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^CSJ^ UANDO no principio o Brasil começou a esturrar-se 
com as deliberassoens do Congresso Português a seu respeito, 
faria gosto vêr as generosidades, que ulrotavam os da liga anti-
Brasilica. Daqui disia hum : si o Brasil quisesse a sua indepen
dência, eu era o primeiro a protege-lo. Dali disia outro: se o 
Brasil quer separar-se, que se separe. Este gritava de hum la
do : Adeos Senhor Brasil. Àquelle clamava do outro: per-
cão-se mil Brasis. Porem apenas o Brasil desenganado de to
do, e sem lhe restar mais esperansa alguma de milhorar de sor
te, declara a sua independência; oh que facciosos! Mandem-
se ja, e ja Tropas para redusi-los. Facciosos Senhor Congres
so ? Pois ha faesam em hum Reino, quando elle todo abrassa mitada, hum pacto de submissam cega, e hum rendimento de 

nam admittirão, nem expressa, nem tacitamente, o pacto de se 
tornar o Brasil a governar por formas de administrassam, que 
na essência sam similhantes as .do antigo sistema colonial. Me
nos ainda poderia entender-se àquelle desejo do Brasil de con
tinuar unido a Portugal, como incluindo a idea, de que as Pro
víncias Portuguesas na America teriam com o sistema constitu
cional abatimento de sua dignidade como Reino; mais incom-
modos na administrassam da Justissa, pela obrigassam de faser 
seus recursos à Lisboa; ou deterioramento em seu commercio 
para favorecer o monopólio de alguns negociantes de Portugal. 

" As Cortes porem interpretaram aquella declarada uniaõ 
do Brasil com Portugal, como se fosse desejo de sujeiçam illi-

huma causa? So si V. Magestade se persuade, que os Brasi
leiros consistem nos mascates da Bahia, enaquelles, que nas Ca
pitães do Maranhão, e Pará, fasem protestassoens de fè em no
me des Povos das duas Províncias! Porem nam; V. Magesta
de nam se persuade de ta l ; mas he necessário dar alguma cor a 
injustissa. Pois sim, venham esses Scipioens de oitenta reis pa
ra redusir-nos: Pereira, e Labatut, os esperam; esteja tem en
sinado aos Lusitanos da Bahia, que a promessa de Ourique só 
tem eíeito em Portugal; e àquelle brevemente hira presentear 
o famigerado Madureira com hum dilúvio depancam. 

Quando a Pátria dos Martins, dos Ribeiros, dos Mendon-
sas, e outros, cujo sangue espalhado, bem como o de Gomes 
Freire em Portugal, nam fez mais, do que sasonar a sna inde
pendência, ella ja mais tornará à ser o patrimônio de irmáos pér
fidos, que só nos proclamaram, que só procuraram a nossa a-
dhesam para consolidar a sua causa. Os Pernambucanos pri
meiro haõ de ver cahir comsigo a ultima pedra das suas Cida
des, para que entam seus cadáveres sejam vossos escravos, oh 
traidores! 

Nos nam podemos appresentar aos nosssos compatriotas hum 
resumo mais perfeito dos procedimentos de Portugal contra o 
Brasil, do que este, que vamos transcrever do sábio Brasileiro, 
Redactor do Correio Brasiliense. 

Procedimento de Portugal contra o Brasil. 

" As Cortes ao mesmo tempo que mandam huma expedis- -
sam faser a guerra ao Brasil, 'publicaram huma longa Proclamas-
sam, que foi inserta no Diário do Governo, mas por hum des
ses procedimentos contraditórios, de que as Cortes de Lisboa 
nos tem dado tantos exemplos, ordenaram ao Governo, que sus-
oendesse a remessa da tal Proclamassam para o Brasil, ate se-
runda ordem; como si a publicassam no Diário do Governo não 
bsse bastante para levar essa bella produçan ao alem - mar. 

A Proclamassam comessa confeçando o direito, que tem 
[Brasil de se constituir independente; mas logo depois nega is-

tolmesme com o trilhado, e ja muitas veses rebatido argumento, 
, dJque no Brasil adoptaram as bases da Constituissam feitas em 

Irtugal; (1) e como isso se repete, repetiremos tam bem a 
fsposta: Quando as diversas Províncias do Brasil declararam 
ia vontade de obrar de concerto com as de Portugal na obra 

rla regenerassam commum, naõ tiveram ja mais em vista o serem 
•xcluidas das vantagens, que se podião derivar do novo sistema 

constitucional; e muito menos quiserão admittir, Como de fácto 

[1) Em Pernambuco nem ao ?nenos houve juramento, ou de
vassam alguma sobre as taes bazes; e sòpor ordem de El-

Rei do Rio de Janeiro juramos a Constituissam, que ainda es-
'ava no ôvo, e cujas bazes ignoramos. 

