantia de vossa liberdade, e de prova a toda a Eu
ropa das vistas liberaes, e da moderação de vosso Sobe
rano. 

Vos, Senhores, respondereis á justa confiança, que elle 
tem posto em vós. Guiareis o seu fiel povo; e, depois 
de preencher zelosamente os vossos deveres, como legisla
dores, contribuireis, com a vossa intelligencia e esforços, 
a fazer amado aquelle governo, que tendes adoptado. 

A fira de preparar os meios de executar isto, he essen
cialmente importante illuminar a naçaõ, pelo que respeita 
á sua situação e prospectos. He necessário, que os povos 
naõ atribuam á nova authoridade, males de que ella naõ 
hc a causa ; he necessário, que os povos saibam o estado 
em que El Rey achou as vossas finanças e a vossa admi
nistração, a fim de que elles possam julgar imparcial
mente dos melhoramentos, que devem ser os fructos natu
raes de seu Governo. Vós recebereis, Senhores, uma 
proposição, como medida necessária para este fim. 

A uniaõ de Suécia e Norwega he fundada na nossa 
posição geographica, no character nacional de ambos os 
Estados, nos seus mútuos interesses, e na sabedoria, que 
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preside ás suas deliberaçoens : accrescento também, na 
affeiçaõ que ambos tem á liberdade pessoal, aos direitos 
de propriedade, e a um Governo representativo. Conse
quentemente, nós permaneceremos duas naçoens unidas e 
independentes. Satisfeitos com os limites que a natureza 
nos tem prescripto, penetrados da grande verdade de que 
alem delles naÕ pode existir bem real para nós, a nossa 
politica será sempre aquella de naÕ provocar jamais a 
guerra, mas sim manter religiosamente a harmonia que 
existe com todas as Potências. Visto que a Providencia 
tem posto a nossa felicidade, e os nossos deveres dentro do 
rae-jnio circulo, naõ temo obrigar-me solemnemente á face 
do Universo, a que nenhuma dominação estrangeira man
chará jamais o vosso território, nem violará os vossos 
direitos. 

Senhores, E l Rey aceita a Constituição, tal qual se 
acha concordada entre vós e os Commissarios de S. M. 
Elle reserva para si o aprezentar aos Estados Geraes de 
Suécia os artigos, que assignam as razoens de algumas 
mudanças eu modificaçoens na Constituição Sueca. 

Em nome d'El Rey, também, deposito agora em vossas 
maõs, Senhores, o seu juramento, de governar o reyno de 
Norwega, segundo a sua constituição e leys, e eu agora 
vos convido a prestar o juramento a S. M. 

O compacto em que elle tem entrado com o povo da 
Norwega fica agora definitivamente concluído. Queira 
a Providencia, que vigia os destinos dos impérios aben
çoar este solemne momento, que abre ás duas naçoens da 
Península Scandinavia uma nova carreira de gloria e de 
prosperidade. Eu ajudarei os paternaes esforços d'El 
Rey para a felicidade dos Norweguezes, e transmitirei a 
meu filho os sentimentos de amor e affeiçaõ que lhes tenho. 
Entre o tumulto das armas, e marchando com os alliados 
de Suécia, no território Alemaõ, para obstar á mai9 ter
rível tyrannia, que ja mais opprimio a Europa, tive 
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somente em vista o presente momento, como a única re
muneração de meus trabalhos; e a palma pacifica, que 
hoje recebo das maõs de um povo livre he de maior satis-
facçaõ ao meu coração do que todos os louros da victoria. 

Renovo, Senhores, as seguranças de minha estima, que 
he taõ profunda como real. 

Proclamaçaõ" do Principe da Coroa, â seus irmaõs em 
armas. 

SOLDADOS ! O vosso principal desejo, assim como o 
de todos os vossos concidadãos, tem sido a muito tempo a 
uniaõ das naçoens Scandinavias. Foi para obter este 
grande objecto que pegamos nas armas. A Providencia 
tem coroado os nossos esforços, e estaõ preenchidas as 
nossas esperanças: daqui em diante Suecos e Norwegue
zes todos temos os mesmos interesses a defender, a mesma 
gloria a sustentar, e a mesma sorte futura será para todos 
o prêmio das mesmas virtudes. 

Soldados ! Este he um dos mais bellos momentos de 
minha vida, quando em nome do Rey e da Pátria, tenho 
de vos expressar a sua gratidão pelo valor, disciplina, e 
excellente comportamento, porque, moslrando-vos dignos 
de vossos antepassados, tendes feito o nome Sueco taõ 
amável como respeitado. Voltai a vossas casas ; e mani
festai como cidadãos pacíficos o mesmo amor da vossa 
Pátria, a mesma obediência ás leys, que vos distinguiram 
como guerreiros, o favor de vosso Rey, e a estimação de 
vossos concidadãos seraõ o vosso bem merecido prêmio. 

CARLOS J O A Õ . 

Quartel-general de Frederickstadt, 8 de Novembro, de 
1814. 
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R Ú S S I A . 

Instrucçoens do Imperador de Rússia á Commissaõ en
carregada deformar uma Constituição para o Reyno 
de Polônia. 

Projectos que a Commissaõ devia considerar. 
1. O systema existente da administração do interior do 

Ducado he pezado e oppressivo. Seria acertado substi-
tuillo por outro mais bem adaptado ao caracter nacional, 
aos costumes, e meios pecuniários do paiz. Parece que as 
antigas Commissoens da Boa Ordem (estabelecidas pela 
Constituição de 3 de Maio,) as Commissoens Civis e Mili
tares, assim como a Camera Administrativa, organizadas 
em 1807, na Grande Polônia, e em 1809, na antiga 
Gallicia Occidental, haviam de corresponder melhor aeste 
fim, e com mais daquella simplicidade, que deve caracte» 
risar as leys de um agricultor. 

2 . O Código Napoleaõ do processo civil e judicial deve 
ser abolido o mais cedo possivel. Podem substítuir-*se 
mediatamente em seo logar as Leys Polonezas, e os Esta
tutos de Lituânia, com as formulas jurídicas em uso antes 
da introducçaõ do processo Francez. A Coramissaõ con
siderará se o Código deverá ser inteiramente abolido, ou 
tam somente alguma parte, e em que tempo a abolição de
vera ter logar. Também preparará o plano, e a composi
ção de uma Commissaõ separada daquella, que terá o en
cargo de arranjar um novo Código de jurisprudência civil 
e criminal, e também da final organização das formulas 
judiciaes. 

3. A reforma e reducçaõ da Lista Civil conforme as 
novas mudanças que tem havido na Administração do 

Paiz. 
4. Que medidas se deverão tomar para a restauração 

da prosperidade e espirito publico das cidades. O resta
belecimento dos seos antigos Tribunaes, na sua Magistra
tura judicial, c Municipalidades, juncto com a restituição 
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dos fundos que lhes pertenciam, pode contribuir essencial
mente para isto, assim como o estabelecimento do Capital 
do Theatro Nacional. 

5. Que medidas se tomarão para melhorar a condição 
dos Paizanos, e para lhes appontar os meios de adquirirem 
progressivamente uma existência independente. 

6. O Projecto de um novo Systema de Finanças, cal
culado para restabelecer a agricultura e o commercio. 

7. Medidas para o restabelecimento das Lettras, das 
Instituiçoens publicas, e dos differentes Estabelecimentos 
dedicados á Educação, particularmente da antiga Acade
mia de Cracovia. 

8. Medidas para restituir ao Clero a consideração, c 
bem que de justiça pertencem aquella Ordem, e para aug-
mentar os seos fundos a ponto de o fazer verdadeiramente 
útil. 

9. Garantir o sagrado direito da propriedade contra 
todo e qualquer ataque de requisiçoens arbitrarias de qual
quer natureza que sejam. 

10. O desejo de S. M. Imperial he, que, em geral, to
das mudanças, e todas as reformas no systema actual do 
Governo do Ducado sejam feitas cora a menor precipita
ção possivel, era ordem a evitar as conseqüências das in-
novaçoens repentinas." 

CONGRESSO EM V I E N N A . 

Declaração official. 
Os Ministros dos Príncipes que formam parte da Juncta 

encarregada da direcçaõ das coisas da Alemanha, inviaram, 
no dia 16, aos Príncipes Metternich e Hardenberg a segu
inte Nota:— 

Como o Artigo 6 do Tractado assignado em Paris pelas 
principaes Potências da Europa, estabelecesse por base 
geral da futura constituição da Alemanha, que os Estados 
da Alemanha seriam independentes, e que seriam unidos 
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por uma liga federativa: os constituintes dos abaixo-as
signados, e todos os outros Estados, que tem as mesmas 
relaçoens com a Alemanha, tem jus a esperar que sejam 
admittidos ás deliberaçoens sobre a futura Constituição, e 
na uniaõ de sua pátria commum. Isto ainda ategora naõ 
teve logar. A excepçaõ da Áustria e da Prussia, que par
ticiparam na paz de Paris, e as Cortes da Alemanha que 
estaõ na mesma relação, todas as outras que naõ tem sido 
convidadas a ter parte nas deliberaçoens, desejam compa
recer na qualidade de representantes da maioria de seos 
co-estados Alemaens. Neste estado de coisas, como os in
teresses mais importantes da Alemanha ficara affectados, 
agora que foi annunciada oflicialmcnte a abertura do Con
gresso, os abaixo-assignados devem á dignidade de seos 
constituentes, á segurança da Pátria, e aos milhoens de 
homens que representam naõ, guardar silencio por mais 
tempo. 

A soberania dos Estados Alemaens foi reconhecida, e 
garantida pelas altas potências alliadas, e se a maior parte 
dos Príncipes Alemaens, nos Tractados de accessaõ que 
tem concluído, prometteram consentir em todas as medi
das que se considerassem necessárias para a manutenção 
da independência Germânica, este promettimento naõ traz 
com sigo a renunciaçaõ do direito, que lhes pertence, de 
concurrer na formação de suas leys fundamentaes. Os 
Tractados de Accessaõ guardam profundo silencio sobre a 
questão das medidas necessárias para se conseguir o ob
jecto proposto. Nem tara pouco declaram que esta ques
tão ha de ser decidida exclusiva e peremptoriamente por 
umas poucas das Potências Alemaas, e por uma minori-
dade de interesses. Estes Tractados tem, pelo contrario, 
reconhecido a subsistente igualdade primitiva de todos os 
estados que compõem a uniaõ Alemaa, e o seo direito de 
livre assenso ás leys por qne houveram de ser regulados. 
Confiando nestes tractados, nas disposiçoens da Paz de 
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Paris, e nos principios das leys das naçoens, os constitu
intes dos abaixo assignados naÕ podem jamais renunciar 
ao direito de concurrer no Acto Constitucional da Liga 
Alemaa. Insistem, pelo contrario, em que este direito, 
que pertence a todos os Estados da Alemanha, seja exerci
tado pelo Governo de cada um daquelles Estados, segun
do as justas formulas que forem estabelecidas. Fazem esta 
reserva expressamente pelo presente Acto. Se, porem, 
SS. MM. o Imperador da Áustria, e o Rey de Prussia de
sejarem dar-lhes parte nas medidas que se julgarem neces
sárias para garantir a liberdade e independência da Ale
manha, e dos Alamaens, assim como nas suas vistas de 
uma Constituição futura, fundada sobre a completa repre*-
sentaçaÕ dos Membros da Confederação, haÕ de recebello 
com gratidão, e mostrar-se dispostos para todas as resfcric-
çoens de Soberania, sejam internas ou externas, de que o 
sacrifício fôr julgado indispensável, depois de uma delibe
ração commum. Declaram especialmente, que desejam 
prevenir Governo arbitrário, tanto na Constituição Fede
rativa, como em todas as Constituiçoens particulares, pelo 
estabelecimento de Estados fundados sobre uma ley fixa. 

1. Os Estados teraõ o direito de deliberar a respeito de 
todos os impostos necessários para as despesas do Governo, 
e de os regularem. 

2. O direito de dar o seo consentimento para as leys ge
raes, que houverem de estabelecer-se nos diversos paizes. 

3. O direito de vigiar sobre o emprego das contribui
çoens concedidas para objecto de utilidade geral. 

4. O direito de accusaçaõ contra os Ministros, em casos 
de malversação, e de toda a sorte de abusos que puderem 
ter logar. 

Deixar-se-ha, comtudo, a cada Estado a liberdade de 
estabelecer, de uma maneira conveniente, a sua Constitui
ção, accommodada ao caracter, e maneiras dos habitantes: 
Desejam também que a marcha da justiça seja absoluta -
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mente independente de quanto for arbitrário; e que nin
guém possa ser removido de seos Juizes naturaes. Em re
sumo, estaõ persuadidos de que a Constituição Alemaa 
nunca chegará a ter grande solidez, em quanto, á testa da 
UoiaÕ dos Estados Alemaens, naõ estiver um Chefe, que 
de á Confederação Alemaa o primeiro grão entre as naço
ens Europeas. Este Chefe assegurará a execução do que 
fôr decretado pelos Membros da Uniaõ. Exhortará, sem 
distincçaõ, e de uma maneira efficaz, aquelles que se mos
trarem tardios, ou que recusarem obedecer ou preencher o 
que for prescripto pelo Tractado de Uniaõ ; dará rápidas 
e perfeitas conseqüências á justiça, exercitadacom conside
ração ; commandará a força armada da UniaÕ; em uma 
palavra, como o mais poderoso, como o Defensor e Repre
sentante da naçaõ Alemaa, como o objecto da veneração 
geral, mostrar-se-há a mais segura garantia do baluarte da 
liberdade Alemaa, contra todos os inimigos, internos e ex
ternos, por poderosos que sejam. 

Os abaixo-assignados, ao mesmo tempo que rogam a 
SS. AA. Sereníssimas que communiquemesta nota aos seos 
Soberanos, ou que façam conveniente uso delia, tem a 
honra de renovar os protestos do seos mais profundos res
peitos. 
(Assignados) O BaraÕ de TURKHEIM, Ministro de 

Estado e Inviado do Gram Duque de Hesse;—O 
Conde de K E L L E R , Ministro de Estado e Inviado do 
Eleitor de Hesse;—G. F . de L E P E I L , Segundo In
viado do Eleitor de Hesse;—De WOLFRAMSDORF, 

Plenipotenciario da Casa de Anhalt;—De SCHMIDT 

PHISEEDECK, Plenipotenciario do Duque de Bruns-

w i c k •—SCHMIDT, Plenipotenciario da Cidade Livre 
de Bremen;—DENZ, Plenipotenciario da Cidade 
Livre de Frankfort ;—GRIES, Plenipotenciario da 
Cidade Livre de Ambourg;—HOELWING, Plenipo
tenciario da Princeza de L i p p e ; — H O C K , Plenipo-
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tenciario da Cidade Livre de Lubeck;—O Baraõ 
PBESSEN, Ministro de Estado e Inviado do Duque de 
Mecklenburg Scheverin;—D. O E R Z E B , Ministro 
de Estado e Inviado do Duque de Mecklenburg Stre
litz ;—O BaraÕ G A G E R N , e o Baraõ de MARSECHALL, 

Plenipotenciarios da Casa de N a s s a u ; — D E W E I S S E , 

Plenipotenciario da Casa da Princeza de Reuss;— 
E G E R S D O R P , Plenipotenciario de Saxe Weimar;— 
D E M I N K U R T Z , Plenipotenciario de G o t h a ; — D E 
E R F F A , Plenipotenciario de Meinungcn;—DE BATJM-

BACH, Plenipotenciario de Hildburghhausen;—O 
BaraÕ FISCHER D E F R E U R E R G , Plenipotenciario de 
Saxe Cobourg Subfeld;—DE B E R F , Plenipotencia
rio da Princeza de Schaumbourg-Lippe e Waldeck . 
D E W E I S E , e o Baraõ de Kelethard, Plenipotencia
rios dos Príncipes Sckuartzbourgh-Londerhausen, e 
de Rudolstedt. 

Vienna, . . de Novembro, de 1814. 

SAXONIA. 

Declaração dxEl Rey, contra o Procedimento das Poten* 
cias Alliadas, que intentam a AnnexaçaÕ da Saxonia á 
Prussia. 

Frederico Augusto, por Graça de Deus, Rey de Saxo
nia, Duque de Warsaw, &c. 

Acabamos agora de saber com grande magoa, que o nosso 
Reyno de Saxonia tem de ser oecupado provisionalmente 
pelas tropas de S. M. Prussiana. 

Firmemente resolvidos a naõ separar a nossa sorte da do 
nosso povo, cheios de confiança na justiça e magnanimi
dade dos Monarcas Alliados, e tendo tençaÕ de entrar em 
sua alliança, tam de pressa os meios estivessem em nosso 
poder; resolvemos depois da batalha de Leipsig, a esperar 
ali os vencedores, porem os Soberanos recusaram ouvir-nos: 

5 G 2 
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Fomos obrigados a sair de nossos estados, e partir para 
Berlin. Entretanto S. M. o Imperador de Rússia fez-me 
participar que a nossa remoção da Saxonia se tornara ne
cessária, unicamente por interesses militares, e convidou-
nos S. M. ao mesmo tempo a por nelle toda a confiança. 
Recebemos também de SS. MM. o Imperador da Áustria, 
e o Rey de Prussia affectuosas provas de interesse e sensi
bilidade. Foi-nos consequentemente permittido aban
donar-nos á esperança, que como as consideraçoens mi
litares cessassem, seriamos restuidos á posse de nossos 
direitos, e aos nossos amados vassallos. E estávamos 
tanto mais inclinados a esperar uma prompta e feliz mu
dança na nossa situação, por isso que havíamos communi-
cado aos Soberanos da CoalliçaÕ o nosso sincero desejo de 
cooperar para o restabelecimento do repouso e liberdade; 
e porque tínhamos mostrado em todos os meios que haviam 
ficado em nosso poder, a nossa verdadeira devoção para 
suas pessoas, e para a causa que era objecto de seos esfor
ços. Havendo-se concluído paz com a França affiigimo-
nos muitíssimo por saber que as nossas repettidas instân
cias para um prompto restabelecimento naÕ tinham sido 
escutadas, que as nossas justas esperanças inda eram elu
didas, e que a decisão sobre nossos interesses, e os do nosso 
povo tinha sido adiada para o Congresso em Vienna. 
Longe, comtudo, de dar credito aos boatos espalhados, 
depois da epoca da Paz de Paris, a respeiso da sorte de 
nossos Estados, pomos inteira confiança na justiça dos Mo
narcas Alliados; bem que he para nos impossivel poder pe
netrar os motivos dos passos que se tem dado a nosso respeito. 

A preservação e consolidação das dynastias legitimas 
tem sido o grande objecto da guerra, que tara felizmente 
acaba de ser terminada. As potências em coaliçaõ para 
este effeito tem em diversos tempos declarado da maneira 
mais solemne, que longe de entreterem algumas ideas de 
engrandecimento, so tinham em vista o restabelecimento 
dos direitos e liberdade da Europa. A Saxonia cm par-
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ticular recebeo a mais positiva segurança de que a sua in
tegridade havia de ser mantida. Esta integridade cora-
prehende essencialmente a preservação da dynastia para 
que a naçaõ tinha publicamente mostrado seo constante 
affècto, e o unanime desejo de ser reunida ao seo Soberano. 

Temos communicado ás principaes potências da Eu
ropa uma completa exposição dos motivos, que dirigiram 
a nossa carreira politica nestes últimos tempos; e seguindo 
a inconcussa confiança que pomos na sua informação e jus , 
tiça, estamos persuadidos de que tem naõ so reconhecido 
a pureza de nossas intençoens, mas a absoluta necessidade 
que resulta da particular posição de nossos estados, e o 
poder das circunstancias, que nos prevenio de tomar parte 
nos esforços a favor da Alemanha. A inviolabilidade de 
nossos direitos, e dos da nossa Casa tem sido reconhecida; 
a nossa prompta restauração devera ser a conseqüência. 

Faltaríamos aos sagrados deveres para com a nossa Real 
Casa o nosso povo, se permanecêssemos cm silencio á vista 
das novas medidas projectadas contra os nossos Estados, 
no momento em que temos direito de esperar a restituição 
delles. A intenção manifestada pela Corte Real de Prus
sia de oecupar provisionalmente nossos Estados de Saxo
nia, obriganos a guardar os nossos bem fundados direitos 
das conseqüências de taes procedimentos, e a protestar so
lemnemente contra as conseqüências, que puderem ser tira
das desta medida. 

Para com o Congresso de Vienna, e á face de toda a 
Europa, he que obramos este dever, assignando estas pre
sentes com a nossa maõ, e repetindo ao mesmo tempo 
publicamente a declaração, que há algum tempo que 
communicámos ás Potências Alliadas, de que nunca con
sentiremos em a cessaõ do Estado herdado de nossos ante
passados, e naÕ receberemos indemnisaçaÕ ou equivalente 
que por elle se nos offereça. 

(L . S.) F R E D E R I C O AUGUSTO. 

Dada em Frederickfeld, era 4 de Novembro, de 1814. 
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COMMERCIO E ARTES. 

LISBOA. 

Para conhecimento do Commercio se affixou, e aqui se 
publica o seguinte Edictal. 

A . R E A L Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, 
e Navegação participou o Cônsul Geral Portuguez, em S. 
Petersburgo, que por falta de declarações nos conhecimentos 
de carga, e attestados de naturalidade das producções nacio-
naes,que deste Reino paraalli seexportaõ, tem sesultadose
rem algunsNegociantes Portuguezes obrigados a pagar muito, 
maiores directos, que os estipulados nos Tratados existen
tes entre as duas Coroas, exigindo-se nas Alfândegas da
quelle Império, que nos conhecimentos se especifiquem to
dos os volumes com o seu pezo, e medida liquida, e que 
nas attestações que se expedem pelas Alfândegas de Por
tugal se declare serem as producções legitimamente Portu
guezas, e por conta, e risco de Vassallos Portuguezes: 
para melhor instrucçaõ informa o mesmo Cônsul, que, o 
azeite se deve especificar pelo pezo liquido de cada pipa; 
limaõ salgado, pela medida das pipas; rolhas, por saccos, 
com o pezo de cada um; amêndoas por pezo, e naõ por 
alqueire; figos, e passas pelo pezo liquido de cada ceira, 
ou barril. 

E para que chegue a noticia de todos se mandou aflixar 

o presente Edital. 
JOSE ACCURSIO DAS NEVES. 

Lisboa, 15 de Novembro, de 1814. 

SUGGESTOENS SOBRE O COMMERCIO DO BRAZIL. 

A extençaõ de território, a riqueza de producçoens, e a 
vantagem da posição Geographica, com que a Providencia 



Commercio e Artes. 783 

se dignou abençoar o Estado do Brazil, ministram a seus 
habitantes os meios naÕ só de gozar de todas as commodi-
dades da vida, mas de adquirirem riquezas, e chegarem a 
grande ponto de prosperidade, se por meio do commercio 
externo, souberem tirar partido de todas as circumstancias 
favoráveis. 

O Commercio externo do Brazil se pode dividir natural
mente em seis ramos; a saber. 1. Exportação dos productos 
do paiz em bruto. 2. Exportação dos productos do paiz, 
manufacturados. 3 . Importação de artigos estrangeiros 
para o consumo do paiz. 4. Exportação de rnanufacturas 
de materiaes estrangeiros. 5. Pescarias. 6. Commercio 
de transportaçoens de fazendas de uns paizes a outros. 

1- Exportação dos Productos do Paiz. 
He bem conhecida a importância das producçoens do 

Brazil, que se exportam para a Europa. O algudaõ, as
sucar, café, tabaco, páo Brazil, cacao, ouro, pedras pre
ciosas, &c. &c. ; constituem um fundo de riqueza em ex
portaçoens, de que naÕ achamos exemplo em nenhuma ou
tra naçaõ; e ainda assim ha outros productos que se pode
riam exportar, e que naõ tem lembrado aos indivíduos, 
nem o Governo tem procurado fomentar. Entre estes 
particularizamos as ripas, taboas, e outras peças de Ma
deira, que dos Estados Unidos vaõ para as índias Ocei
dentaes, ou ilhas do golpho México, no que os Americanos 
ganham consideráveis lucros, e de que o Brazil se pudera 
aproveitar com mais vantagem. 

O melhoramento deste ramo de commercio, porém, de
pende muito de se mudar o systema de agricultura do 
Brazil. O methodo de roçar os matos, queimar depois as 
-arvores, e plantar as sementes do que se pretende crear 
nesses roçados, tem sido a causa de se estragarem as pre
ciosas matas, que existiam pela beira mar e margens dos 
rios navegáveis : com tudo ainda ha muitos matos assai 
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consideráveis para merecer attençaõ, e de que se pode 
tirar considerável partido. 

O trigo e outros gtaõs, que as capitanias do sul pro
duzem em tanta abundância, podem ser objecto de ex
portação ; e como bem observamos Economistas, a cultura 
deste gênero levada a tal extensão, que prepare um excesso 
annual para exportação, he a mais segura providencia 
que se pôde excogitar para obviar a penúria nos annos 
cm que aconteça haver escassez ; por quanto nessas ocea
sioens a mera prohibiçaõ de exportação assegura ampla 
proporção de mantimento. 

2. Exportação de Manufacturas de Productos domésticos. 
Parecerá talvez estranho a alguns leitores, que fatiemos 

da exportação de manufacturas do Brazil, quando aquelle 
paiz naõ as tem nem para o seu consummo, pois se vê 
obrigado a importar toda a sorte de manifactos. Por 
essa mesma sazaÕ, disso falíamos; persuadidos de que o 
Brazil tem capacidade e meios de fazer importantes ex
portaçoens de manufacturas, as quaes poderão competir 
com as de outros paizes tanto em bondade como em ba* 
rateza. 

A fabrica de navios; as obras de marcinaria, a refi
nação de assucar ; saó objectos de fabricas no Brazil, 
cuja exportação merece muita contemplação do Governo. 

Os Americanos Inglezes naõ tem tanta madeira de 
construcçaÕ naval como o Brazil, e a maõ d' obra entre 
elles he mais cara do que na America Portugueza. Os 
Americanos Inglezes fazem muitos navios, que vendem 
ás outras naçoens ; e portanto o mesmo lucro podem ter 
os povos do Brazil. 

A Inglaterra exporta muitos artigos de marcinaria, e 
atrevemo-nos a dizer, que este artigo he igualmente senaõ 
melhor trabalhado no Brazil; logo a differença consiste 
em adaptar as obras ao gosto, e modo das differentes 
naçoens. Obtidos pois os modêllos, sacrificados alguns 
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fundos ás primeiras tentativas, ninguém rivalizaria o Bra
zil nesta manufactura. 

Quanto ao assucar refinado, só podemos dizer, que he 
uma pura vergonha para o Brazil, exportar os seus assu
cares em bruto, e ver tranqüilamente fazer-se era Ingla
terra o processo facilimo da refinação, e re-exportarem-
se depois os assucares assim manufacturados para Gib-
raltar, Hespanha, e até para possessoens de Portugal. 
A falta de industria neste ramo naÕ tem desculpa. 

3. Importaça Õ de Artigos Estrangeiros para consumo. 

AcommunicaçaÕ de umas naçoens com outras, d* onde 
resultam os melhoramentos de civilização, provém da 
mutua necessidade que uns paizes tem das producçoens 
dos outros. He impossivel que uma naçaõ naõ precize 
de alguma cousa do estrangeiro; he logo absurdo gritar 
contra este commercio útil e necessário: a prudência 
consiste era diminuir esta dependência do estrangeiro o 
mais que as circumstancias permittirem. 

Se as circumstancias do Brazil fazem com que as ma
nufacturas estrangeiras sejam preferidas ás nacionaes, 
ainda fazendo pagar ás estrangeiras um direito de impor
tação de 10, 15, ou 20 por cento; he evidente que o paiz 
naÕ he próprio para essa espécie de fabrico, visto que a 
protecçaÕ de 20 por cento de differença naÕ lhe basta á 
sua prosperidade : augmentar o direito de importação 
excessivamente he convidar ao contrabando ; com o qual 
perde o governo o rendimento dos direitos, e perdem os 
fabricantes a vantagem da competência no mercado. 

A perfeição das fabricas de chapeos em Portugal foi a 
mais efficaz prohibiçaõ contra a introducçaÕ desta mer
cadoria do estrangeiro. Este meio indirecto de prohi
biçaõ assim como he o mais cfEcaz, he também o que 
precisa de um prudente auxilio da parte do Governo. 
He mui possivel que o Governo fomentando as fabricas se 
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engane na escolha, promovendo algumas que naõ sejam 
adaptadas os paiz, e esquecendo-se de outras, que possam 
ser conformes ás circumstancias. Em Inglaterra aonde 
se trabalha o ferro e aço com mais perfeição do que em 
outro algum paiz da Europa, naõ se tem ainda podido 
dar tempera capaz a certas molas de aço, que, a pczar de 
todos os esforços dos artistas, saõ obrigados os Inglezes 
a importar da Alemanha. A experiência he somente 
quem pôde decidir quaes saõ as fabricas que convém ; e 
he portanto necessário que o Governo se encarregue do 
trabalho e despezas de promover as tentativas, sem com-
tudo começar pelo estabelicimento de monopólios; ex
cepto no caso de novas invençoens; e mesmo entaõ o 
monopólio deverá ser restricto a breves períodos. 

4 . Exportação de Manufacturas de Materiaes 
Estrangeiros. 

Este ramo de Commercio he sem duvida, o que menos 
convém ao Brazil, no seu estado actual; naÕ porque lhe 
naÕ seja útil em todos tempos; mas porque as circum
stancias lhe saÕ inteiramente aversas. A Inglaterra re-
cebe dos paizes estrangeiros, o algodão, a laã, a madeira, 
o ferro, & c ; que manufactura e torna depois a exportar, 
tendo-lhe augmentado o valor com a sua industria; e 
ficando por conseqüência com os avultados lucros, que 
deste augmento de valor resultam. Porém muito tempo 
se ha de passar, e muito haõ de mudar as circumstancias 
das outras naçoens com quem o Brazil negocia, antes que 
se possa estabelecer este ramo de Commercio. 

5. Pescarias. 
Este ramo de industria nunca recebeo no Brazil o gráo 

de attençaõ, de que a sua importância o faz digno. Pri
meiramente, resultam das precárias os benefícios de grande 
auo-menío de mantimento barato. Depois, as salgas sub-
ministram emprego a muita gente; e o peixe salgado he 
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artigo de grande valor no commercio, pelo grande con
summo que tem nos mercados dos paizes catholicos Ro
manos ; como saõ Portugal, Hespanha, Sul da Fiança ; 
e Itália. Em fim o seminário de marinheiros, que se 
estabelece com as pescarias, fornece a marinha mercante 
com gente hábil para a navegação, donde com facilidade 
se obtém as equipagens para os navios de guerra. No 
Brazil, que, pela extensão de suas costas e rios navegá
veis, pela situação gcographia no mundo, e pela ri
queza de suas producçoens, se pôde commerciar em 
grande escala, nunca se poderão favorecer as pescarias a 
um ponto demasiado. O monopólio arruinou as pesca
rias das balcas ; porém julgamos, que será bastante, me
diano cuidado da parte do Governo, para restabelecer este 
lucrativo ramo de industria, 

C. Commercio de Transporte. 

Este ramo de industria, pobre como he, em comparação 
dos outros que recommendamos ao Brazil, servio para 
fazer a grandeza c poder dos Hollandezes. He sem du
vida um bom substituto para áquellas naçoens, que naõ 
tendo de seu producçoens ou manufacturas, ganham a 
sua vida a carregar de uns paizes para outros as produc
çoens alheias. Quanto ao Brazil, que pode ter empregos 
commerciaes de maior beneficio, julgamos que neste ramo 
só poderá ter uma applicaçaõ favorável, e que lie sem 
duvida para desejar; queremos dizer, o commercio de 
transportar manifactos da França e da Inglaterra para o 
Brazil, e re-exportallos para os estàbelicimentos He
spanhoes da America Meredional, tanto no Oceano como 
no mar Pacifico. He certo que neste trafico se encon
trarão os Brazilienses com a industria Ingleza e Fran
ceza ; porém a situação do Brazil, sendo por sua na
tureza mais conveniente a esta navegação, por se achar 
no meio da derrota será incúria nos povos ou falta de 

5 H 2 



788 Commercio e Artes. 

previdência no Governo, se naõ levarem nisto vantagem 
ás naçoens da Europa. 

Conclusão. 
A nossa opinião sobre o tractado de Commercio de 

1810, he bem conhecida no mundo, para que seja neces
sário repetir de novo a nossa decidida desapprovaçaÕ de 
suas estipulaçoens; mas convém dizer, que os termos por
que nos explicamos, contra aquella parte do tractado 
que faz as suas estipulaçoens perpétuas, naÕ foram de-
maziado fortes; visto que tal convênio he o mais igno-
minioso ferrete da ignorância, presumpçaÕ, e vaidade 
do Negociador Portuguez, que se poderia conceber. 

A Corte do Brazil, naõ deve entrar em tractados de 
commercio ; porque naõ tem suíficiente experiência do 
paiz, para saber o que lhe convém, e decidir a final. 
Todas as medidas do Governo devem ser momentâneas 
até se descubrir pela experiência, a vereda que a indus
tria da naçaõ vai tomando. Logo o systema de fazer 
tractados commerciaes, pelos quaes o Soberano se liga as 
maõs para naÕ poder dar as providencias que julgar 
úteis, he a carreira mais errada que se pode seguir. 

Todos os arranjamentos commerciaes devem ser feitos 
por leys ou decretos do Soberano, que elle possa depois 
a seu arbítrio revogar ou alterar, quando julgar con
veniente ; o que naÕ acontece nas estipulaçoens dos trac
tados, a respeito dos quaes a fé publica, e a honra na
cional saÕ compromettidas, ao ponto de ficarem alem 
dos limites que a independência nacional requer, c que a 
prosperidade dos povos exige. 

Lisboa, 26 de Novembro. 

A Real Junta do Commercio mandou affixar o seguinte 

interessante Edital. 

A Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e 

Navegação, tem expedido Ordens aos Ministros Criminaes 
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dos Bairros de Lisboa, e aos territórios das Provincias do 
Reyno, para que remettaÕ á sua Secretaria, até ao fim do 
mez de Janeiro, de 1815, relaçoens de todas as Fabricas 
existentes nos seus districtos, com as individuaçoens de
claradas nos Mappas impressos, que se lhes remetteraõ ; e 
o mesmo fiquem praticando nos annos futuros ; e posto 
que confia muito no zelo, e actividade com que espera se 
empreguem nesta diligencia, conhecendo o quanto deve 
influir para o seu bom êxito a espontânea cooperação dos 
próprios interessados : Faz saber a todos os Proprietários, 
Administradores, e mais Pessoas, que tiverem Fabricas 
debaixo da sua direcçaõ, que he do seu próprio interesse 
ministrarem prompta, e exactamente as declaraçoens, que 
pelos respectivos Ministros lhes haÕ de ser pedidas sobre 
este assumpto ; pois que os conhecimentos estatísticos, que 
a mesma Real Junta procura, e deseja conseguir por este 
meio com a maior exactidaõ possivel, tem por único ob
jecto o habilitalla para prehencher uma das principaes 
obrigaçoens do seu instituto, qual he a de promover a 
Industria Nacional, animar, e favorecer as mesmas Fa 
bricas, segundo o espirito, e determinação das Leys, e 
Ordens Soberanas do Principe Regente Nosso Senhor, que 
tanto se disvéla com paternal cuidado sobre este impor
tante ramo de Administração pública. 

E para que chegue á noticia de todos se mandou affixar 
o presente Edital. 

Lisboa, 24 de Novembro, de 1814. 
JOSÉ' ACCURSIO DAS N E V E S . 
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Preços Cor entes dos principaes Productos do Brazil em 
Londres, 25 de Dezembro, 1814. 

Gêneros. 

Assucar 

AlgodaQ 

« • > • • * - • • . . . 

D° . America 
Annil 
Arroz 
Cacao 
Caffé 
Cebo 
Chifres 
Couros de boy 

D ' , de Cavallo 
Ipecacuanha 
Quina 

Pao Brazil 
Salsa Parrilha 
Tabaco 

Qualidade 

) ranço 
trigueiro 
mascavado 
Rio 
Bahia 
Maranhão | 
Pernambuco 
Minas novas 
melhor 
Brazil 
D°. 
Pará 
Rio 
Bom 
grandes 
Rio grande 
Rio da Prata 
D?. 
Boa 
Pálida 
Ordinária 
Mediana 
Fina 
Vermelha 
Amarella 
Chata 
Torcida 

Rolo 

Santidade 

112 lib. 
D°. 

Libra 
D". 
n°. 
D° 
D°. 

n<*. 
112 lib. 
112 lib. 
libra 
112 lib. 
123 
libra 
D°. 
Couro 
libra 
libra 

tonei 

liras. 

Preço de 

96s. 
SOs. 
68s. 

nenhum 
2s. 8p. 
2s. 8p. 
2s. 9p. 

3s 8p. 
3s. Op. 

30s. 
70s. 
76s. 
80s. 
35s. 
7p. 
7p. 
7s. 
14s. 

2s. 6p. 
üo. 
Ss. 

ls. 6p. 
ÒS. 

2s. p. 
D". 

4s. Op. 
1101. 

14p. 

lOôs. 
8f*s. 
74s. 

nenhum 
2s. 9p. 

2s. 8£p. 
2s. lOp. 

4s. 3p. 
3s. 3p. 

38 s. 
80s. 
86s. 
S5s. 
45s. 
8|p. 

lOp. 
13s. 
I6s. 

3s. Cp. 

5s. 
9s. 6p. 

9s. 
3s. Op. 

4s. (*p. 
1201. 

15p. j 

Direitos. 

31. I4s. 7 |d . 

16s. Id. p. lOOlib 

16. 11.pr. lOOlib. 
4f d. por libra 
li.Os. (\\A. 
3s. 4p. por lib. 
2s. 4p. por libra. 
2s. (Sp. porl 12 lib. 
5s. fip. por 100. 
9fp. por libra. 

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

ls. 8p. por libras. 
4l. a tonelada. 

3s. 6p. libra excise 
3l.3s.9p.alf.l00lb. 

Prêmios de seguros. 
Brazil hida 8 guineos por cento. R. 4s. 

vinda 10 Gs. R. 5. 
Lisboa c Porto hida 6 Gs. R. 40s. em comboy. 

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

vinda o mesmo 
Rio da Prata hida 15 guineos; com a tornaviagem R. 5 Gs. 

vinda o mesmo 12 a 15 Gs. 
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NOVAS PUBEICAÇOENS EM INGLATERRA. 

JjABAUME^s Campaign in Rússia, 8vo. preço lOs. 
6d. Conta circumstanciada da Campanha em Rússia; 
ornada com os planos das batalhas de Moscow c Malo-
Jaroslavitz. Por Eugênio Labaume, Capitão do Reaes 
Engenheiros Geographicos ; Ex-oflicial de Artilheria do 
Principe Eugênio, Cavalleiro da Legiaõ de Honra, e da 
Coroa da Ferro, e Author de uma Historia abreviada da 
Republica de Veneza. 

Beaujour's Sketches of the United States, Svo. preço 
16s. Esboço dos Estados Unidos, no principio do secnlo 
19; desde 1800 até 1810; com taboadas estai isticas, e um 
novo mappa, pelo author, contendo todas as ultimas des-
cubertas, e apresentando a divisão da linha de limites, 
&c. Pelo Cavalheiro Felix de Beaujour. Traduzido do 
Francez para Inglez por William Walton. 

Goldsmitfrs Decretos de Bonaparte, 6 vol. 8vo. preço 
71. 7s. Decretos, Ordenanças, Tractados de Paz, Mani
festos, Proclamaçõens, Discursos, &c. de Napoleaõ Bona
parte; d;:sde 1799 até a sua abdicação em 1814. Cora o 
tractado secreto concluído por Bonaparte com os Alliados 
depois da sua abdicação. Tudo extraindo do Moniteur, 
por Luiz Goldsmith. 

Description of Switzerland, 2 vol. 8vo. preço 31. 13s. 
6d. DescripçaÕ geral da Suissa, segundo a ultima divizaõ 
em 19 Cantoens, ellucidada com aneedotas históricas, e 
observaçoens sobre os vestidos e maneiras dos habitantes. 
Ornada com 30 estampas illuminadas dos vestuários. 
Por uma Senhora Ingleza, que residio por muitos annos 
naquelle paiz. 
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Bell on Gunshot Wounds, 8vo. preço lOs. 6d. Uma 
Dissertação sobre as feridas produzidas por bailas ; illus-
trada com dezasette estampas. Por Carlos Bell, Cirurgião. 