todos os seus direitos nas mãos de huma maioridade de Deputa
dos Europeos. Obrando neste sentido, procederam as Cortes 
a formalisar a Constituissam sem esperar pelos votos dos Depu
tados do Brasil; e tendo chegado a Lisboa alguns destes, nam 
sò foram suas proposissoens regeitadas nas Cortes pela decidida 
maioridade dos Deputados Europeos, que nellas dominam, mas 
sostentou-se o principio, de que as Cortes nam eram de justissa 
obrigadas a attender os votos do Brasil na formassam da Cons
tituissam ; por que as decisoens dos Deputados Europeos basta
vam para obrigar o Brasil a receber, e obedecer à Constituis

sam. 
A dignidade de Reino do Brasil foi extineta por hum de

creto das Cortes, que inandava retirar S. A. R. o Príncipe Re
gente (hoje nosso Imperador) a quem S. Magestade tinha no
meado Regente do Brasil; tirando-se assim ao Brasil o centro 
de sua uniam, dividindo o território em Províncias separadas, 
e desxonnexas entre si, com ó que se tornou illusorio o titulo, e 
prerogaíivas de Reino, que d'antes gosava. 

" A forma de Governos das Províncias do Brasil, objecto 
da maior importância ao paiz, foi pelas Cortes determinada, ano
tes que se lhes unissem os Deputados dessas Províncias, para 
quem se legislava; e foi tal o plano, que os Governos provinci-
aes ficarão sem administrassâo da fasenda publica, e com a for
sa militar independente, sistema contrario à todos os princípios 
da sãa política, e meramente calculado para introdusir a anar
quia, e confusam no Brasil. (2) 

Os antigos déspotas Governadores, ou as novas Juntas 
de Governo, que se formaram nas diversas Províncias do Brasil 
foram sostentados, e mantidos pela authoridade das Cortes em 
tanto quanto tendiam a favorecer as ideas do sistema Colonial; 
(como se verificou com o Governador Rego em Pernambuco e 
com a Junta da Bahia) desattendendo-se consequentemente á 
todas as outras considerassoens de justissa, de política e de 
sentimentos fraternaes, que enunciados mil veses por palavras 
nas Cortes, eram na practica meras veses sem effeito. 

" Na distribuissam dos empregos de maior considerassam 
e importância, que fes o presente Governo em Jdsboa, nem as 
Cortes, nem os Ministros de Estado nomearam hum só indivi-
duof que fosse natural do Brasil, ensejo este do mais funesto 
agouro, que descubrio ao Brasil a sorte humilde, a que os Go
vernantes de Portugal o destinavam. 

" Os actos de patriotismo, que em Portugal se tem repu
tado dignos do distinetivo do heroísmo, sam considerados cri-

(2) Como vimos em Pernambuco, no tempo de Josc Maria 
de Moura, quando os mascates gritavam, que o seu Gover, 
era Sua Excellencia Moura; c os Brasileiros a JunctaPr. 
ria. 

\ 



mes ahoses , quando se verificam no Brasi l ; sanicionando-se 
com de-pejo a prisam, e remessa para Lisboa de muitos indiví
duos do Brasil, contra quem se nam ailegava outra culpa, sinaõ 
de se attieverem a pensar nos meios mais conducentes para ob
ter a felicidade de seu paiz. 

" O leitor nos desculpara de repetirmos isto^ que tantas 
veses lhes temos d i t o ; mas julgamo-nos obrigados à repetissam, 
i-empre que os adversários do Brasil repetem a alegassam de ha
verem os Brasilienses, accedido à uniam com Portugal, e que
rendo dahi dedusir, que elles por isso se submetteram à toda 
e qval quer insolencia, que com elles se quisesse practicar. 

" Tornam a declarar as Cortes nessa sua Proclamassam, 
que nam pertendem redusir o Brasil a colônia; e que as Tro -

i-, que para ali mandam, nam sam bastantes para faser huma 
conquista peta forsa, e vam sò a proteger os Europeos que lá re
sidem. 

" Diz o rifam, que palavras nam adubam sopas. Quaes 
quer que sejam as declarassoens das Cortes, os factos sam os 
que decidem no Brasil; e o-que Ia vam faser as Tropas, assàs 
o conhecem em Pernambuco, pela experiência de Rego ; bem o 
viu o Rio de Janeiro no comportamento de Zuzar te ; bem o 
sente a Bahia com Madei ra ; e emfim bem claro demonstram es
sas indisciplinadas Tropas em Monte Vediu, de que ao depois 
faltaremos. 

" Assevera esta Proclamassam, que os Representantes do 
Brasil nas Cortes de Lisboa cooperam com actividade, e sabe
doria para se faserera na Constituissaõ aquellas addissoens, que 
forem compativeis Com a unidade do Poder e do Império " He 
ate onde pode chegar o despejo, quando o Mundo todo sabe, 
que nam ha proposissam-, que tenhaõ feito os Deputados do Bra-
zil, que nam fosse regeitada, que hum delles (Pinheiro Fernan
des) declarou, que se via opprimido, coacto, e sem a necessá
ria liberdade para deliberar; que os outros Deputados pedirão 
ser escusados de continuar nas Cortes, vista sua nulliriade 
(veja-se a indicassam na sessam -151) e ainda assim se dis. que 
os Hepresentantos do Brasil cooperam nas addissoens á Consti
tuissam ! 