Bonaparte^ Charlemagne, 2 vol. 4to. preço 41. 4s. 
Charlemagne, ou 1'Eglise Delivré. Poeme Epique en 
Vingt-quatre Chants. Par Lucien Bonaparte, Membre 
de 1'Institut de France, &c. &c. 

Turner^s History of England, 4to. preço 11. 16s. A 
Historia de Inglaterra desde a conquista dos Normandos, 
até o principio do reynado de Eduardo I . ; em duas 
partes. A primeira parte comprehende a historia civil e 
politica. A segunda parte contem a historia literária du
rante aquelle periodo. Por Sharon Turner, F. S. A. 

Turreis Pathological Researches, 8vo. preço 7s. As 
indagaçoens pathologicas de J . R. Farre, Doutor em Me
decina. Ensaio I . Contém as más conformaçoens do 
coração humano; illustradas com numerosos casos, e cinco 
estampas, aonde se contem 14 figuras; precedidas de al
gumas observaçoens, sobre o methodo de melhorar a parte 
diagnostica da Medecina. 

Marshal on the Brain, 8vo. preço lOs. 6d. Anatomia 
mórbida do cérebro, na mania, e hydrophobia, com a pa-
thologia destas duas moléstias, colligidas dos papeis do 
falecido André Marshal, Doutor em Medicina, Lente de 
Anatomia em Londres. Com a narração de algumas ex
periências, para averiguar se o pericardio e ventriculos do 
cérebro contém água no estado de saúde. Ao que se 
ajuncta um esboço de sua vida, por S. Sawrey, Sócio do 
Real Collegio de Cirurgioens, e antigamente Lente substi
tuto do Doutor Marshal. 
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Banks on the Kingly Office, 8vo. preço 7s. Indaga
ção sobre a natureza do Officio de Rey ; e até que ponto 
a coroaçaõ seja uma cerimonia indispensável; mostrando 
a origem e antigüidade da uncçaõ; as formas antigas e 
modernas da cerimonia da coroaçaõ. Os serviços que se 
practicam naquella oceasiaõ, particularmente o singular 
officio do Campeão d'El Rey; com muita variedade de 
nova informação. Por T . C. Banks, Escudeiro. 

Novidades Literárias. 

George Power, Escudeiro, Cirurgião do Regimento 23, 
tem quasi prompto para a imprensa, em um volume de 
8vo. a Historia do Império dos Mussulmanos em Hespa
nha e Portugal, desde a primeira invasão dos Mouros até 
a sua final expulsão. 

O Rev. Roger Ruding vai a publicar os Annaes dos 
cunhos e moedas da Gram Bretanha, e suas dependências, 
desde o mais antigo periodo de que ha informaçoens au
thenticas, até o fim do quinquagesimo anno do reynado 
de Sua presente Magestade. 

O Rev. W Anderson tem na imprensa, Esboços His
tóricos de Rússia, com particular relação á casa de Roma-
noff, na familia reynante. 

Mr. Henrique Holland, o coadjutor de Sir G. Macken-
zie, na sua historia de lcelandia, tem na imprensa Viagens 
no Sul da Turquia, durante os fins do anno de 1812, e 
primavera do seguinte anno. 

Mr. Usko, reytor de Orsett, em Essex, está impri
mindo uma grammatica da lingua Arábica, accompanhada 
de practica, nos primeiros tres capitulos do Gênesis. 

Está na imprensa uma traducçaõ Ingleza da " Memória 
do Archiduque Carlos de Áustria, sobre a campanha do 
1796." 

V O E . TtlTT. N O . 7Q 
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P O R T U G A L . 

Sahio á luz, o 2o. Tomo do Resumo Histórico da Re
volução de Hespanha; com uma estampa fina, que re
presenta as Guerrilhas commandadas pelo valente Empe-
cinado. Vende-se por 300 réis nas lojas dos Marques, na 
rua da Prata, N° . 227 ; na de Desiderio Marques, ao 
Calhariz, N° . 12 ; e no Porto, na do Paiva. 

Publicaraõ-se os Estatutos do Real Collegio Militar da 
Luz, e vendem-se por 200 réis na loja de Thomaz José 
da Guerra, em Lisboa, defronte do Real Collegio dos 
Nobres. Na mesma loja se vendem os Elementos de 
Arithmetica, composto por J . Chrysostomo. 

Vendem-se em Lisboa, na loja de Francisco Xavier de 
Carvalho aos Martyres; e Porto na loja da Viuva Alvares 
Ribeiro a Santo Eloy, uma Memória sobre a Criação dos 
Expostos, preço 340 réis em brochura; e um Opusculo, 
que contém tres Memórias, a Ia. provando a oxydaçaÕ do 
Mercúrio por meio da trituraçaÕ ao ar livre com os eleos 
animaes, vegetaes, &c.; a 2a. impugnando a doutrina 
desta Memória ; e a 3a . convencendo de futil a referida 
impugnaçaó; preço 340 réis em brochura: tudo publi
cado por José Pinheiro de Freitas Soares. 

A Economia da Vida Humana, Obra composta na lin
goa Ingleza pelo celebre Conde Chcsterfield, e traduzida 
por A. Anonymo, reimpressa sobre a EdiçaÕ do Porto de 
1777, e offerecida a todos os que quizerem concorrer para 
a conservação e augmento da Real Casa Pia, existente no 
Real Mosteiro de Nossa Senhora do Desterro, sendo o 
producto á beneficio da mesma Real Casa, applicado 
pelo editor Francisco Baptista Oliveira de Mesquita ; 
acha-se á venda na loja de Antônio Manoel Polycarpo da 
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Silva, ao Terreiro do Paço; e de Nascimento, rua dos 
Algibebes, N°. 18, por 160 réis brochado. 

Acha-se á venda nas lojas de Livros debaixo da Arcada, 
e nas do costume, e na de Carvalho aos Martyres, a 
Estampa que representa a abdicação da Coroa de Bona
parte. Vende-se por 240 réis. 

Na loja de Nascimento, na rua dos Algibebes, N°. 18, 
se acha á venda por 100 réis o Dithyrambo feito por oc
easiaõ do fausto dia natalicio de S. A. R. o Principe da 
Beira, e celebração da festa dada pelo Senado da Camera 
á Officialidade do Exercito Portuguez. 

Sahio a luz, Arte de Cozinha, dividida em quatro 
Partes. A primeira trata o modo de cozinhar vários gui-
zados de todo o gênero de carnes, conservas, tortas, em
padas, e pasteis; a segunda de peixe, marisco, frueta, 
hervas, ovos, lacticinios, doces, conservas do mesmo gê
nero ; a terceira de preparar Mezas em todo o tempo do 
anno, para hospedar Principes, e Embaixadores, &c.; a 
quarta de fazer massas, e preparar pudins. Vende-se em 
Lisboa, em casa de Joaõ Nunes Esteves, Mercador de 
livros na rua da Gloria, N°. 14, nas principaes lojas de 
Lisboa; no Porto, na de Costa Paiva e Comp.; por 400 
réis encadernado. 

Sahio á luz, Elementos de Geometria applicaveis ao 
Officio de Marceneiro. Por Pedro Alexandre Cravoé, 
Mestre do dito Officio. Vende-se por 120 réis nas lojas 
do costume. 

Escola nova Christã e Politica, offerecida aos Meninos 
das Escolas ; segunda edição. Este livro contém a Dou
trina Christã; Cartas de syllabas para aprender a lêr; 

5 i 2 
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Principios de Orthografia e de Arithmetica ; os diversos 
modos de ajudar á Missa ; e um Resumo de Geografia, 
muito próprio para os meninos começarem a ter uma idéa 
deste estudo indispensável a toda a pessoa que se preza de 
alguma educação. Vende-se por 400 réis na loja de 
Nascimento, na Rua dos Algibebes, N° . 18, &c. 

Sahio á luz, SermaÕ que, nas Exéquias celebradas pelo 
Rmo. Cabido da Cathedral de Faro em beneficio dos que 
falleceraÕ na ultima guerra em defeza da Pátria, do So
berano, e da Religião, recitou, a 23 de Maio deste anno, 
o Dr. Manoel Aleixo Duarte Machado, Conego da mesma 
Cathedral. Acha-se á venda, por 100 réis, na loja de 
Nascimento, rua dos Algibebes, N°. 18. 

Publicou-se o 2o. vol. da interessante Obra, intitulada 
Celestina, ou os Esposos sem o serem. Vende-se com o 
I o , vol. na loja de Carvalho aos Martyres, e na da Im
pressão Regia á Praça do Commercio. 

Sahio á luz, Diccionario Geográfico do Reyno de Por
tugal, ou Noticia Histórica de todas as cidades, villas, 
rios, serras, e portos de mar destes Reynos; obra muito 
útil e necessária a toda a classe de pessoas. Vende-se por 
400 réis brochado, e 280 encadernado, nas lojas de Nas
cimento na rua dos Algibebes, N°. 18, nas de Antônio 
Manoel, e outras da Arcada, na de Carvalho aos Martyres, 
e no Porto na de Costa Paiva e Companhia. 

Imprimio-se no Rio-de-Janeiro a i 1 , parte do Cathc-
cismo Civil, que compoz Romualdo de Sousa Coelho, 
Arcipreste da Cathedral doGraõ-Pará, Provisor e Vigário 
Geral do Bispado, e Cavalleiro Professo na Ordem de 
Christo : Obra muito útil contra o Systema da Impiedade. 
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Publicou-se o Num. X X X . do Jornal de Coimbra, 
Literário. 

DESCUBERTAS NAS ARTES. 

Novo Modo de preparar Óleos para fazer Sabaõ duro, 
com Cebo, alguma outra Gordura, ou Resina, ou sem 
cilas, muito mais barato do que pelo Methodo ordi
nário. 
Toma cal recém queimada, desfalla em agoa até ficar 

em pó fino, e deixa-a estar assim até seccar bem ; (o que 
geralmente leva de vinte e quatro a vinte e seis horas; 
mormente se a deixares em monte ;) peneira este pó de
pois de secco, para o limpar de aréas que tenha a cal, e 
mesmo daquellas partes de terra calcarea que naõ ficassem 
sunicientemente queimadas, e que por isso se naõ tiverem 
desfeito : mistura este pó assim preparado com qualquer 
casta de o leo, que se intente preparar, até estar em con
sistência de papa um tanto grossa; moe entaõ esta mistura 
em um moinho, dos que commummenie se usam para 
moer alvaiada, ou em uma pedra de moer tintas, ale a 
massa eslar de todo livre de pó em massarocado, e perfei
tamente delida e misturada. Tendo isto feito toma uma 
panella de ferro, de cobre, ou de barro, (porem a de ferro 
hc preferível em razaõ da segurança) deita-lhe esta mis
tura de óleo e cal, que encha unicamente um oitavo da 
panella, e deita-lhe mais outro tanto do mesmo óleo; e 
mexe tudo : (ficará a panella entaõ em quarto cheia,) 
poem-a entaõ sobre um fogo forte, e tem particular cuida
do em que esta mistura seja mexida continuamente no 
fundo, para que naõ se pegue, (dever-se-há usar para este 
fim de um instrumento de ferro;) os mixtos na panella 
em breve commcçaraõ a empolar e ferver, e talvez que 
cheguem até a bocea da panella, e pouco depois haõ de 
abater ; naÕ obstante, continue o fogo e o mexer até a mis
tura commeçar a empolar e ferver segunda vez, e a lançai* 
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espessos rolos de fumo; neste ponto deve-se-lhe deitar 
óleo, e mexer com toda a ligcireza, até que esta violenta 
fervura seja abatida. A este tempo eslá a cal unida ao 
óleo, c com a apparencia de um so corpo : quando estiver 
frio terá a consistência de cera. Se se quizer esta prepa
ração menos compacta, acerescente-se-lhe óleo; que por 
meio de um pequeno fogo se misturará logo : se, pelo con
trario, se quizer mais compacta e dura, deve tirar-se da 
panella na oceasiaõ da grande fervura ; com tudo, algum 
óleo he preciso deitar-lhe ao vasar da panella, porque do 
contrario uma boa porçaõ se reduziria a cinzas. Este 
óleo, assim preparado, está apto para delle se fazer sabaõ, 
como logo direi; e lambem se embranquece ao sol, e pre
sume-se que poderá servir para figuras de ornato, em 
logar de cera, e para quaesquer outros fins para que geral
mente se faz uso de cera também pode usar-se com resina, 
para tapar garraffas, &c. era vez de cera amarella, pela 
consistência deste óleo poder ser variada á vontade. 
Para fazer sabaõ duro, deita em uma panella a porçaõ que 
quizeres deste óleo assim preparado, ou simplezmente, ou 
com cebo, resina, ou gordura, ou mesmo azeite por prepa
rar, e faz dereter o todo, de modo que naõ aqueça de
mais ; ajuncta-lhc lexivia de alkali mineral, (pela maneira 
aqui descripta,) cuja força deve ser calculada pelo seo 
peso especifico em respeito ao da água. Qualquer força 
de alkali combinará com este óleo preparado, pelo grande 
augmento de affmidade que tem contrahido pela prepara
ção. Para sabaõ de que se haja mister para uso imme-
diato, a força da lexivia deverá ser de 1.120 a 1.140, 
buppõndo ser água 1.000; como esta lexivia he mui forte, 
e contem pouca água, a operação de ferver deve ser breve. 
Temos pois o óleo preparado na panella, e derretido : a 
força de lexivia sabe-se pela sua gravidade especifica, e a 
porçaõ de alkali para cada arraiei de óleo preparado 
calcula-se pelo peso absoluto da lexivia, cuja proporção 
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pode ser variada a vontade do operário. (A variação 
de força tem sido atéqui de duas a quatro onças de alkali 
para cada arratel de óleo, gordura, &c. posto que isto 
tem-se feito sempre ao acaso ; porem como neste methodo 
se tem certeza da força que se quer, pode o operário ter 
sempre uma qualidade para se governar.) Estando isto 
feito, deite-se de vagar na panella um terço, pouco mais 
ou menos, da lexivia, cuja gravidade espefica tenha sido 
primeiro reduzida a 1.030, ou 1.040, pela atldiçaõ de 
água, isto une-se mui de pressa em fervendo ; depois de 
estar perfeitamente combinado, deite-se-lhe o resto da 
lexivia, da gravidade de 1.120 a 1.140; deixe-se ferver, 
e quando estiver perfeitamente combinado, e formar uma 
massa grossa, lança-o em fôrmas. Antes do sabaõ estar 
de todo feito, será bom mexello no fundo ; isto facili
tará o ferver, e naõ deixará agarrar o sabaõ ao fundo; 
porque neste methodo naõ ha separação na panella, ou, se 
a ha, he mui parcial. Quando o sabaõ estiver nas formas 
ha de haver, como he usual, uma pequena descarga de 
lexivia impura. Este sabaõ he melhor fazello em panella» 
pequenas. Quando na composição entre resina, será bom 
acerescentar-lhe uma pequena porçaõ de água, quando já 
tiver fervido bastante ; e em pouco tempo se tornará dura 
pela espontânea evaporação da agoa que nella se contem. 

Melhoramentos na Arte da Imprensa. 
Ainda que as poucas officinas typographicas que ha 

em Portugal, e o pouco que tem a fazer, em conseqüên
cia dos entraves, que o gênio Portuguez encontra, para se 
mostrar nas producçoens literárias, façaõ quasi desneces
sário o uso das novas invençoens que vamos a mencionar, 
com tudo indicaremos aqui um notável melhoramento 
nesta arte, que mais do que alguma outra tem contribuído 
para o augmento de civilização na Europa; visto que naõ 
perdemos ainda as esperanças de que as cousas levem 
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differente caminho, e entaõ servirá de algum bem o que 
escrevemos agora. 

A parte da arte typographica, que se chama propria
mente imprimir, he practicada com trabalho manual, que 
requer grande força no operário. A invenção, de que 
tractamos ; consiste em practicar esta operação por meio 
de mechanica, e a potência motora que se lhe npplicou 
em Inglaterra, foi o engenho de vapor, ja bem conhecido 
entre os Inglezes em muitas fabricas, posto que delle 
apenas se tenha noticia em Portugal. A força motriz 
porém pode, na falta do engenho de vapor, ser applicada 
por cavallos, bois, agoa, ventos, e outros meios usados 
em Portugal, para fazer andar toda a sorte do moinhos. 

A invenção foi descuberta por dous sugeitos ao mesmo 
tempo, cada um obrando por diversos principios, de que 
tentaremos dar uma idea. 

O primeiro se estabelcceo em Londres e o inventor he 
um AlemaÕ chamado Koenig, e o artista que elle empre
gou para executar as machinas he Mr. Bauer outro Ale
mão: 

O segundo se executou em Norwich, e o seu inventor he 
Mr. Bacon, um Inglez. 

A machina de Koenig consiste em uma caixa, que es
correga orizontalmente por cima de uma meza comprida ; 
e nesta caixa estaõ as formas com as letras compondo as 
as paginas da forma ordinária. As letras na forma, 
escorregando de uma extremidade da meza á outra, 
passaÕ por baixo de um systema de cylindros, o pri
meiro dos quaes recebe a tinta, o segundo distribuc-
a pelas letras, o terceiro estende a folha de papel sobre as 
letras ; o quarto aperta o papel contra as letras, e produz 
a impressão: a forma escorrega outra vez para traz, e 
continua no mesmo processo para imprimir outra folha. 

Na machima de Mr. Bacon, em vez de se acharem as 

letras na caixa movediça, estaõ postas pelos lados de um 
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prisma de tantas faces, quantas requer a natureza da for
matura da folha. O prisma oecupa o centro de um ca-
xilho perpendicular, similhante aos torculos, em que se 
tiram as estampas com chapa ; por baixo deste ha outro 
prisma de varias faces conrespondentes ao primeiro, por 
entre elles passa a folha que se quer imprimir, segurando-
se o papel á face do prisma com unia tira de pano, no 
entanto que o prisma se revolve, traz cm suecessaõ contra 
o papel as suas differentes faces, que vai imprimindo por 
uma parte, e por outra recebendo a tinta dos cilindros 
que lhe ficam superiores. 

A primeira destas machinas, imprimio 1.100 exemplares 
n'uma hora ; e o que mais he, com tal regularidade de 
movimento, igualdade de pressão em todas as folhas, e 
exactidaõ de distribuição da tineta, a que nunca pode 
chegar a operação manual. 

Abstracto das Demonstraçoens do Curso de Leituras do 
Dr. Spurzheim sobre o Systema Physiognomico do Dr. 
Gall. 
Tendo o Dr. Spurzheim sido naõ menos bem succedido 

em Londres, do que o fora cm Paris, em attrahir a atten
çaõ dos primeiros anatômicos, phisiologistas, e indaga-
dores da Natureza, na Metrópole Britai) n ica, achamos 
que o seguinte abstracto de suas Liçoens merecia ser apre
sentado a nossos Leitores. 

Qualquer que seja o juizo, que se faça, deste systema em 
geral, deve admittir-se que as illustraçoens e observaçoens 
do Dr. Spurzheim, sobre a natureza e operaçoens do 
espirito humano, saõ novas, importantes, e mui interes
santes á sociedade. 

Na liçaõ introduetoria, expõem o D. Spurzheim o ob
jecto de suas indagaçoens, que h e , " O exame da estruetura 
do systema nervoso em geral, e do cérebro em particular, a 
determinação das faculdades primitivas do espirito e das 

V O L . XI I I . No. 79. 5 K 
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condiçoens materiaes necessárias á sua manifestação; e a 
arte de distinguir por signaes externos tanto as innatas 
disposiçoens, como a sua actividade." Como a natureza 
do homem he taõ pouco conhecida, quanto este conheci
mento nós interessa, e como elle he a base de todas as 
instituiçoens da Sociedade, he evidente, que estas índaga-
çoens saõ da maior importância para o philosopho, o 
artista, o phisico, o instructor, o moralista, e o legis-
ador. 

Passa entaõ o Dr. Spurzheim a provar a existência da 
sciencia da phisiognomia, referindo a bem conhecida 
verdade, de que todos os homens sentem os effeitos da 
apparencia externa e das feiçoens dos outros homens ; e 
que elles invariavelmente obram segundo estas impres-
soens, por mais que ignorem a causa real, ou os princí
pios methodicos da phisiognomia. 

Todos os homens observam, e decidem dos outros, por 
certas apparencias, o seu objecto, por tanto he systematizar 
estas observações e fazêllas mais definidas, menos su-
geitas a erros, e mais geralmente justas e úteis. Na 
primeira liçaõ o Professor mostra, que nós naõ sabemos 
cousa alguma do espirito, senaõ por meio de seu orgaÕ, o 
cérebro; que quando naõ ha cérebro, naÕ se percebe o 
espirito; que este e invizivel, he conhecido somente por 
seus effeitos ; mas que esta verdade naõ favorece a dou» 
trina do materiaiismo, de forma alguma; porque se tem 
previamente demostrado, que o espirito naõ he material, 
que he distineto da matéria, e que influe no corpo; 
também naõ tende este systema ao fatalismo; porque, 
ainda que os cinco sentidos existem em todos os homens, 
elles naõ saõ necessariamente obrigados a obrar; naõ he 
necessário, que o sentido do cheiro seja sempre gratificado 
com substancias odoriferas, nem que o ouvido ouça 
agradável musica. 

A segunda Liçaõ foi destinada a provar a differença 
das formaçoens do craneo dos homens, e dos animaes, e 
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em differentes naçoens. O seu objecto he, primeiro mos
trar a anatomia e phisiologia do cérebro ; e segundo pro
var que o espirito se manifesta somente por esta organi
zação. O cérebro he o orgaõ ou instrumento do espirito ; 
o craneo somente traz os ignaes do cérebro, donde se 
infere a sua forma e existência. O cérebro contém todas 
as faculdades, porém nos naÕ conhecemos essas facul
dades, somente sabemos da sua manifestação: assim um 
homem pode possuir a faculade ou talento da musica; 
este se descubrirá facilmente; porém naÕ podemos dizer 
se estes poderes se dirigirão á musica sagrada ou pro
fana, somente sabemos a sua capacidade para esta 
sciencia. O Professor mostrou depois grande variedade 
de craneos de homens, mulheres, crianças, e animaes, 
todos os quaes tinham suas characteristicas peculiares; 
elle provou que nunca existio o que se suppunha ser ossi-
ficaçaõ do cérebro; que todas as substancias, que se 
acham nos gabinetes, e tidas como cérebros ossificados, 
saÕ meramente excressencias ósseas, totalmente differentes 
do cérebro, e muitas vezes maiores do que o cérebro. O 
cérebro he absolutamente necessário ao espirito ou enten
dimento, e ao sentimento moral; porque naõ he nas 
vísceras, porém sim no cérebro aonde existe o senti
mento, e ainda que em todas as línguas ha a expressão de 
" um bom coração," cora tudo o sentimento está na ca
beça. A vergonha manifesta-se na pele da cara ; e com 
tudo nunca dizemos, que a vergonha existe na pele; a 
tristeza faz-nos derramar lugrimas; porem nunca di
zemos, que a tristeza existe nas glândulas lachrimaes. 
0 Professor mostrou entaõ, que o craneo das mulheres, 
he geralmente mais comprido e menor, do que o dos 
homens ; que os antigos sabiam isto, e davam differente 
forma âs cabeças das mulheres, dos gladiadores, dos 
heroes, dos philosophos, e deoses. Naõ ha proporçoens 
para ás cabeças, como geralmente pensam os artistas; 
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nem he admissível o angulo facial de Camper, como 
regra geral para julgar do espirito ; pois este signal 
designaria como idiotas muitas pessoas de grande intel
ligencia. Tendo as mulheres geralmente menos po
deres de razaõ, e mais sentimento do que os homens, tem 
também menos cérebro na frente, e mais na parte pos
terior. As faculdades intellectuaes saõ situadas na frente, 
as do sentimento na parte posterior da cabeça. Cada 
um tem o seu talento particular para alguma cousa. Os 
orgaÕs do cérebro saõ duplos em todos ; temos dous 
olhos, dous ouvidos, &c. ; daqui, em quanto um orgaÕ 
descança o outro está empregado. O sonho mostra a 
pluralidade dos orgaÕs ; os sonhos saõ mais communs de 
manhaã, quando todas as faculdades tem tido algum des-
canço; quando todos os orgaÕs descançam he entaõ o 
sonno completo; quando somente parte, entaõ succedem 
os sonhos. O sonnambulo tem lugar, quando uma pes
soa pode andar, ver, e talvez ouvir, e com tudo naõ es
tando todos os orgaÕs acordados do sonno, precisa a 
vontade, pois saÕ necessárias todas as faculdades para a 
produzir. As visoens saÕ occasionadas pela mudança das 
sensaçoens internas para os objectos externos; quando 
esta pratica se faz permanente, he actualmente uma 
moléstia, e loucura formal. Este estado morboso, quando 
o infermo esta perfeitamente racional, e intelligente, em 
tudo, excepto em um ponto, prova também a pluralidade 
dos orgaõs ; ao mesmo tempo a necessidade do todo, para 
fazer um perfeito ente racional. 

A terceira Liçaõ mostra, que a estructura naõ he regra 
para julgar das potências do entendimento: que o methodo 
adoptado pelos anatômicos de dissectar o cérebro, preve
ni© que até aqui se descubrisse a sua verdadeira estruc
tura; que naõ ha orgaõs geraes de sentimento, e sensação, 
com tudo as funcçoens do cérebro e os signaes da disposi
ção do espirito saÕ os mesmos; que pela configuração ex-
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terna da cabeça, se pôde averiguar a do cérebro; que os 
nervos saÕ maiores á proporção; que todos os orgaõs por 
meios de suas funcçoens, podem ser distinguidos pelos 
characteres externos; assim como todas as partes do cére
bro naõ chegam á superfície do craneo, alguns correm em 
direcçaõ horizontal, outros lateral, outros vertical, para as 
convoluçoens do cérebro. Os craneos demasiadamente 
grandes, ou demasiado pequenos indicam moléstia ou idi-
otismo; a configuração somente he que se deve conside
rar, e em que se pode descançar: as projecçoens ósseas da 
parte posterior da cabeça naõ se devem confundir com as 
desenvoluçoens orgânicas; estas consistem em pequenas 
elevaçoens circulares, ovaes ou longitudinaes, em diffe
rentes partes do craneo acima dos olhos e ouvidos, e saõ 
sempre a parte mais elevada, quando o craneo está posto 
em differentes posiçoens. A proporção que os homens 
tem estas elevaçoens mais ou menos conspicuas, he o seu 
espirito sugeito a certas inclinaçoens, ou dirigido para 
certos objectos particulares. 

Na quarta Liçaõ diz o Dr., que na infância, moléstia, e 
velhice se naõ pode applicar este sysrema ; porque no pri
meiro caso o cérebro cresce, no segundo pode desfigurar-se 
por água ou outro liquido; no terceiro muitas vezes he 
absorvido. Esta absorção do cérebro explica mui cabal
mente o facto das pessoas velhas perderem a sua memória, 
o que até agora nunca se explicou. Quanto ás causas da 
configuração orgânica saõ ellas alheias desta indagação 
basta saber o facto; he indifferente ao phisiognomista se os 
músculos, cérebro, ou integumentos occasionam as confi-
guraçoens particulaers ; he suíficiente que elle conheça 
taes etaes apparencias, que invariavelmente accompanham 
taes e taes characteres do espirito. He porém certo, que 
os músculos naõ mudam a forma do craneo e ossos, pois 
achamos differentes formas em crianças, que naõ nascem, 
antes de que os músculos estivessem em acçaõ. O Dor. 
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Spurzheim referio entaõ a origem e progrossos deste syste
ma de phisiognomia, e diz, que tendo o Dr. Gall achado, 
que eram errôneas todas as opinioens dos philosophos, s 
respeito do espirito, começou a estudar de novo esta ma-
teria ; que observou as acçoens dos homens, e as comparou 
com a sua organisaçaÕ do cérebro; examinou um indiví
duo, que estava afferradoa uma idea, e trabalhou por tra. 
çar a relação entre o seu character paiticular e alguns or
gaõs prominentes da cabeça. Procedendo nesta carreira, 
averiguou por observaçoens, que as differentes apparencias 
externas accompanhavam sempre differentes characteres, 
e que a mesma configuração externa do craneo he constan
temente seguida pela mesma identidade de character. 
Elle estabeleceo estas conclusoens nas mesmas bazes dos 
outros conhecimentos divididos em gêneros, espécies, &c. 
na historia natural, Se tal energia ou faculdnde do espi
rito he sempre accompanhada, como inquestionavelmente 
he, por certos orgaõs, e configuraçoens do cérebro, deve 
concluir-se, que o character do espirito se deduz da orga
nização da cabeça. Multiplicando as suas observaçoens 
ao orgaõ desenvolvido e na faculdade intellectual conres
pondente, Gall obteve formar o seu systema phisiognomi-
co, que se pode estudar e melhorar por qualquer pessoa 
que observe a natureza humana, principiando sempre com 
o mais simples, e procedendo para o mais complexo; da 
cabeça, que tem somente um orgaõ bem desenvolvido até 
á que tem muitos; e ultimamente aquelles orgaõs que se 
acham quasi similhantemente desenvolvidos. A experi
ência, a constante observação das multiplicadas coüecço-
ens de craneos ou bustos, saó necessários para fazer um 
craniologista e phisiognomista experto. As observaçoens 
devem extender-se aos animaes ; porque hanelles a mesma 
differença, que se observa nos homens a respeito das facul
dades. Porém a phisiognomia naõ tem cm si nada de 
prophetico; he impossivel que um craniologista possa di-
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zer se um homem virá ou naõ a ser louco; porque a lou

cura he o effeito de moléstia, a que todos os homens estaõ 

sugettos, e que naõ he accompanhada de mudança de 

forma. Porém se o orgaõ do amor próprio ou orgulho, 

por exemplo, uma prominencia no cimo da cabeça, está 

suflicientemente desenvolvido ou bem conspicuo, se tal, 

pessoa for atacada de moléstia, pôde suspeitar-se, que so

brevirá a loucura. 

O D E . 

Ao IIP"0, e Exmo. Sr. Antônio de Araújo de Azevedo. 

Le Nom du Herói que Ia Patrie adore 
Ne Nom cher aux vertus. 

DHXLII,. PÕEM. L'IMAG. CH. 7. 

DeBussaco, Roliça e Salamanca 
Nossos ouvidos inda, os feitos ferem, 
De acçoens de valor Luzo, taõ briosas, 

Quaes fez o Castro em Dio: 

Forem, Lisia ficou, qual era ha pouco, 
Do Thamisa, e do Senna sempre escrava; 
Beresford, Schomberg, ou Lippe, ou outro, 

Nos governasse em guerra, 

He precizo esquecer o Pátrio Tejo ; 
Ou esquecer os feitos de Albuquerque ; 
De Nuno; de Pereira; e Ganama esbelto, 

Domando o feroz Cabo: 

Venturoso Cabral, Nome ditoso, 
Que fazes realçar a Luza Historia, 
Ensinaste o Caminho aos Luzitanos, 

De alto Império formarem: 

Brazil plaga ditoza, a natureza, 
Esforçou-se ao formar-te; naõ debalde 
A Deosaj que nasceo da branca espuma, 

c 1 « « ! « _ T - . 
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Entre os Luzos fieis, que á Pátria caros, 
So busçaõ exaltar a Luza gloria, 
Tu, o'Vale do Lima, tens distineto 

Lugar, fama sobeja: 

Audaz te vio o Templo, corajoso, 
Quasi a vida perder por bem da Pá t r ia ; 
E sempre destemido, e sempre alegre, 

Surrindo á Desventura. 

Dezenvolve Araújo sobre as Plagas 
Do extenço Brazil, teo vasto Gênio, 
Que da Fama do Luzo os Amadores 

Cantarão teos louvores. 

Quem na base do Templo da Amizade 
Noutr' hora te cantou*, agora a Lyra 
Empunhando de Elpino, irá a fama 

Do teo Nome cantando. 

IlíSÜLANO. 

MISCELLANEA. 

Discurso sobre os Systemas de Arrecadação de Dia
mantes. 

XXE grandemente arriscado, assignar a sorte de qual
quer plano, systema, ou acçaõ, permais bem pensada, 
calculada ou combinada que seja : as conseqüências de
pendem ordinariamente de circunstancias, que apparecem 
de novo ; e a execução acha muitas vezes contradiçoens 
naÕ esperadas, prejuízos naõ previstos, perdas naÕ calcu
ladas ; por isso naõ affirmarei a infalibilidade das minhas 
ideas sobre uin novo syetema de Arrecadação de Dia
mantes ; mas comparando todos os que até aqui tem 
sido adoptados, com o que de novo se deve estabelecer, 
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conhecer-se há para que lado peza, a balança das utili
dades, e dos prejuízos. 

NaÕ hé necessária a historia deste ramo de Fazenda; 
ella, para o meu plano, naÕ aclara os passos das pessoas, 
que devem com a sua approvaçaõ dar-lhe o ser, e existência 
futura : a perspectiva única dos systemas da Arrecadação 
passada hé bastante para fazer conhecer os motivos, que 
obrigaram a mudar de um methodo a outro, até parar no 
actual de administração por conta de Sua Magestade : o 
estado da receita, e despeza d'este mostrará, se hé, on naÕ 
útil a sua continuação, e se -o valor na receita, realizado 
na Europa, compensa a despeza feita na America: por 
esta combinação se mostrará, que hé precizo buscar outro 
systema, naÕ perfeito, por ser impossivel ao espiravel hu
mano, mas um, que tenha menos vicios, menos riscos, 
mais utilidades, mais conforme ao estado do Paiz, mais 
adequado á prezente situação das Terras Diamantinas, e 
finalmente mais ajustado aos Interesses de Sua Magestade, 
c dos seus vassallos. Pela ordem dos tempos irá a dos 
diversos methodos, sem me oecupar com declamaçoens 
infruetuosas ; porque o mal passado naÕ tem remédio, o 
prezente naÕ merece critica; e para a sua emenda naõ 
saÕ necessárias longas disertaçoens, nem uma erudição 
intempestiva. 

Primeiro Systema de CapitaçaÕ á titulo de Quinto. 
Este Direito de Capitaçaõ era imposto nos escravos, 

que os proprietários destinavam para a mineração dos Dia
mantes, e para este fim eraõ matriculados. A primeira 
Capitaçaõ foi em 22 de Abril, de 1722, por ella pagava 
todo o proprietário por cada Escravo mineiro 20.000 reis, 
annuaes. A segunda foi em 24 de Junho, de 1730, em 
que o proprietário pagava 5.000 reis, por cada escravo, 
alem do Donativo, a que era obrigado por lançamento do 
Câmara. A terceira foi a 16 de Abril, de 1733, no valor 
de 25.600 reis. por cada Escravo mineiro. A quarta 
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finalmente hé de 2 de Dezembro de 1733 pagando 40.000 
reis, o proprietário de cada escravo mineiro. As utilida
des d'este Systema aprezentaõ-se facilmente, ainda que ai-
gumas saÕ somente apparentes, e illuzorias. 

A primeira era a igualdade Arithmetica a respeito ào 
que era obrigado a pagar todo o Vassallo, que empregava 
os seus Escravos na mineração. A segunda era a liber
dade dos mesmos Vassallos para extraírem os Diamantes, 
e o oiro segundo o exigissem as suas utilidades. A ter
ceira a mesma liberdade de vender cada um o producto 
do seu trabalho a quem julgasse mais conveniente, e pelo 
preço mais vantajoso. A quarta era um delicto de menos 
no código criminal, e por conseqüência menos infelizes.* 
A quinta era o direito que a Fazenda Real recebia sem 
risco, e com pouca despeza, sendo as vendas diamantinas 
por conta dos Mineiros. TaÕbein Sua Magestade recebia 
um por cento da remessa dos mesmos diamantes para a 
Europa, sendo todos obrigados a remetellos nas nãos de 
Sua Magestade por ordem de 30 de Outubro, de 1733. 

Depois de mostrar «as apparentes utilidades hé necessário 
examinar, se realmente o eram, e a veriguaros prejuízos. 

Em primeiro lugar, nem podia haver proporção entre o 
direito da capitaçaõ, e os lucros, e utilidades de quem 
a p a g a v a : o proprietário de hum único escravo podia 
extrair no anno muitos mil quilates de diamantes pagan-
somente 40.000 reis ; cm quanto o proprietário de 
numerosa escravatura podia ser reduzido a pobreza, e 
miséria, pagando o mesmo direito de capitaçaõ por 50, ou 
100 escravos sem extrahir diamante algum. A multipli
cidade de causas no juizo fiscal era outro prejuízo, que 
resultava do mesmo systema. O mineiro que naõ tirava 
diamantes, naõ deixava de ser obrigado a pagar o direito 
de capitaçaõ; daqui nasciaõ sequestros, execuçoens, e 

* O Diamante naõ era entaõ gênero de Contrabando. 
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fali idos; sendo ordinariamente prejudicada a Fazenda 
Real, porque os proprietários fugiaÕ com os seus escravos, 
que facilmente transportavam para differentes capitanias; 
e a grande extençaõ do paiz naõ dava lugar a reconhe
cimentos. 

Esta mesma extençaõ fazia illudir por outro lado 
aquelle direito : qualquer proprietário trazia mais negros 
na mineração, do que aquelles que matriculava; as Serras, 
Montes, Lugares, difficeis, e Bosques fácilitavaõ seme
lhante fraude em ura paiz, que tem tantas legoas de cir-
cumferencia, e no qual a natureza aprezenta as maiores 
difficuldades para ser bem guardado. Temos mostrado 
a impossibilidade de uma divisão arithmetica para pro
porcionar o direito, que cada um devia pagar segundo as 
suas utilidades ; a divizaÕ geométrica seria única para 
graduar esse mesmo direito ; mas ella era impossivel, de
vendo recahir sobre um gênero, que facilmente se ocul
tava, e transportava. 

Segundo Methodo de Arrecadação por Contracto, ou 
Arremataçao. 

Teve principio este systema no anno de 1740, no qual 
foi feita a primeira arremataçao, que durou até 1743 
pelo preço de 138 contos de reis, com seis centas praças, 
ou negros mineiros, que vera a ser 230.000 reis por 
cada praça. O segundo contracto teve principio em 
1744, com a differença de 40.000 reis a favor da 
Fazenda llcal; sendo em tudo o mais semelhante ao pri
meiro. O terceiro contracto principiou em Janeiro, de 
1749, e acabou em Dezembro, de 1752, foi estipulado 
com igual numero de praças, com a differença porem de 
trabalharem 400 no Serro Frio, e 200 na capitania de 
Goyaz: esta divizaõ das praças fez talvez diminuir o 
preço do contracto ; pois observa-se, que sendo o segundo 
de 270.000 reis por praça, hé o terceiro de 

5 L 2 
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reis. O quarto contracto foi arrematado por seis annos 
com o mesmo uumero de praças, pagando o Contractador 
240.000 reis annuaes por cada uma : teve principio 
no anno de 1753, e acabou em 1759; e porque o quinto 
contracto de um anno foi uma conseqüência do quarto, 
sendo o contractador o mesmo, o preço, e as condiçoens 
as mesmas, naõ o conto em lugar separado. Do sexto 
contracto naÕ achei memórias sobre o preço, e condiçoens, 
por isso iguoro se foi, ou naõ vantajozo. 

A primeira vista naÕ há certamente um systema, que 
aprezente mais utilidades para a Fazenda Real ; mas este 
systema examinado circunspectamente pelos factos, pela 
pratica, e execução hé o mais destructivo de todos quan
tos se tem adoptado, e o que foi mais prejudicial á mesma 
Real Fazenda, e aos indivíduos em particular t basta con-
siderallo monopólio para se lhe dever anexar uma multi
dão de ideas dezavantajosas, mas devo principiar pelas 
utilidades. 

A primeira, e a mais solida foi o preço da arremataçao, 
138:000.000 reis annuaes era um rendimento muito supe
rior ao da capitaçaõ. Segunda, a segurança da Fazenda 
Real nos bens do contractador, e fiadores (se os pode haver 
seguros por esta importância n'aquella capitania ) Sendo 
esta segurança de bons fiadores muito mais solida do que 
aquella, que se contemplava ordinariamente em serem 
recolhidos em um cofre os Diamantes, sem ficarem á dis
posição do contractador ; esta providencia era muito falí-
l ivel : he verdade, que no cazo de haver boa fé no con
tractador, e felicidade na mineração, podia haver uma 
terceira utilidade, e vinha a ser uma especulação mercan
til para se dar maior valor aos diamantes, recebendo-os 
Sua Magestade no preço do contracto, e thezourizando-os; 
ou para naÕ perderem a sua estimação, ou para lhe dar 
maior; sem ser preciso recorrer ao meio, com que se per-
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tendeo acauíelar a decadência do preço d'estas pedras, 
pela carta Regia de 30 de Outubro, de J733. 

Entre os prejuízos do contracto distingo uns próximos 
outros remotos : nos primeiros considero os que atacaram 
as condiçoens estipuladas nas arremataçoens : nos segun
dos classefico aquelles, que sem atacarem o ajuste feito 
entre a Fazenda Real, e o contractador, prejudicaram 
aquella, e aos particulares: devo notar, que jamais separo 
o interesse dos vassallos daquelle de Sua Magestade, am
bos estaõ taõ intimamente ligados, que qualquer abstração, 
que se fizer, ha de ser prejudicial a um, e a outros. 

O primeiro prejuízo foi a fraude dos contractadores, 
que em lugar de 600 praças, estipuladas hos seus contrac
tos, mineravam com quatro e cinco mil negros; tanto por 
um tácito consentimento da corte, dos generaes, e ministros 
desse tempo, como pela sua particular authoridade, tra
zendo lotes de escravos á titulo de fugidos, que minera
vam por todas as terras diamantinas. O segundo prejuízo 
taõbem era outra fraude sobre a arrecadação dos diaman
tes, nos cofres destinados para ella ; por quanto sendo os 
assalariados pagos pelos contractadores, e verdadeiramente 
seus criados, de pouco servia a condição de entrarem em 
cofre, para segurança do contracto, os diamantes extrahi-
dos. Elles tinham o direito da escolha, e da preferencia; 
tiravam as qualidades, que lhes parecia, para segurarem a 
sua fortuna : de tudo há factos, e exemplos importantes, 
de que prezentemente hé escuzada a historia. Terceiro ; 
sendo o extravio um delicto grave, naõ o era para o con
tractador ; elle trazia por todos os serviços, e por toda 
a parte os seus commissarios, chamados pombeiros, para 
comprarem os diamantes, que os negros furtavam ; isto hé 
conhecido á todos, assim como hé conhecida a ley de 11 
de Agosto, de 1753, § Io, Naõ sei em que jurisprudên
cia se possa encaixar uma ley criminal comprehendendo 
geralmente os indivíduos de uma sociedade, e suspendendo 
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a sua sancçaõ á favor de um membro da mesma sociedade, 
que era ao mesmo tempo réo, accusador, fiscal, e denun
ciante : as ficçoens do direito Romano eram celebres, mas 
naÕ tinham uma taõ extravagante, como a prezente; em 
que o mesmo homem, e no mesmo tempo, sem mudar de 
estado nem de figura, representava tantas, e taõ contradicto-
rias. Passo aos prejuízos remotos. O primeiro foi o monopó
lio dos contractadores em todos os ramos de industria: 
ja mais será feliz um estado, no qual um indivíduo, ou 
poucos chupaÕ a substancia do corpo político, em quanto 
a multidão morre de miséria, e de fraqueza: se o contrac
tador tinha gêneros nas suas loges, os poucos Negocian-
tas que haviam, naÕ vendiaõ: os compradores, e gastadores 
eram os empregados nos contractos, e as suas famílias; 
alem disso quem poderia sustentar a concurrencia com os 
contractadores ? Hé mais útil ao estado ter muitas famí
lias abundantes, do que um só homem rico ; a pobreza faz 
a anarchia, a indolência, a ignorância; em quanto a abun
dância facilita os meios á industria, ao commercio, e ás 
artes. O homem que vê fechados os caminhos da sua 
subsistência naÕ trabalha, mendiga; para trabalhar saõ 
lhe neeessarios gêneros próprios, e todos elles ficarão 
caros por effeito do monopólio: hé politica miserável 
crer, que he necessário para conservar o Brazil, fazello 
pobre, e ignorante ; saÕ outros os meios, deixemos aquelles 
aos tempos feudacs.* Segundo, a mineração no contracto, 

* 0 Systema Político desgraçadamente adoptado, desde a feliz Ac-
clamaçaõ do Senhor Rey Dom Joaõ 4°., pelo Ministério Portuguez 
a respeito das bellas Colônias do Novo Mundo, teve sempre em vista 
atrazar os progressos do seu melhoramento em todos os ramos, que 
concorrem para a felicidade publica, e por conseqüência diminuir os 
recursos, que d'alli poderiaõ vir ao mesmo Portugal. A Ignorância 
fiel companheira do Dispotismo, lera muito de propozito empobre
cido, e assollado os industriozos, e pacíficos habitantes do Brazil: es
tes dois inimigos, (ainda mais dos Soberanos, do que dos Povos) per-
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ficou obstruída, e perigoza ; fállo agora da mineração 
do oiro : se a lavra era rica o Contractador levantava-lhe 
o testemunho de que tinha Diamantes, ficava com ella, 
ou embaraçava a sua mineração; se era pobre, os gê
neros necessários para a extração ào oiro, comprados por 
alto preço nas loges dos Contractadores, absorviam os 
lucros ; e o Mineiro deixava de minerar para naõ correr 
o risco de uma total ruina. Terceiro, o plantador no 
systema do Monopólio taõbem sentia os seus effeitos: 
como o Contractador era o único comprador, punha o 
preço, fazia o mercado, como, e quando lhe parecia, 
consultando somente a soa utilidade, e precizaÕ. 

Os últimos Contractadores taõbem plantaram para evita
rem a despeza dos gêneros da primeira necessidade relativa 
ao sustento do Pa iz : todos sabem a facilidade com que se 
adquire um grande terreno de cultura em uma Colônia 
sumamente extença, e despovoada; e todos conhecem 
taõbem a fertilidade do terreno, logo que há braços suffi-
cientes para essa cultura; cento por um hé a produção 
ordinária. 

Systema da Administração Real creada pelo Alvará de 
2 de Agosto, de 1771, para aqual assestia Sua Ma
gestade com 200:000.000 r>. annuaes, alem de 
40.-000.000 rs. em lettras saccadas por aquella Adminis
tração sobre o Erário. 

§ I -
Como este systema hé aquelle sobre quem deve recahir 

a reforma, por ser presentemente onerozo á Fazenda Real, 

suadiram, que este era um meio seguro de o conservar na dependên
cia da sua May Pátria. A historia de todos os Séculos mostra evi
dentemente, que isto he um absurdo, e talvez a guia mais capaz de 
os estimular a desobediência, e desprezo d' aquelles, que os gover-
nao. Os Povos quando saõ felizes ja mais desejarão mudar de 

oberano: os Povos miseráveis e opprimidos aproveitarão a pri-
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hé necessário fazer a sua expoziçaÕ mais extença para naõ 
deixar duvida alguma. Segundo a ordem ate agora prac-
ticada, mostrarei quaes foram as suas xitllidades, as cauzas 
dellas ; mostrarei depois os prejuízos, e a sua origem; 
e como a ordem de 6 de Março do anno de 1813 deter
minou, que a assistência ordinária de 200:000:000rs. 
ficasse reduzida a 100:000:000rs. Devo igualmente 
mostrar que esta ordem evita sim a maior despeza, mas 
naÕ a perda, por ser esta relativa á receita, e naõ á 
assistência, e que alem disto a mesma ordem vai a cauzar 
maior extravio, e a ser cauza immediata de prejuízos 
immensos tanto da Fazenda Real como dos particulares: 
mostrarei finalmente o único modo provável de evitar 
esses prejuízos, de grangear alem disso bastantes utilida
des, e proporcionar a receita com a despeza. 

S 2o. 

Antes de mostrar as utilidades, e prejuizos da Adminis
tração Real devo aprezentar o Mappa da receita, e despeza 
N°. 1, desde o seu principio no anno de 1772, até 1794 
incluzive. A minha inspecçaõ neste negocio principiou 
com o anno de 1789, e calculando sempre com a possivel 
igualdade a mesma receita, e despeza, ja mais pude ob
ter, que deixasse he haver em alguns annos um déficit 
relativo a assistência ; menos nos annos de 1789, e 1790 ; 

meira oceasiaõ, que se lhes offerecer de se rebellarem, e de se 
fazerem independentes. Os Príncipes amados dos seus vassallos 
nada tem a temer: os seus Ministros, se lhe insinuarem o terror e 
oppressao, saõ pérfidos Conselheiros, e os seus mais temíveis ini-
mi<>*os. Infelizes aquelles, que se deixarem illudir destes monstros, 
que tarde ou cedo seraõ as victimas da sua ignorância, ou per
versidade. Os erros em Politica quasi sempre saõ irremediáveis; 
e por isso se devem reputar crimes dos Ministros, e Conselheiros 
d' Estado contra a segurança e felicidade dos Soberanos, e dos 
Povos. 
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com tudo no espaço de 23 annos só os de 1779, 80 e 81 
foram mais conformes a assistência annual: as verbas da 
despeza ordinária, que fazem aquelle total podem ver-se 
no Mappa, N°. 2, em que se guardou um meio termo 
com attençaõ aos annos, em que elle foi maior, ou menor. 

-j 3o. 

As utilidades da Administração consistiam, primeira, na 
igualdade dos lucros, que tinhaõ os Proprietários dos 
Escravos alugados para a mineração: a Administração 
tinha somente os escravos inconsideradamente compra
dos no anno de 1771, ao ultimo Contractador por 
52:5l0.000rs.; e sendo o seu numero 581, estaõ redu
zidos a menos de 200, daqui se vê, que esta compra, 
além de absorver um grande capital ja perdido, tem sido 
ate agora oneroza a mesma Administração; por ser ne
cessário um armazém para os vestir, ura hospital, e botica 
para os curar. Segunda, o lucro dos serviços em quanto 
o deraõ, que em outro tempo era de pura perda á Fa
zenda Real, e em beneficio do Contractador. Terceira 
a estagnação dos Diamantes nos Reaes cofres, para se lhe 
poder dar o preço segundo as precizoens, luxo, ou moda 
da Europa. Quarta, o augmento do Commercio, que 
naõ achando contra si o Monopólio fez-se muito mais 
extenço, e como este commercio he puramente passivo, a 
importação dos gêneros para o Paiz hé de grande utili
dade para o Contracto Real das passagens. Quinta, o 
augmento da cultura, que se multiplicou pelo maior 
consumo dos gêneros, pela igualdade das compras, e com as 
possibilidades dos gastadores; o que naõ havia no systema 
de Monopólio; desta origem nasceo taõbem o augmento 
dos Dízimos em beneficio da Real Fazenda. 

Estas eraõ as utilidades, que a Fazenda Real recebia 
do systema de Administração, que se reduzem a bem 
pequeno valor, se se considerarem separadas do interesse 
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dos Vassallos ; porque o risco de seis centos mil cruzados 
hé compensado por uma receita duvidoza no recebimento, 
e muito mais duvidoza na sua dispoziçaõ. Passo a mos
trar os prejuízos. 

O primeiro consistia em serem necessários muito mais 
trabalhadores, e mineiros para a factura de qualquer ser
viço, do que acontecia no tempo do Contracto; e este 
prejuízo procede de tres principios ; o Io . porque o Con
tractador administrava a sua fazenda, via, e vigiava 
sobre ella; pelo contrario a Administração ; aonde poucas 
vezes se encontra o zello do Administrador proporcionado 
ao do Proprietário, 2°. porque a Fazenda Real quando 
adoptou o systema da Administração calculou sobre um 
erro ; pensou que os Contractadores tinhaõ minerado com 
as seis centas praças estipuladas nas suas condiçoens, e 
naÕ se lembrou, de que elles trabalharam com tres a quatro 
mil Escravos. O 3o. hé o effeito do máo methodo da 
mineração practicada pelos Contractadores : como se naÕ 
conhecia outra fonte da riqueza mais que o deposito feito 
pelas alluvioens nos Rios, para elles se virou a cubiça 
dos Contractadores, que naõ tendo outro objecto mais 
que o seu interesse pessoal, mineravam sem ordem, o que 
deu cauza a encher de entulhos, e desmontes os mesmos 
rios, de tal forma que o serviço, que em outro tempo 
podia ser minerado com cem, ou duzentos escravos, 
necessita prezentemente de quatrocentos, ou quinhentos; 
esta desordem pertendeo evitar se pelo Alvará de 2 de 
Agosto, de 1771, h 4o.* mas ja o mal estava feito, e sem 
remédio. 

He verdade, que os jornaes da Escravatura alugada 
diminuíram, mas naõ foi em proporção, he necessário 
hoje o numero triplicado de escravatura, em quanto os 
jornaes abateram ametade do seu valor, com pouca dif-

* Manda lavrar Rio acima. 
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ferença. O maior numero de escravos, exigio outro 
maior numero de administradores, e feitores ; e custando 
a achar duzentos homens fieis, quem poderá responder por 
quatrocentos, ou quinhentos ? Também he certo que os 
ordenados diminuíram, mas por isso mesmo diminuio taõ
bem a fidelidade: o homem que tem uma fortuna, naõ serve 
por 40:000 reis de ordenado ; e o que a naõ tem, se naõ 
hé virtuozo, quer fazêlla sem se embaraçar com os meios. 
Contarei com o terceiro prejuízo, e talvez o mais capital, 
a ignorância dos caixas em matéria de administração: a 
excepçaõ de umCoetano Jozé de Souza, nenhum sabia fazer 
uma conta de sommar, e este sendo muito intelligente do 
governo da administração, sendo homem de calculo, foi 
tal o seu fausto, ambição, e vaidade, que no anno de 
1772, único da sua administração, fez importar a despeza 
d'ella em 431:491.462 reis. 

Todos estes prejuízos, que a administração tem experi
mentado até ao prezente, existem, nem elles podem ser 
removidos pela única ordem de 6 de Março, de 1813 : 
hé fácil de diminuir o numero dos empregados, e dos 
escravos ; a despeza de quatro a dois, mas como se naõ 
pode fazer o serviço de cem com cincoenta, nem equi
librar a receita com a despeza, sempre a perda relativa 
hade ser infalível, porque existem as causas; por quanto, 
se quatro mil negros extrahiaÕ mil e oitocentas oitavas 
de diamantaes annuaes, fazendo uma despeza á Real Fa
zenda de 240:000.000 reis ; a extracçaÕ futura virá a ser 
proporcionnda á assistência ; e se a receita das mil e oito
centas oitavas naõ compensava a despeza dos 240:000.000 
reis; taõbem a receita de nove centas oitavas, que se 
extrahirera, naõ compensará a despeza de 100:000.000 
reis, com que aquella dita ordem manda assistir: d'aqui 
se vê, que fica como d'antes oneroza á Real Fazenda a 
mesma administração, e que sem se evitar o prejuízo, ori-
gináram-se outros de novo de bastantes conseqüências. 

5 M 2 
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Por effeito d'aquella ordem ficam sem destino, dentro da 
demarcação, trezentos empregados, e dous, ou tres mil 
escravos; os primeiros pela disposição do § 23 do 
Alvará de 2 de Agosto, de 1771, devera ser expulsos 
da demarcação, e como a maior parte saõ naturaes d'ella 
devem por conseqüência expatriar-se, e serem reduzidos 
áo estado de vagabundos, e d'este ao de réos; que des
graça naõ ser possivel evitar, antes do que castigar delic
tos i Os segundos vaõ a ficar infallivelmente mineiros 
clandestinos. 

Entremos no conhecimento phisico, ou moral do homem 
Africano: elle chama seu officio aquella primeira occupa
çaõ a que o applicam, logo que hé tirado do comboy, e 
naõ há forças, nem castigos, que o possaõ resolver a mudar 
de serviço. Por effeito d'esta Carta de 6 de Março, muitos 
empregados, que foram expulsos, venderam os escravos a 
cultivadores do meu conhecimento; em poucos dias fica
ram sem elles, ou porque voltaram a mineração diaman
tina, ou porque nos rios vezinhos ás Roças de seus Se
nhores acharam oiro, em cuja mineração se occupam; ao 
escravo plantador, ao que habita nas povoaçoens, villas, e 
cidades succede o mesmo; o primeiro ja mais será mi
neiro, e os últimos ja mais servirão nos trabalhos rústicos. 
O philosofo naturalista examinará se este capricho do ho
mem negro hé natural ou factício; que a mim só me per
tence mostrar, que esta expulsão, ou diminuição de empre
gados, e escravos virá a ser uma origem fecunda de ex-
travios, e delictos ;* que podem unicamente evitar-se, 
assim como os antigos prejuízos da administração, pelo 
methodo que passo a expor. 

( Continua-se-ha.) 

* Verificou-se ja minha profecia, nunca foi maior o extravio como 
prezentemcnte. 
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Novidades deste Mez. 

INGLATERRA. 

Extracto de uma Falia de S. A. R. o Duque de Sussex, 
na Casa dos Lords. 

" S. A. R. o Duque de Sussex, levantando-se para res
ponder ao Primeiro Lord do Thesouro (o Conde de Li
verpool) disse, que tinha ouvido, com peculiar satisfac
çaÕ, a declaração do Nobre Lord, da fita azul de que 
naõ havia intenção alguma da parte do Governo de Sua 
Magestade, tendente a engrandecimentos. S. A. R. ac-
crescentou, que tinha escutado com toda a attençaõ pos
sivel a falia do Primeiro Lord do Thesouro; e que estava 
prompto a admittir, que a situação de Sua Senhoria éra 
delicada, e que talvez fosse incompatível com o seu dever 
o communicar certas informaçoens especificas, neste mo
mento ; porém, que estas razoens mui boas da parte de 
S. S. naÕ deviam impedir que outro qualquer Par do 
Reyno fizesse sobre estes assumptos as observaçoens, que 
julgasse dever seu o expor. Na verdade S. A. R. éra de 
opinião ser de obrigação de qualquer Nobre Lord, nesta 
importante crise, o registrar o seu parecer sobre as rela
çoens politicas do paiz ; a fim de que os habitantes do 
Continente pudessem ser informados, pelas publicaçoens 
da imprensa, quando o naõ fossem por outro modo de 
melhor authoridade, de quaes eram os verdadeiros senti
mentos dos membros independentes do Senado Inglez, 
relativamente aos interesses de outros povos; e que por 
mais remotos que esses interesses estivessem dos olhos do 
publico, havia com tudo Nobres Lords, que se interessa
vam na causa da justiça, na honra de sua pátria, e em 
vigiar o que lhes pertencia. 

" S . A. R. fez entaõ uma recapitulaçaõ breve e gené
rica, de suas observaçoens sobre as differentes informa
çoens, que tinham sido oficialmente notificadas á Casa do 
Pares. 



822 Miscellanea. 

" Principiou observando, que ura periodo na falia, que 
S. A. R. o Principe Regente fez, sentado no throno, con
tinha as seguintes notáveis palavras—Que a abertura do 
Congresso tinha sido retardada por causas particulares— 
S . A . R . porém, achando no tractado concluído entre a 
Inglaterra e a França, uma especifica estipulaçaÕ de que, 
dentro do espaço de tres mezes, depois da troca da ratifi
cação do mesmo tractado, se deviam restituir a S. M. 
Christianissima todas as colônias nâ America e África ; e 
que as possessoens além do Cabo de Boa Esperança se 
deviam entregar dentro era seis mezes, a contar da mesma 
epocha, naõ éra difficil a S. A. R. o provar, (e portanto 
julgava ser de seu dever, o chamar a attençaõ da Casa 
para este ponto) que em conseqüência desta procrastina-
çaõ as differentes colônias restituidas se achariam entre
gues á França antes de se abrir o Congresso; e, conse
quentemente, se aquella importante reunião dos diversos 
representantes da Europa se dissolvesse, sem ter alcançado 
os objectos que se tinha em vista, a Inglaterra teria lar
gado por maõ, sem razoável esperança de tornar a pos-
suillos, esses importantes objectos de troca, que, em 
grande parte, garantiam o pezo a que a Inglaterra devia 
ter justas pretençoens, no arranjamento geral dos diffe
rentes interesses Continentaes. 

" S. A. R. passou depois a mencionar o 4o. artigo ad
dicional do tractado, concluído entre a Inglaterra e El 
Rey de Suécia, no qual o Principe Regente em nome e da 
parte de S. M. B. tinha convencionado ceder os direitos, 
que pudessem ter á ilha de Guadaloupe, estipulando 
porém estrictamente, que El Rey de Suécia naõ consen
tiria nem fomentaria o trafico de escravos naquella ilha. 
Esta estipulaçaõ tinha concedido a Corte de Suécia, cora 
a declaração, a demais, de que S. M. Sueca naõ podia 
ter difliculdade em fazer esta promessa, visto que nunca 
tinba exercitado ou favorecido taÕ iníquo trafico. Assim, 
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transferindo esta ilha para os Francezes, no 3 o artigo do 
tractado entre Inglaterra e França, se diz, que El Rey de 
Suécia de sua parte, entendendo-se com a Inglaterra, re
nuncia os seus direitos e pretençoens á Guadaloupe, a 
favor de S. M. Christianissima. Naõ se faz aqui mençaõ 
dos arranjamentos antecedentes entre a Cortes de Londres e 
Stockholmo ; seguramente, como em um caso a Inglaterra 
tinha sido convidada a acceder aquella parte do tractado 
entre a Suécia e Rússia, relativamente á acquisiçaÕ de 
Norwega, podia também o Gabinete Inglez, com igual 
effeito e infinamente maior propriedade, apertar pela acces
saõ de França ao artigo de convênio entre a Inglaterra e 
Suécia, em virtude do qual somente Suécia tinha obtido 
posse da ilha de Guadaloupe, e a qual acquisiçaÕ ella 
queria agora outravez restituir á França. 

" S. A. R. expressou entaõ as suas esperanças de que, 
visto a intimidade, e boa intelligencia que existe entre a 
Inglaterra e Portugal, o Gabinete Inglez naõ se descui
daria dos interesses daquella naçaõ ; nem soffreria, que 
taÕ fiel alliado fosse deteriorado, pela adhesaÕ do Prin
cipe Regente de Portugal a S. M. Britannica. S. A. R. 
havia observado, que o nobre Secretario de Estado dos 
Negócios Estrangeiros, Lord Castlereagh, tinha consen
tido, pela parte de S, M. Britannica, e igualmente por 
parte do Principe do Brazil, quando se naÕ podia obter o 
seu consentimento, de restituir a Guiana á França. Sua 
Senhoria (o Conde de Liverpool) deveria lembrar-se do 
longo e interessante dabate, que houve, sobre a determi
nação dos limites daquella colônia, quando se discutio no 
Parlamento o tractado de Amiens; S. A. R. portanto 
esperava, que o Gabinete Britannico houvesse de esforçar 
toda a sua influencia, na presente oceasiaõ, para obter ao 
Brazil a mesma linha de demarcação, que fora estipulada 
no tractado de Utrecht; e que éra a única a que a França 
podia ter alguma pretençaõ racionavel. S. A. R. se sentia 
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tanto mais interessado na matéria, quanto, sendo a Ingla
terra taÕ prompta em restituir a única acquisiçaÕ que 
tinha feito em uniaõ com as forças de S. M. Fidelissima, 
com tudo naõ tinham os Inglezes prestado a devida atten
çaõ ás regra6 da delicadeza e da justiça, pois naõ se fez 
mençaõ da restituição de Olivença da parte de Hespanha 
a Portugal; o que os Inglezes tinham direito a procurar 
que se executasse, pelo mesmo principio ; porque o sacri
fício daquelle districto tinha sido o preço, que custara a 
Portugal, a sua constante adhesaÕ aos antigos tractados 
com a Gram Bretanha. 

" Pelos mesmos principios esperava S. A. R. que nunca 
ouviria dizer, que os Inglezes haviam abandonado seu fiel 
aluado o Rey das Duas Sicilias; e que o nobre Nego
ciador se apresentaria na Casa dos Lords, allegando em 
desculpa,de ter privado S. M. Siciliana da mais rica jóia 
de sua coroa, a necessidade em que se achara de acceder 
aos arranjamentos prévios, que se tinham ja ajustado entre 
outras Potências e Nápoles. Posto que conquista e pre-
tensoens fossem palavras, que adoçavam certos actos de 
violência em Diplomacia, S. A. R. naõ podia deixar de 
observar como indivíduo desta naçaõ, que segundo o di
reito civil deste paiz os termos cúmplice ou participante 
do delicto, eram synonimos : as datas podem ser diffe
rentes, porém o acto considera-se o mesmo; e portanto he 
igualmente criminoso. 

" S. A. R. passou depois a fallar da Polônia, por quem 
expressou a sua maior consideração ; e disse, que a Ingla
terra se devia interessar muito na sua sorte, assim como 
no destino de Danfzíc. Mostrou S. A. R. que havia 
grande propriedade, em que a Inglaterra interviesse neste 
negocio; parque o Governo Inglez nunca consentio pu
blicamente na repartição da Polônia. Mesmo aquelle 
homem, que para bem da tranqüilidade e paz da Europa, 
tinha sido expulso da situação que occupava no Governo 
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da França, tinha confessado, quando appareceo pela pri-
meir vez em Wareaw, ja o fizesse por motivos de justiça, 
ja, o que he mais provável, com as vistas de enredar a 
Gram Bretanha; que a França e a Inglaterra tinham sido 
as únicas duas Potências, qne senaõ tinham eusovalhado 
cm consentir naquella infame partilha. S.A.R. deseja
ria, que quando os illustres Soberanos se ajunctassem no 
Congresso, apparecesso entre elles o espirito de JaÕ So-
bieski, terceiro rey daquelle nome na Polônia ; que lem
brasse ao Imperador de> Alemanha, que aos seus esforços e 
aos de seu escolhibo exercito de Polacos, se deveo o resta
belicimento da liberdade Germânica naquelle tempo, por 
haverem repellido os Turcos, que sitiavam Vienna. Seria 
na verdade o mais grato e benigno acto da parte do Im
perador de Áustria, se, reassumindo o titulo de Imperador 
de Alemanha, que denotaria o reestabelicimento da liber
dade e independência de Alemanha, elle, em memória 
deste acontecimento, practicasse um acto de gratidão, 
pelo qual mostrasse, que tinha sentimentos conrespon
dentes, dando aos Polacos a sua independência; restitu-
indo-lhes a graduação de Naçaõ. Tal seria sem duvida 
o mais nobre monumento*, que estes Soberanos podiam 
erigir, para perpetuar a suas profissoens de moderação 
justiça, e balança de poderes. 

" Quanto á Saxonia, depois das contribuiçoens volun
tárias, que a Inglaterra prestou aos seus infelizes habi
tantes, depois da approvaçaõ do mesmo Parlamento â 
compaixão que os particulares mostraram pelos soffri-
mentos da Saxonia, votando para isto cem mil libras ester
linas, S. A. R. naÕ podia- pensar que jamais entrasse no 
pensamento, ou fosse o desejo do Gabinete Inglez, ver 
aquella industriosa Naçaõ entregue a nm Estrangeiro, naõ 
somente sem o seu consentimento, porém mesmo contra 
sua expressa vontade. Para fazer o povo industrioso e 
abastado, nos lhes ministramos certas ideas racionaveb de 

VOL. XIII. No. 79. 5 » 
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independência; e estas naÕ se deviam mudar ao depois 
sem causa nem razaÕ, e só para destruir o que se tinha 
obrado. 

" S. A. R. concluio entaõ, expressando os seus anxiosos 
desejos, de que a sua opinião sobre estes pontos fosse per
feitamente conhecida no Mundo; visto que o precário 
estado de sua saúde lhe poderia talvez impedir o appa-
recer no seu assento, quando se houvesse de discutir o 
merecimento das actuaes negociaçoens." 

P O L Ô N I A . 

A seguinte Ordem do Dia, publicada pelo Imperador 
Alexandre, dirigida ao Exercito Polaco, annunciando a 
chegada de seu IrmaÕConstantino, he, na verdade, mui in
teressante neste momento:— 

Ordem do Dia ao Exercito Polaco. 

Officiaes e Soldados! Estou convencido de que ha de 
ser para vós de grandíssima satisfacçaÕ receberdes hoje 
este signal de recompensa, a que tendes adquirido tam 
grande direito, pelo vosso nobre comportamento e disci
plina exemplar, até o periodo da vossa volta para vossas 
casas. Refiro-vos as mesmas palavras de S. M. o Impe
rador Alexandre,—c< Considero, que se deve ao Exercito 
Polaco dizer, que tem coroado o seo conhecido valor por 
exemplar comportamento na paz. Os paizes por onde 
tem passado fazem-lhe justiça. Estou perfeitamente satis
feito com este exercito, desejo fazello forte e numeroso, e 
também desejo ver a Polônia feliz. Meu irmaõ ha de 
chegar immediatamente ao meio de vos, e premiar com 
distineçoens o merecimento." 

Os Senhores Commandantes de Brigadas, e Senhores 
Coronéis tomarão o cuidado de quanto puder contribuir 
para fazer brilhante a revista das tropas; empregarão uns 
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poucos dias era as aperfeiçoar nas manobras, em ordem a 
que o Gram Duque fique satisfeito com as evolnçoens. 

(Assignado) O General Commandante 
O Conde de K U A S I N S K I . 

P O R T U G A L . 

Carta Regia ao Juiz do Povo de Lisboa. 
Mui Honrado Juiz do Povo da Minha Cidade de Lis

boa : Eu o Principe Regente vos envio muito Saudar. 
Com a mais viva sensibilidade, e grata complacência 
acolhi no Meu Paternal e Real Coração o verdadeiro tes
temunho de lealdade, e amor, que em nome do Povo dessa 
Cidade dirigiste á Minha Augusta Presença, nas fieis ex
pressões da sua saudade, e dos fervorosos desejos de me 
vêr alli restituido com a Minha Real Familia. TaÕ no
bres e puros sentimentos são bem dignos de um Povo, que 
tem por timbre o mais firme e constante apego ao seu le
gitimo Soberano ; e eu os recebo como a mais preciosa re
compensa dos sacrifícios, que tenho feito para segurar-lhe 
a conservação de uma Soberania, que o tem feito feliz, e 
que o tem regido com suavidade e doçura verdadeiramente 
Paternal. A Divina Providencia, que visivelmente tem 
protegido os unanimes esforços, das Potências Alliadas, e 
que destruindo o grande obstáculo, que se oppunha á Paz 
do Mundo, affiança felizmente o restabelecimento da or
dem, e da antiga prosperidade, se dignará também remu
nerar-me, pela grande parte que nelles tive, cora a dese
jada satisfação de me achar, quando as circumstancias o 
permiltirem, entre esse Povo, que tantos títulos tem accres-
centado para merecer a Minha Heal Consideração, e po
der segurar-lhe com a Minha Augusta Presença o quanto 
me tem agradado a sua exemplar e heróica conducta. 
Participai-o assim, e lembrai-Ihe, que o seu Soberano naÕ 

5 N 2 



828 Miscellanea. 

tem outras vistas senaõ a de fazelío feliz. Escrita no Pa
lácio do Rio de Janeiro cm vinte e seis de Agosto de mil 
oitocentos e quatorze. P R Í N C I P E . 

Para o Muito Honrado Juiz do Povo da Minha Cidade 
de Lisboa. 

CONTA AO P U B L I C O . 

Da ErecçaÕ do novo Collegio, denominado de S. Grego-
rio Papa e Doutor da Igreja, situado na Rua direita 
de Santo Antônio, N. 12, no districto próximo de N. 
S. da Boa Morte. 

Plano dos Estudos do sobredito Collegio, publicado com 
Licença de S. A, R, , por Aviso de 27 de Janeiro de 
1814. 
Sendo a Educação uma nova e melhorada natureza, 

vem a redundar em proveito do Publico, e do estado 
aquelles estabelecimentos, em que a Mocidade haja de re
ceber doutrina sancta, e erudição proveitosa, para depois 
alcançarem as mais árduas Sciencias. Um Bacharel Phi-
losopho se acha empregado nesta Instituição, que deve ter 
principio no primeiro de Março deste anno de 1814. 

As máximas adoptadas para o ensino são as seguintes ; 
Ia. Ha de começar a Educação pelo Catechismo, con

juntamente com as primeiras letras; e para os Meninos, 
que ainda naõ souberem ler, será uma espécie de Catechesi, 
tornando-o, de palavra, sendo tudo accommodado as cir
cunstancias, em que elles se acharem. 

2**. Para os que aprenderem a ler e escrever haverá ura 
methodo breve e claro, que os convide; e o que lerem, será 
correcto na substancia, e na escripta. No escrever ha ào 
seguir-se a novíssima praxe de começar por linhas ou 
hastes, depois ligações, e o mais que tem adoptado as ou
tras Nações, até um perfeito cursivo. 

3a . Estando desembaraçados em ler, aprenderão junta
mente com a escriptura a Arte dos números, e a Historia 
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da nossa Religião: a primeira será ensinada pela Arith-
metica de Bezout, e a segunda pelo Catechismo de 
Fleury. 

4a. Sabido o que se comprehende nos artigos preceden
tes, começará logo a doutrina grammatical da lingua Por
tugueza, com observações resumidas, e explicações prac
ticas, e juntamente a Historia, e Coiographia de Portugal; 
porém uma e outra em resumo, que o Director se tem 
proposto compilar para o uzo dos Alumnos deste Col
legio. 

5a. Deverá seguir-se o estudo da Grammatica Latina, 
Ingleza, e Franceza, segundo a escolha, qne fizerem os; 
Pais, ou Superiores dos Meninos; ou segundo os fins, para 
que os destinarem. Nas Línguas Ingleza, e Franceza tem 
Mestres daquellas Nações, c terras, em que naõ haja vicio 
na pronunciaçaõ ; e na Latina responderão os Directorcs. 
Nein ha de faltar no estudo da Lingua Latina a explica
ção da mechanica dos versos, e da Mythologia, para o 
necessário entendimento dos Authores Latinos. 

7*. Para os que houverem de seguir a Universidade ha
verá liçaõ de Lógica, e Metaphysica por Genuense, e 
Ethica por Heinecio, e outras explicações, que se acha
rem convenientes de outros preparatórios. 

8a. Haverá todo o desvelo na educação do trato civil e 
cortez, e practica das virtudes sociaes, humildade e obe
diência entre os Meninos, e para com seus Pais, e Supe
riores. 

9a. Também se admittiraÕ á freqüência das Aulas os 
Meninos, que vierem de fora, com tanto que saibaõ ler, e 
escrever; assim como as p«ssoas, que desejarem instruir-se 
era algumas das Línguas mencionadas. 

10a. A comida será suíficiente, sadia, e com a maior 
limpeza; e logo que appareça a mais leve enfermidade, 
dar-se-ha immediatamente aviso aos Pais ou Superiores. 
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11*. Os Meninos, que vierem residir no Collegio, seraõ 
aposentados com a maior commodidade, e asseio, vigia
dos, e acompanhados, e até com separação, segundo as 
idades o requererem. 

12*. Nas horas do estudo, recreio, e passeio seraõ igual
mente vigiados, e até acompanhados, para que se appli-
quem, e naõ se perturbem, para que se tratem com amor e 
civilidade, e se observe a pureza dos bons costumes, assim 
como para se desfazer qualquer duvida, que os embarace 
na sua applicaçaÕ. 

13*. Os Meninos, que vierem residir no Collegio, devem 
trazer, segundo o costume geral de todas as Casas de 
Educação, leito ou barra, cama, e a roupa competente, 
toalha de mãos, talher, e pente; assistindo-lhes seus Pais 
ou Superiores com a roupa lavada, e com os livros neces
sários. 

14'. A gratificação pelo ensino, casa, alimento, papel, 
pennas e tinta, será mensalmente, a respeito dos que residi
rem no Collegio, 16.000 réis, em metal, pagos no primeiro 
dia de cada mez; e quanto aos que vierem de fora, jan
tando no Collegio, será 8.000 réis; e a respeito dos que 
naÕ jantarem, será 4.000 réis. Quando pertendaõ instruir-
se em Desenho, Musica, ou Dança, seraõ pagos os Mestres 
separadamente da gratificação referida; servindo-se dos 
que escolher o Director, ouvindo outros, que os Pais or
denarem. 

15a. Os Alumnos deste Collegio teraõ para descanso as 
quintas feiras das semanas, cm que naÕ concorra dia 
Sancto, e as ferias da Paschoa, e Natal. 

Espera o Director cumprir fielmente o que promctte; e 
o tempo, e a experiência o hão de abonar. 
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ESTADOS U N I D O S . 

Noticias relativas á Guerra da America. 

Copia de uma Carta do Commodoro Chauncey ao Secre* 
tario da Marinha; datada do 

Navio dos E. U. Superior, defronte dos 
Ducks, 1 de Outubro, de 1814. 

S E N H O R ! No dia 28 do passado pela manhaã desco
brimos dous navios inimigos fazendo-se ao mar de King
ston a toda a vela. Assim que nos viram inclinaram-se 
para nos. Como o vento soprava fresco do norte e do 
leste, e bom para sair de Kingston, lembrou-me que Sir 
James Yeo teria talvez prompto o seo vaso grande, e que 
ia saindo cora toda a sua frota. Immediatamente procu
rei ganhar o vento, mas assim que começámos a dirigir-
nos para elles, deram a popa ao vento, e pouco depois 
afastaram-se de nos. Como o tempo estava carregado, 
em pouco se fez a nevoa tara espessa, que naÕ podíamos 
descobrir os objectos a mais de cem jardas. 

Naõobstante continuei a andar para o vento, e já para o 
fim da tarde aclarou por um pouco, quando descobrimos 
os dous vasos inimigos pela parte de fora de Nine-mile 
Point , porem tanto que perceberam que nos tínhamos 
approximado delles consideravelmente, e em situação de
os cortarmos de Kingston se se aventurassem a andar mais 
para fora, poseram-se immediatamente a toda a vela 
para dentro do seo anchoradoiro. 

Como naõ apparecesse nenhuma outra parte da esqua
dra inimiga, e estes dous navios, pelas suas manobras, 
evidentemente desejassem escapar-nos, occorreome que o 
inimigo teria tido noticia da marcha do General Izard 
pelo lago acima, e receando ataque sobre o exercito do 
General Drummond (que provavelmente também estava 
sem provisoens,) tinha-o induzido a por a bordo destes 
dous navios tropas e provisoens, e arriscallos para soccor-
rer o seo exercito nas fronteiras do Niagara. O vento, e o 
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tempo nevoado também eram favoráveis para ura tal 
movimento. Determinei frustrar seos desígnios se fosse 
possivel. Pouco depois de sol-posto anchorei a frota 
entre os Galoens e a Ilha Grenadier, a fim de os conter 
junetos, e puz o Tenente Skinner com maior numero de 
homens a bordo da Dama do Lago, com ordem para 
anchorar entre as Ilhas Pigeons e Snake, e se descobrisse 
algum movimento do inimigo, fazer-me signal, com fo-
guettes ou peças, do seo numero, &c. Continuou durante 
a noite uma nevoa espessa. O inimigo naõ fez movimento, 
e na manhaã seguinte, (dia 29) aclarou o tempo com 
Vento para o Oeste, levantámos o ferro, e posemos a 
frota á vela para Kingston, até que descobrimos a cidade 
—mandei a Dama do Lago a reconhecer, e certificar-se 
do estado de adiantamento do novo vaso. O Tenente 
Skinner achou-o puxado para a corrente, e completamente 
aparelhado, porem às velas por amarrar: também vio 
mais quatro vasos e uma grande escuna situados na cor
rente, e segundo parecia, promptos para dar á vela. Pelo 
que agora se vê, naõ duvido que o inimigo appareça no 
lago com toda a sua força dentro de uma semana; e penso 
que o seo primeiro movimento ha de ser tentar recobrar 
no Sacketfs Harbour o que perdeo em Plattsburg. 

Espero, comtudo, que encontrará a mesma valorosa 
resistência sobre este Lago, que experimentou no Lago 
Champlain. 

Tenho honra de ser, com muito respeito, Senhor, 
vosso muito obediente e humilde creado, 

ISAAC CHAUNCEY. 

Ao Muito Honrado W . Jones.—Washington. 

Do Mesmo para o Mesmo. 
Navio dos E. U. Superior, defronte dos 

Ducks, 2 de Outubro, de 1814. 
SENHOR ! Como hontem o vento soprava forte, man

dei a Dama do Lago a Kingston a reconhecer. Portou-
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se bem entre os fortes e os navios, conservando-sc fora do 
alcance do fogo, e teve uma excellente vista. Os navios 
estaõ nas mesmas posiçoens em que estavam no dia 29, e 
o vaso grande ainda com as velas por amarrar; nao se 
perceberam preparos para embarcar tropas. Hei de vigiai-
los nesta posição o mais tempo que for possivel, sem por 
em risco a segurança da frota. 

Tenho a honra de ser, com muito respeito, Senhor, 
vosso mui obediente e humilde creado, 

ISAAC CHAUNCEV. 

Extracto de uma Carta de Halifax. 
Estamos na alegre esperança de que se verifiquem as 

noticias que acabam de chegar, de Sacketfs Harbour, a 
esquadra de Chauncey, e as forças de terra haverem sido 
tomadas. Sir George Prevost commandava em terra. 
Veio-nos esta noticia de muito boa parte. As moniçoens 
bagagens, &c. deixadas a traz ou destruídas na retirada de 
Plattsburg custam de 70 a 100.000 libras esterlinas. 

A fragata Endymiaõ soffreo mui grave damno tentando 
cortar um corsário com uma presa, navio das Indias-Oc-
cidentaes, que estava debaixo da protecçaÕ de uma bateria 
em Newportj Ilha de Rhode. A perda Britannica foi o 
primeiro tenente, e 16 ou 17 homens mortos, é para cima 
de 40 feridos, e um bote que também foi tomado com sua 
gente. 

Consta que ha muita doença o bordo de alguns dos 
nossos vasos de guerra sobre as costas dos Estados Unidos. 
Consta por carta particular que o edifício que estava ser
vindo de abarracamento na Ilha de Tangier fora destruí
do, e que outras medidas indicavam a tençaõ da nossa 
parte de abandonar o estabelecimento que se intentava for« 
mar ali. 
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Reflexoens sobre as Novidades deste Mez. 

BRAZIL. 

Faculdade de Commerciar com as Naçoens Estrangeiras. 

A p . 746 deste N°. publicamos a integra do Decreto, ja 
annunciado por nós em outros N° s . precedentes, pelo qual 
S. A. R . ; em conseqüência da pacificação geral na Europa, 
facultou aos seus vassallos o Commercio, com todas as demais 
Potências Estrangeiras, que o estado antecedente de guerra 
tinha em prohibiçaõ. 

Algum gazeteiro Inglez se lembrou de dizer, que este passo 
éra tendente a destruir os effeitos do tractado de Commercio 
com a Inglaterra. Julgamos esta uma proposição desvairada, 
enunciada, por certo, por algum indivíduo, que nao entendia 
nada da matéria; e por conseqüência naÕ nos suppomos obri
gados a responder-lhe. 

Relativamente ao Brazil, esta medida he uma mera formalida. 
de, que resulta necessariamente da paz geral; porém o Governo 
daquelle paiz mostraria a sua prudência e actividade, adoptando 
os regulamentos necessários para tirar desta circumstancia todo 
o partido que convém. E como nos naõ chegou â noticia 
providencia alguma dada no Brazil a este respeito, convém 
dizer duas palavras sobre a matéria. 

Esperamos, que os Ministros de S. A. R. se naõ deixem 
levar da mania de fazer tractados de Coramercio com as demais 
naçoens; dém a esse respeito as providencias, que julgarem 
convenientes dentro do seu território, de maneira que se faculte 
o Commercio o mais que for possivel, conservando certa pre
ferencia razoável á navegação nacional. Se taes providencias 
vexárem os estrangeiros, que lá forem negociar; ouçam as 
suas queixas, e alterem-se medidas adoptadas, para satisfazer 
as racionaveis pretençoens dos estrangeiros; porque quantos 
mais lá forem mais augmentam o trafico, mais vigoram o com
mercio, mais promovem a agricultura, e mais adiantam a in . 
tiustria, e civilização do paiz ; mas tudo isto se pode mui bem 
fazer sem tractados. 

Corre aqui em Londres um rumor de que o Governo do 
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Brazil impoz um direito de exportação no algodão. NaÕ 
suppomos que esta noticia seja verdadeira; porque seria isso 
encarrecer um importante artigo das producçoens do paiz, e 
fazer com que elle naÕ poisa taõbem competir com o algudaõ 
dos Estados Unidos, nos mercados da Europa. Esta rerdad» 
he taÕ conhecida, que a julgamos sabida até pelos Ministros 
do Brazil; e nao ,%s julgamos taÕ interessados na venda do 
algudaõ dos Estados Unidos, que a queiram promover, dando-
lhe a preferencia, o que certamente fariam, se com um tributo 
encarecessem o preço do algudaõ do Brazil. 

Entrega de Cayenna. 

Pelas noticias da França se sabe, que sahio ja a expedi-jaS 
destinada a tomar posse de Cayenna; porquanto, graças ao 
JUmo. e Exmo. Senhor Conde de Funchal, nao só esta colônia 
6e entregou aos Francezes, sem equivalente, nem ao menos 
agradecimentos pela generosidade do prezente; mas até nem 
se estipulou, que se esperasse pela ratificação de S. A . R. o 
Principe Regente de Portugal. 

Quando no Brazil compararem esta pressa de entregar Cay
enna, com o vagar de obter Olivença, nao duvidamos, que oi 
CortezaÕs do Rio-de-Janeiro ponham as maõs na cabeça, e 
gritem que os seus interesses, foram abandonados e S, A R. 
tractado sem o devido respeito. 

Tudo isso he mui verdade, Senhores do Governo do Rio-
de-Janeiro ; porém a culpa he de Vossas Excellencias. Nós , 
que estamos ao facto do que se passa na Europa, e que sabe
mos mais do que muitas vezes podemos publicar pela im
prensa ; porque he precizo também termos cuidado em salvar 
a pele ; repetidas vezes lhes pregámos daqui, que éra necessá
rio ter na Europa quem lhe cuidasse dos seus interesses, que 
iam pela água abaixo; e quanto ás negociaçoens do Conda 
Funchal, mostramos em tanto quanto podíamos, que elle naõ 
éra o homem aquém similhantes cousas se devessem encarre
ga r ; tudo quanto dissemos nao foi attendido; naturalmente; 
porque o dizia o Correio Braziliense, éste jacobino, má lin-

5 o 2 
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gua, traidor, revolucionário, &c. &c. &c.; pois agora, Excel-
lentissimos Senhores, chorem na cama, que he lugar quente. 

Nos estamos curiosos de ver como se porta o Governo de 
Cayenna, quando Ia chegarem os Francezes a tomar posse, se 
S. A. R. ainda lhe nao tiver communicado a ratificação do 
tractado, e ordens para a entrega. 

Como a practica dos nossos Grandes he desculpar, tudo que 
sahe mal feito, com a pequenhez de Portugal, nao duvidamos 
que esses Grandes do pequeno Portugal, tractem de justificar 
os Condes Negociadores em Paris, com a influencia Ingleza, 
que os obrigou a ceder Cayenna, dentro de um periodo da 
tempo, em que se nao podia obter a ratificação de S. A. R. 

Mas a esta desculpa responderemos nós perguntando-lhe ise 
os Inglezes meteram uma faca aos peitos ao Conde Funchal ? 
Dir.nos-haÕ, que naõ ; mas que, quer o Condeassignassea es-
tipnlaçaõ por aquella forma, quer nao : os Alliados fariam o 
mesmo, sem o seu consentimento. Nós duvidamos muito de 
ta l ; e ja mostramos, (a respeito do armisticio, e da inserção 
do artigo de Cayenna no tractado geral, e naÕ nos artigos es-
peciaes com Portugal, como a decência pedia, que a cessaõ fosse 
feita;) que tal comportamento da parte dos Alliados naÕ éra 
provável. Mas supponhamos, que sim; naÕ assignasse o 
Conde tractado algum, que nem por isso iria peior a Portugal, 
e pelo menos se ganhava o conhecer o mundo, quem eram os au
thores da injustiça que Portugal soffria. Perderia Portugal a 
Cayenna igualmente, pelas forças dos Alliados; porém ceder á 
força superior nao he ignomínia; e he grande insulto fazer um 
Embaixador um tractado, e estipular o cumprimento dos ajus
tes, antes da ratificação de seu Soberano. 

Nos temos sobre a matéria da Cayenna outras observaçoens a 
notar ; mas convém guardallas para outra epocha. 

Em um folheto, que se publicou ha pouco tempo em França 
sobre a Cayenna, se assevera, que a população daquella Colô
nia consta de 3.000 brancos, c homens livres, e 15.000 
escravos. 

A exportação dos productos da colônia se avaliam da segu

inte forma:— 
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Os Francezes fazem especulaçoens sobre este pequeno pro. 
dueto, concebendo, que em poucos annos o podem augmentar 
muito, e suprir com esta colônia, em grande parte, a perda de 

S. Domingos. 

CONGRESSO DE V I E N N A . 

Nada de novo. Disputas, projectos, contraprojectos; e 
ainda se nao concordou em cousa alguma definitivamente. A 
protestaçaÕ d'El Rey de Saxonia, que copiamos a p. 779, e a 
representação dos Enviados dos Príncipes Soberanos da Ale
manha, que damos a p , 775, saÕ dous documentos importantes 
para mostrar, que nem todas as Potências estaõ de accordo a 
submetter-se ao systema das divisoens e annexaçoens de Esta
dos, sem o consentimento das partes interessadas ; qualquer 
que seja a opinião de vários políticos de certas Potências 
grandes. 

Um artigo do Observador Austríaco, jornal que se diz 
conter os sentimentos do Principe Metternich, tracta dos ne
gócios do Congresso de Vienna com alguma extençaõ, e men
ciona os principios sobre que se fundaram as negociaçoens nos 
tractados de Paris, a fim de abreviar a parte secreta dos ajustes. 
O ponto central para conduzira negociação he composto das 
Potências que assignaram o tractado de Paris, que saÕ Rússia, 
Prussia, Áustria, Inglaterra, França, Suécia, Portugal, e 
Hespanha. O Plenipotenciario Austríaco preside. A Con
stituição Germânica he formada por Áustria, Prussia, Bavie
ra, Hanover, e Wirtemburg; e brevemente será por ellas 
discutida com as outras Cortes Alemaas. As negociaçoens 
que respeitam o Ducado de Warsovia, saÕ conduzidas por 
Áustria, Rússia, e Prussia, sob a mediação de Inglaterra. Os 
arranjamentos territoriaes da Alemanha saÕ sugeitos a nego
ciaçoens de Ministros das Potências interessadas. Isto he dis-
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tincto das deliberaçoens da futura Constituição da Alemanha. 
Os Negócios da Suissa procedem com os Deputados da Confe
deração, debaixo da mediação das principaes Potências da 
Europa. Qnanto ás questoens relativas a Itália, ha tantas 
negociaçoens encetadas, quantas saÕ as partes interessadas. 

ESTADOS U N I D O S . 

De p. 750 em diante achará o Leitor as peças officiaes, que 
lhe promettemos no nosso N ' , passado, sobre as negociaçoens 
entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Destes documentos 
se vé, que além das disputas, entre os dous paizes, que foram 
o motivo da guerra actual, accresceo depois mais outra diflicul
dade, que vem a ser a proposição da Inglaterra, para designar 
uma melhor linha de demarcação nas suas fronteiras do Canada; 
e isto a que os Inglezes chamam melhor linha de fronteiras, he 
o que os Americanos entendem por um accrescimo de dominios 
da parte de Inglaterra, e uma diminuição de segurança da 
parte dos Americanos; visto que os Inglezes pedem também a 
annihilaçaÕ das fortificaçoens nos Estados Unidos, em suas 

fronteiras. 
Ainda sem mencionar outros pontos de duvida, que occorrem, 

he preciso confessar, que esta pretensão da Inglaterra havia 
de por força encontrar com a mais decidida objecçao da parte 
dos Estados Unidos. Assim pelas ultimas noticias vindas da 
America se sabe, que o Governo ali propôs ao Congresso o 
fazer uma leva de cem mil homens regulares, alem das milicias 
e voluntários; e o Secretario de Guerra, na sua communica
çaõ official, naÕ só regeita inteiramente a idea de conceder 
ponto algum á Inglaterra, mas até falia de suas esperanças de 
expulsar inteiramente os Inglezes de todo o Continente Ame
ricano. 

Estas ideas poderão ser demasiado gigantescas, e a falta de 
dinheiro para manter aquelle formidável exercito pode reduzir 
este projecto, a mera especulação em papel; porém nao pode 
duvidar-se, que a demora dos Inglezes naÕ mandarem força» 
bastantes á America; fosse porque as naÕ tivessem, fosse por-
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que se descuidassem, tem dado tempo aos Americanos para se 
armarem de maneira, que a guerra havia por força vir a ser 
desastroza para a Inglaterra; e pelo menos custar-lhe muito 
sangue e muito dinheiro. 

No entanto depois de termos escripto o que fica acima; 
assignaram os Plenipotenciarios em Ghent, um tractado de paz. 

FRANÇA. 

A medida mais importante, que neste mez nos aprezentáram 
as novidades da França, he uma que julgamos mui cheia de 
justiça, e indicando principios mui liberaes nos que a propu-
zeram e adoptaram ; e vem a ser o projecto do Marechal Mac. 
donald, para dar uma indemnizaçaõ de dous e meio por cento, 
por anno, pelo capital confiscado aos emigrados, cujo crime con-
sistio em seguir o partido daquelle Soberano, que hoje o he 
outravez da França. 

O Marechal avaluou aquelle capital em trezentos milhoens 
de Francos, o juro annual, qne se deve pagar como indemni
zaçaõ vem a ser sette milhoens e meio de francos. O marechal 
calcula, que tres milhoens de francos mais pagarão as pensoens 
de todos os soldados feridos, que Bonaparte submergio oo 
abismo da miséria. 

O Marechal Macdonald fez uma justa distineçaõ, entre a 
propriedade confiscada a individuos, e a propriedade perten
cente a corporaçoens civis e ecclesiasticas ; os sentimentos de 
humanidade, diz elle, clamam a favor das misérias e pobreza 
dos individuos, que perderam os seus bens; as corporaçoens 
consideram-se por outros principios .* ellas em si naÕ existem, 
estaõ annihiladas; e se convém ou naÕ ao Estado o seu resta
belicimento he matéria de politica e expediente; e naÕde jus
tiça rigorosa. 

Recentemente aconteceo em Paris um caso, que tem feito 
muita bulha. O Ministro da guerra reformou, com meio soldo, 
o general Excelman, e ordenou-lhe que fosse residir n'uma 
provincia, em Bar-sur-Ornain. O general recusou obedecer, e 
o Ministro mandou-o prender; e dar-lhe busca aos papeis. 



840 Miscellanea. 

Excelman reprezeatou o caso á Camera dos Deputados, como 
violação arbitraria da liberdade individual; a Câmara, depois 
de *am violento debate? naÕ quiz tomar conhecimento do caso, 
que considerou como relativo somente á disciplina militar, e 
remetteo o negocio outra vez para El Rey. 

Uns chamam a este procedimento, o principio da renovação 
da practica das Lettres-de-Cachei, e das bastilhas; outros en
tendem, que isto nao he mais do que a necessária execução da 
disciplina militar, segundo a qual todo o official deve residir no 
Ingar que se lhe ordenar. 

A nós pouco nos importa estas distincçoens, a respeito de 
uma naçaõ, que ha taÕ poucos annos vimos sugeita, sem mur
múrio, ao infernal despotismo de Bonaparte; com o que, tanto 
mal fizeram ao Mundo. 

INGLATERRA. 

NaÕ obstante a grande probabilidade que havia, de que 
continuasse a guerra com a America, está concluído e assignado 
o tractado de paz, como se fez publico em Londres pela se
guinte notificação official. 

" Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 
26 de Dezembro, de 1814. 

" M Y LORD '.—Tenho a honra de informar a V. S., que, 
hoje pela manhaã, chegou a esta Secretaria Mr. Baker, tra
zendo de Ghent a noticia de que fora assignado um tractado de 
paz, entre Sua Magestade, eos Estados Unidos da America, pe
los respectivos Plenipotenciarios, aos 24 da Corrente. 

" Ao mesmo tempo, he do meu dever informar a V. S. que 
pelo mesmo tractado fica entendido, que as hostilidades cessa
rão, logo que elle for ratificado pelo Presidente dos Estados 
Unidos, assim como pelo Principe Regente, em nome, e a bem 

de Sua Magestade. 
** Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) " BATHÜHST.'1 ' 

" Ao Muito Honrado o Lord Mayor." 



Miscellanea. 841 

Dizem, que as estipulaçoens deste tractado se reduzem ao 
seguinte:— 

1. Evitou-se de ambas as partes a discussão a respeito do 
direitos Marítimos de Inglaterra. 

2. Os Americanos naÕ instaram pela restituição das prezas 
feitas pelos Inglezes, como retorsao dos Decretos de Berlin e 
Milão. 

3 . Os Inglezes deixaram os índios, seus alliados, no mesmo 
estado em que estavam cm 1812. 

4. A Inglaterra cedco todas as conquistas, que tinha feito na 
America, principalmente as do Districto de Maine (que se ha
viam annunciado como permanentes) excepto as ilhas da bahia 
de Passamaquoddy; que pertenciam ja á Inglaterra pelo t rac . 
tado de 1783. 

5. Nomear-se-haÕ Commissarios de ambas as partes, para 
averiguar, se pode abrir-se, sem inconveniente uma communica
çaõ directa, entre Quebec e o Canada Superior. 

6. Os Inglezes naÕ permittem, para o futuro, que os subdi
tos dos Estados Unidos pesquem o bacalhao nas suas costas. 

Estas estipulaçoens nos parecem extraordinárias, e inespe
radas ; porque vemos nellas, que ambas as partes cederam as 
pretensoen-5 mais importantes, que se propunham obter por 
meio da guerra. 

Os Estados Unidos declararam a guerra, para obrigar os 
Inglezes a que desistissem da practica, a que elles chamavam um, 
direito marítimo, de declarar bloqueadas costas inteiras, sem 
terem forças navaes conrespondentes nas costas e portos, que 
declaravam bloqueadas ; para que os Inglezes naÕ prendessem 
os marinheiros de bordo dos navios Americanos ; e para que a 
bandeira Americana, como neutral, cubrisse a propriedade 
inimiga, que se achasse a bordo de seus navios. Tudo isto 
deixaram por decidir. 

Por outra parte os Inglezes; tinham declarado, que uma 
vez que os Americanos lhes declararam a guerra, naÕ fariam 
a paz sem obter na America novas e melhores fronteiras, 
sem que os Americanos cedecem (condição sine qua non) 
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certos territórios aos índios Alliados da Gram Bretanha; e 
sem que os Americanos se desarmassem, e desguarnecessem, nas 
suas fronteiras dos lagos. Tudo isto cederam. 

Agora he uma pergunta bem obvia j Para que se fez simi
lhante guerra, se tudo havia de ficar como estava d'antes. 

No entanto, parecenos que a America cedeo mais do que a 
Inglaterra; porque, declarando ella a guerra, para certos c 
determinados objectos, naõ obteo nenhum delles; quando, por 
outra parte, a Inglaterra, só dcsistio do que pedira durante as 
negociaçoens, e em tudo o mais ficou como estava antes da 
guerra; e alem disso livrou.se da obrigação em que d'antes 
estava, de permittir que os Americanos fizessem poscarias nas 
suas costas. 

He verdade, que as disputas, sobre os taes direitos maríti
mos, naÕ saÕ de nenhuma importância durante a paz; mas 
logo que haja guerra, os Estados Unidos se veraõ nas mesmas 
difficuldades com as Potências Belligerantes. 

Resta unicamente advertimos, que o tractado está ainda 
sugeito á ratificação ; e que talvez o seu cumprimento dependa 
ainda da tempera em que estivem M r. Madison, M*. Munroe, 
e os demais do partido da guerra nos Estados Unidos. 

Os limites do nosso Periódico, e o plano que seguimos na 
sua redacçaõ, naÕ nos permittem copiar nelle os debates do 
Parlamento Inglez, que alias seriam de summa importância. 
E com tudo, damos neste N \ a p. 821 um extracto da falia de 
S. A. R. o Duque de Sussex, sobre os objectos das negocia
çoens em Vienna; duas razoens nos levaram agora a isto ; 
uma a parte em que elle fallou sobre os interesses de Portugal; 
outra, o termos por isso motivo de explicar, o modo porque se 
conduzem os homens públicos no Parlamento Inglez. 

Pelo que respeita a Portugal S. A. R. lembrou com muita 
justiça, que na pacificação geral se tinha deixado defóra o 
negocio de Olivença; nem se tinha cuidado em Guianna. Vê-
se daqui que Portugal nao deixa de ter amigos na Inglaterra, 
e que se quizesse apoiar-se com elles, teria meios bastantes de 
promover os seus interesses. Mas quando se naÕ usa das 
forças para brigar, nem da industria Dará necociar. he impôs-
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sivel irem as cousas a diante com prosperidade. No entanto, 
nem por isso he menos de agradecer, a amizade, que este illus
tre Principe mostra por Portugal, tomando os interesses dos 
Português a peito, nesta oceasiaõ, assim como o temfeito em 
outras. 

Agora pelo que respeita o comportamento dos homens de 
Estado na Inglaterra, aqui veraÕ os Portuguezes um Príncipe 
do Sangue, Par do Reyno ; que, desapprovando as medidas 
geraes dos Ministros de El Rey ; diz em publico, na Casa dos 
Lords, a sua opinião sobre essas matérias, com franqueza, e 
denodo. Qualquer membro de uma das Casas do Parlamento, 
que falia coutra o systema dos Ministros, ou segue o partido, 
que se chama da Opposiçaõ, dirige os seus argumentos sem re
buço, e invectiva contra os Ministros, e acabado o debate vai 
fallar com elles, e muitas vezes graceja, sobre a violência do 
argumento, ou ímpeto das imputaçoens, que se usaram de 
ambas as partes. 

Segue-se daqui, que os Estadistas, que estaõ no Ministério, 
tem uma guerra aberta de opinião com os seus opponentes, e 
uns c outros, reprovando os meios da intriga secreta, admittem 
o direito illimitado de questionar nas matérias publicas, em 
toda a sua extençaõ. Quando acontece, na Inglaterra, que o 
partido da Opposiçaõ convence, ou o Parlamento, ou a naçaõ, 
de que os Ministros vaõ seguindo medidas erradas, he sempre a 
practica, que El Rey despede esses ministros, e admitte ao 
governo os que eram da opposiçaõ ; ficando os que tinham 
sido ministros constituindo entaõ o partido da opposiçaõ. 

Em Portugal characterizariam este partido de oppoziçaõ 
com o nome de rebeldes ; para desfazer esta idea, pois, demos 
a falia de S. A. R. visto que elle segue o partido da opposiçaõ ; 
assim como seu irmaõ, o Duque de Cumberland, por exemplo, 
segue o partido ministerial, e quando estes actuaes ministros 
estiveram de fora, em 1806, foi juncto com elles um accerrirao 
membro dessa então opposiçaõ. 

A vantagem, que resulta da existência destes dous partidos, 
hc dupla; uma o dar oceasiaõ a ventilarem-sc as questoens, 
com toda a miudeza, c cm todas as suas partes, despertando 
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sempre a energia dos ministros, o saber que as suas medidas 
tem de passaT pelo severo escrutínio de seus opponentes ; outra 
a plena e satisfactoria explicação, que os ministros saÕ por 
este modo obrigados a dar ao publico, naÕ só dos motivos de 
seu comportamento, mas da justa applicaçaÕ das rendas publi
cas, congruentcmemente com os seus systemas de adminis. 
tração. 

Naõ he necessário que digamos cousa alguma a respeito do 
merecimento desta falia; o Leitor verá, pela simples inspecçaõ 
do esboço, ou resumo que delia fizemos, que as ideas de S. A. R. 
comprehendêram todos os pontos da politica externa da Gram 
Bretanha, em um ponto de vista; o Duque he mui bem conhe
cido como Estadista, para que tomemos a nosso cargo fazêllo 
aqui conhecer. Porem a sua falia teve um grande mereci
mento, quanto a nós, que foi o defender os direitos de Portut 
gal, e dar.nos uma taÕ bella oceasiaõ de explicar a nossos 
Leitores o que he o partido da opposiçaõ cm Inglaterra. 

NORWEGA. 

A uniaõ da Norwega com a Suécia, se concluio aos 9 de 
Novembro, e aos 10 do mesmo mez, recebendo o Principe da 
Coroa o juramento de fidelidade dos Deputados da Dieta; e 
apresentando o juramento d'El Rey, com a expressa cláusula, 
de que a Norwega continuaria sempre a ser um reyno separado 
da Suécia, posto que governado pelo mesmo Rey. 

A proclamaçaõ de S. M. publicada depois deste acto, contem 
as mesmas promessas, e a demais diz El Rey, que " A saneti. 
dade dos seus direitos deve sempre apoiar-se no fiel desempenho 
de seus deveres." Contra estas máximas de eterna verdade, 
naÕ ha nada a dizer; e a philosophia, que encerram, adquire 
maior lustre, quapdo he reconhecida, pelos mesmos monarchas, 
que só por isto se distinguem, e firmam a legitimidade de scu9 
direitos, a despeito dos esforços do despotismo, e das opinio
ens dos satélites das Cortes conrompidas. 
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PORTUGAL. 

A novidade de maior bulha, que feriamos a notar sobre Por
tugal, nas occurrencias de Lisboa, seria a chegada do Embai
xador, M1. Canning, á Cidade de Lisboa. Nos suppomos este 
acontecimento naÕ só pouco interessante, mas até ridiculo. 
Assim naÕ vale a penna de fallar delle de propósito; talvez isto 
nos caia a talho de fouce, como argumento, cm outra oceasiaõ 
opportuna. 

A p . 828 damos o annuncio de um collegio de educação em 
Lisboa, que estimamos muito nos chegasse á maõ, para dizer, 
mos o que entendemos sobre este importante assumpto. Onu -
mero do collegios de educação, tanto públicos como partícula. 
res, de que se gaba a Inglaterra, he muito alem do que se pode 
fazer idea em Portugal. Se a propagação dos conhecimentos da 
escriptura e das letras tem sido o mais efficaz meio do augmento 
da civilização do Mundo, naÕ pode duvidar-se, que a Ingla
terra deve a maior parte de sua prosperidade a esta baze fuo. 
damental da instrucçaõ da naçaõ. 

Grande porporçaÕ dos collegios particulares de educação, na 
Inglaterra, saÕ regidos por homens graduados nas Universi
dades, e muitos delles ecclesiasticos, cuja felicidade, bens, e con
sideração depende essencialmente naÕ só dos seus conhecimen
tos scientificos, mas também do seu character moral. Alegra, 
mo-nos por tanto summamente, quando nos chegou á maõ este 
plano do collegio em Lisboa, conduzido por um homem gra
duado na Universidade de Coimbra. Este passo será tendente 
a mostrar, que o officio de Pedagogo, he nobre de sua natureza, 
altamente interessante á Republica, c digno do mais decidido pa
trocínio do governo. 

Alem do mero conhecimento das letras, em lêr e escrever, 
que he útil a toda a classe de homens, ha certos principios de 
educação geral, quedevem competira todas as pessoas, acimada 
classe de mexos trabalhadores mechanicos. He verdade, que 
um negociante naõ conduz o seu commercio, pelos estudos que 
tem feito dos poetas Gregos, e Latinos, pelos elementos da ma. 
thematica ou da historia; mas quando elle tem recebido uma 
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conveniente educação elementar nestas repartiçoens, e outras 
similhantes, naÕ só tem formado o seu methodo de raciocinar 
com justeza, e precizaÕ, o que serve para todos os empregos da 
vida, mas apparece com dignidade entre as pessoa de sna classe 
com quem tem de lidar; e ademais, qualifica.se para os empre
gos superiores de sua vocação, que exigem conhecimentos mais 
extensos do que a mera rotina de comprar por menos e vender 
por mais. 

Isto que dizemos a respeito dos negociantes he applicavel aos 
militares, aos agricultores, aos fabricantes, & c SaÕ os homens 
instruídos em cada um destes ramos, que daõ o exemplo dos 
melhoramentos, que podem fallar do que convém aos seus res
pectivos empregos, e que podem com efficacia fazer representa. 
Çoens aos que governam, de que dimanam entaõ as providencias 
para as vantagens geraes a toda a nação. 

He por estas consideraçoens, que julgamos de grande impor
tância o estabelicimento deste collegio, por um homem de letras; 
para que, pondo-se este emprego de mestre particular no pé res
peitável em que deve existir; e seguindo-se o exemplo, se dif-
futulam os conhecimentos na naçaõ, e alcancem aquella gene
ralidade de que Portugal tanto necessita. 

Respostas a Conrespondentes. 

Os Officiaes do Exercito; por seu commissionado A— C—. 

Lamentamos a sua sorte ; conhecemos quanto a Pátria lhes he 
devedora; e fazemos ampla justiça a seus feitos honrosos; mas 
naÕ inserimos a carta; porque, em nossa opinião, de certo 
faria mais mal do que bem. Guardamos porém as informa
çoens, que nos servirão em tempo opportuno. 

http://qualifica.se


[ 847 ] 

CONRESPONDENCIA. 

SENHOR REDACTOR DO CORREIO BRAZILIENSE, 

Vi no seu Jornal do mez d'Outubro a promessa, que fez de pu
blicar no seguinte N°. a Carta da Deputaçaõ de Bayona; os proce
dimentos da JuBta de Lisboa; e as lista* das assignaturas dos que 
figurarão nisto, &c, e nesta expectaçaõ vi passar com a maior im
paciência todo o mez de Novembro, até que findo eire, e chegando 
me o N°. 89, a primeira coiza, que fiz foi folhealo com a maio» 
velocidade, á ver se distinguia pagina, que denotasse enumeração, 
ou lista de pessoas : o que naõ vendo, mas lembrado da sua pro
messa, quiz-me persuadir seria falta minha, pela velocidade comque 
corria as folhas, ainda assas humidas, e por isso as abri uma por 
uma e com todo o vagar; porem assim mesmo me naõ for possivel 
ver, se naõ a Carta da Deputaçaõ Portugueza dirigida de Bajonna 
aos. Portuguezes com data de 27 d'Abrií, de 1808, e publicada na 
Gazeta de Lisboa, de 13 de Mayo do mesmo anno. E a pag. 723 do 
mesmo N°. vi, que v. mct*. depois d'alguma reflexão julgara dever 
omittir por agora a lista dos nomes das pessoas, que assignara» 
aquella infame supplica! e entre as razoens, que dá, he uma; 
" porque julga naõ seria conforme com as benéficas vistas, que re-
commenda ao Soberano; para que isto naõ o embarace na extensão 
de sua clemência a respeito dos culpados." 

Ora Senhor Redactor, v. mce . que estudou (e segundo me dizem) 
afundamento; direito, tanto Romano, como pátrio; que estudou 
as leys criminaes, e pennaes; v. mc**. a quem eu tenho visto tantas 
vezes clamar np seu- Jornal sobre a necessidade de se guardarem 
separadas e inalteráveis as noçoens do justo, c injusto; acha agora, 
que se devem confundir, e misturar os Portuguezes de probidade, 
e fieis ao seu Soberano, e á sua pátria com os malévolos, e traidores 
da pátria, e do Principe ! isto, segundo as suas expressoens, porque 
naõ seria conforme com as benéficas vistas, que recommenda ao 
Soberano ; para que o embarace na extensão da sua clemência, &c. 

Que influencia pode ter a clemência do Soberano para com cri-
minozos, que elle naõ conhece ? E quem sabe, se a lista publicada 
no seu Jornal «eria a primeira, que se mostrasse ao Principe ? e 
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fizesse v. m«. deste modo o maior serviço á humanidade e 4 naçaB 
Portugueza ! NaÕ sabe j que circulando tanto, como circula, o seü 
jornal em Portugal, e nos dominios Portuguezes seria até esta pu* 
blicidade a que desse a devida deviza ao homem de bem, e honrado» 
e o distinguisse para sempre do preverso, e traidor. Qual he o 
crime de um cidadão í Naõ he ; quando a cidade, e republica se 
acha em perigo, e accometida, o cidadão em lugar de a defender, a 
entrega ? Qual he a clemência, que o direito Romano» e o direito 
pátrio Portuguez recommenda á respeito de taes crimes l 0 Sobe
rano, como clemente pode perdoar o criminoso, quando o conhecer • 
porem como justo naõ deve confundir um fiel, e honrado vassallo 
com um facinorozo, e traidor ! aliás! a Deus ideas exactas de juste, 
e injusto ! e até mesmo a Deus expressoens; pois assim seriai) des
necessárias. Alem de que, eu vejo, que v. mce. publicou a lista dos 
que assignaraõ a carta de Bayona, de 27 d'Abril, de 1808, lista aliás 
de pessoas empregadas actualmente em grandes lugares I e em 
quanto a mim seria de muito maior serviço, e utilidade publicar o 
nome de todos, a fim de evitar talvez mais empregados de tam boâ 
gente! 

Os Portuguezes, que assignaraõ a petição; uns o fizeraõ por 
medo e fraqueza ; outros por espirito de Cevandija, e de adulaçaõ ; 
e outros por principios; e todos por egoísmo ; e com a cbaracte-
ristica de traidores! Porquanto fazer mal, por ter medo de lhe 
resultar inconveniente de fazer bem, ou o seu dever; e fazer mal, 
por ter princípios, e fígados para tal! he tudo fazer mal, rs hé o 
mesmo resultado, sejaõ quaes forem as intençoens. Alem de que, 
naõ consta que em Lisboa se obrigasse ninguém a assignar, assim 
como naõ consta que se convidasse tudo, nem tam pouco que ma
tassem o resto dos que naÕ assignaraõ ! Porem supponha-se que se 
obrigavaõ com a espada nua a que assignassem um instrumento do 
tal calibre, em qne se louvava o maior tyrano da Europa, e que 
estava assolando Portugal; e em que sacrilegamente se roubava o 
legitimo Soberano de Portugal do throno ! em que se degradava a 
naçaõ aos olho»do mundo, e da posteridade ! Qual era a obriga
ção de todo o Portuguez, muito mais, dos que jurarão solienementc, 
e muitas vezes, ao momento de receberem graças, mitras, e com
mendas, vassalagem ao legitimo Senhor de Portugal! Qual era, 
digo, o dever destes grandes Portugueses ? Se naõ o exporem se a 
•tudo, e guardarem fielmente o seu juramento ! o que faz em uma 
fgtnü» particular o Pay por seus filhos, e o filho por seu Pay em 
oceasioens criticas, e de perigo í Por ventura conhecem elles altcr-
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nativa, e meio entre a conservação d'ambos ? Que he o Soberano 
a respeito dos seus vassallos ? e eos vassallos a respeito do Sobe
rano ? Senaõ uma familia numerosa com um Pay commum! Qual 
foi a razaõ da saida do Principe, em 1807, para o Brazil ? Qual foi a 
razaõ de se naõ importar com uma viagem tam dilatada; tam pre
cária e incommoda! por ventura se o Principe fosse, ou se conside
rasse um partieujar faria tal ? e por que o havia de fazer ? naõ 
sahio o Principie; porque sabia, que appanhado elle chefe e Sobe
rano da naçaõ, escravos estavaõ os seus vassallos, e a naçaõ ! se uma 
teu-pestade fizesse perder a esquadra, e a Familia Real: por quem 
morria o Soberano ? uaõ era pelos seos vassallos para lhes conservar 
illeza a sua independência! e entam que desculpa tem os Portugue
zes, que em lugar de se porem pelo Soberano, e pela Pátria os tra-
hiraõ! 

Hum simples pay de familia pode perdoara um filho, tendo o alia* 
achado em conspiração contra a sua vida; mas deve ficar a lerta, e 
fugir de lhe dar a confiança, e lugar, comque o possa outra vez tra-
hir; em um Estado porém o Soberano naõ pode, nem deve perdoar 
um atlentado naõ só contra elle, mas contra a Pátria; pois em um 
governo qualquer bem constituído atraiçoar os interesses do Sobera
no he atraiçoar os interesses do Estado e da Pátria, e vice versa; e 
portanto, ainda que o Príncipe queira perdoar, como homem, offen-
sas pessoaes, naõ o pode fazer como Soberano e Deffensor da Pátria, 
á oifensas, e crimes daNaturezade subvertera Constituição do Estado • 
e de pôr em escravidam a Pátria, isto para evitar com o oxemplo a 
repetição das traiçoens, e que se verifique um dia a ruína do Estado, 
sem se lhe poder dar estam remédio ! porém supponhasse, que a cíer 
mencia, e Bondade do Soberano he tal, que quer fechar os olhof a 
tudo isto, e que quer perdoar; bem ! No entanto devem ser marca
dos os reos, e os perdoados, mas de forma alguma conservar em luga
res aquelles homens que ha pouco, ou por fraqueza ou por princí
pios atraiçoaraõ o Soberano e a Pátria! e naõ os confundir com 
aquelles honrados Portuguezes, que' nos tempos críticos, e de aperte 
queimarão os seos bens! expuzeraõ a sua vida para Conresponderem 
aos seos deveres para com o Soberano e Pátria. 

Que ha de dizer, e fazer a Naçaõ Portugueza? aquella classe 
raorigerada e com cuja fidelidade se achou o Soberano e a Pátria, 
quando vir e considerar, que aquelles que apregoaõ, e administra© 
os Direitos Magestaticos do Principe Regente de Portugal, saõ os mes
mos, que em 1808 apregoavaõe administração os Direito* InperiaM, 
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e Magestaticos de Napoleaõ, digo; que hade dizer o Povo ? que naõ 
ajuiza, e deduz, senaõ pelo exterior, e pelo que vêe ! Naõ he isto 
querer por a melhor, e mais sincera gente do Mundo em desconfi
ança ! Pôde a Naçaõ ter a menor fé nas authoridades, que tanto o 
eraõ (e com zelo), no tempo da uzurpaçaõ de Bonaparte, e o saõ 
agora! em que estabelecem os Monarcas a estabilidade do Seo 
Throno ? Naõ he naoppiniaÕ publica dos seos vassallos ! e que oppi-
niaõ pôde haver com similhantes equívocos, e ephemerides? Naõ he 
esta a lógica do Senso commum de qualquer Paizano se os mesmos 
homens, que aos pregavaõ a favor de Bonaparte, e que nos queriaõ 
persuadir, qne era elle o Digno homem enviado pela providencia 
para nos governar, e fazer felizes! saõ os que agora nos pregaõ á 
favor do Principe Regente de Portugal! e se estes homens saõ os re
presentantes do Soberano, que se nos diz devem ser respeitados, se 
houver outro jogo da Fortuna ou outra uzurpaçaõ! que havemos 
responder a estes respectaveis homens, quando mudarem de lingua
gem? tem porventura alguma apparidade o governo, e o Estado da 
França com o Governo, e estado de Portugal? Luiz XVIII. para con
tar com algum socego foi-lhe necessário naõ mexer com a maior 
parte das auetoridades Constituídas por Bonaparte; e até mesmo 
respeitadas, e respeitar os Assasinos de seo irmam! c porque ? porque 
voltando Luiz XVIIf. á França achou-a com novos principios, e 
novas ideas extranhados por educação e repitiçaõ em uma geração 
nova de 2j annos de revolução, e por isso era precizo seguir esta 
marcha, e ir conteraporizando-a ; o que haõ de ser obrigados talvez 
a f.izer 2, ou 3 dos seus succcjsocfiftl há porém em Portugal alguma 
razam de apparidade para conservar os revolucionários, e os que 
atraiçoáraõ o Soberano ea Pátria, nos lugares, e nos primeiros luga
res! ha alguma geração revolucionaria em Portugal? naõ se vio \k 
o espirito publico, como era sempre a favor da antiga constituição 
da Europa! como detestou sempre a revolução Francesa, e como te 
mostrou sempre d<*sde 1807 fiel, e Saudoza pelo seo legitimo Sobe
rano ! portanto, querer conservar nos lugares públicos homens, que, 
ainda ha dous dias, escandalozamente servirão o verdugo do Soberano, 
e da Pátria! he querer irritar a naçaõ fazella revolucionaria e 
cortar pela raiz a deviza, que tem caracterizado, ha seis séculos, a 
naçaõ Portugueza; a maior fidelidade para com os seus Soberanos ! 
Laõ me digaS, que estes homens empregados foraõ absolvidos jt pois 
em outra occazíaõ lhe farei ver, como a alguns, que se achaõ empre
gados se naÕ fez processo algum; e a outros «e lhe fez tal que seria 
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melhor se naõ fizesse; ao ponto de se ver obrigado o Principe Regente 
a naõ Dar a Sua confirmação á absolvição de Certo Fidalgo; e de o 
mandar para uma Ilha ? o que faz honra eterna a Memória do Prin» 
cipe ! e a maior deshonra ao modo de proceder dos Juizes em Portu
gal nos processos criminaes! D'onde se vêe igualmente se o Principe 
Regente tem ou naõ ideas exactas do Justo e Injusto ; e se faz, ou 
naõ Justiça, quando os godoianos lhe a naõ enredaõ ! e para outra 
vez lhe produzirei algumas razoens, que allegaraõ alguns dos Reo» 
nas suas justificaçoens, e que foraÕ absolvidos! que eraõ em outro 
tempo da Administração da Justiça, para se lhes tirar a cabeça fora ( 
mas como naõ havia assim de ser se na classe dos taes Juizes há al
guns, que deviaõ ser expulsados de uma corporação tam respeitável 
e aquém te devia formar processo pelo nmaio crime! 

Sou, &c. 
* * » 
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