" ' Mas naõ poderiam as decisoens das-Cortes deixar de ser 
desfavoráveis ao Brasil, e com toda a rasam suspeitas, quando 
so vé pelos debates, quaes sam as opinioens dos Deputados, 
que nellas mais figuram. Disto daremos alguns exemplos, tira
dos das ultimas sessões, mencionadas neste N . do nosso periódi
co. Na sessam 434, tratando-se dos artigos addicionaes à Cons-
tituissam, que propusera a Commissam, relativamente ao Bra-
zil, disse o Deputado Giram, que para rebeldes era perdida a 
lógica, o que sò silogismos de asso os podem chamar a seus de
vores. O Abbade de Mcdrões disse, que si no Brasil naõ qui-

em estar pelo que determinassem as Cortes " El-Rei ainda 
nnni perdôo o direito àquelle Reino, e j a q u e nam querem ser 
constitucionaes, sejam governados como escravos, mandem-se 
para lá tropas, o si for preciso ou liirei tam bem por capellaõ " 
Na sessam extraordinária de 23 de Agosto, em que se tratou 
rie ova uar Monte Vodiu, entre outros Deputados do Brasil, 
que se oppus.erani a essa medida foi o Deputado Pinheiro Fer-
naodes, que o fescom (arama energia, e concluio disendo " que 
seria a maior indignidade, e cousa inaudita, e espantosa, que as 
tropas Portuguesas, sobre o deixarem o Brasil exposto por a-
quelle lado, depois de levarem alli a paz, e a seguransa á cus
ta de tantas vidas, e cabedaes, vagassem pelo centro da Cam
panha à mercê que Monte Vediu lhes assignasse os pontos, e o s 
limites, que deveriam occupar, e guarnecer " 

" A isto nam se podia responder, mas disse Borges Car
neiro, que o Governo devia repellir as facsoens do Rio de J a 
neiro, e por isso podia dispor a sua vontade de todas as tropas, 
fasendo occupar aquelles pontos, que melhor lhe convien m. 
O Deputado Moura depois de longa fajla disse " Mas fora des-

i a huma outra rasam superior, que exige, se tire aquella 
(Paquelle ritio, e he a necessidade de a empregar onde el

la pos a melhor defender a integridade da Monarquia " Expli
cou depois que alludia ao espirito anarchico do Brasil. Ora que 
a i-atonsam d<ís Cortes he , nam sò empregar aquellas tropas de 

Monte Vediu em subjugar o Brasil, ( 3 ) mas deproposito deixa-
lo indefeso por aquella pa r t e : he o que nos declarou em sua fal
ia o Deputado Miranda. Disse elle assim " Seria na verdade 
singular, que achando-se o Governo das Províncias do Sul do 
Brasil em perfeita dissidência, em vez de se empregarem estas 
forsas para o faser entrar na ordem, continuem a guarnecer hu
ma Provincia estranha, que pondo a cuberto hum Governo re
belde, o habilitaõ a desenvolver a seu salvo as loucas ideas, que 
tem ousado conceber. " , 

" Ora depois destas declarassoens, creia-se na Proclamas
sam das Cortes, que diz, nam hirem as tropas, sinam a prote
gerem os Europeos!!! N a sessam 438 por occasiam de huma 
indicassam de Borges Carneiro, para que o Governo mandasse 
inquirir, do que se passou em Pernambuco no 1. e 2 . de J u 
nho, disse Fernandes Thomaz , (ja o levou o diabo^ que o pro
testo da J u n t a era huma historia, e que oito mulatos uam eram 
bastantes para em Pernambuco alterarem a ordem estabelecida. 
Ora tendo os membros das Cortes tam desprisiveis ideas do Bra-
zil , que chamam a hum acto solemne das Câmaras de Olinda, e 
Recife huma historia de oito mulates, que consideraçam, ou que 
respeito pode nunca o Brasil experar de taes Cortes ? 

" Na sessam 446 propôs o Deputado Xavier Monteiro hu
ma addissam ao art. 98 da Constituissam. E por essa occasiam 
disse o Deputado Guerreiro, que nam havia hum Português, 
que em vez do benéfico, doce, e paternal Governo do Senhor 
D . Joam V I , nosso Augusto Rei , quisesse antes o de hum filho 
rebelde. A isto responderam os de mais Deputados em chus-
raa" Rebelde! Rebelde! 

" Vamos por partes. Os Portugueses preferem o governo 
doce do Senhor D . Joam V I " Ora qual governo doce, nem a-
zedo do Senhor D . Joam V I , que nam pode faser lei alguma, 
que nam pode expedir ordem alguma sem que queira o Secreta
rio de Es t ado ; que nam pode conferir lugar algum sem quequei -
ra o Conselho de Es tado; em fim que para faser hum presente 
da insígnia de huma ordem Militar a El -Rei de Hespanha, man
da pedir as Cortes como de esmolla, a insignificante quantia de 
cousa de 100 libras esterlinas? Hum Rei em taes circunstancias he 
hum mero authomato do partido dominante; e por tanto nam se 
pode diser, que ninguém prefere, ou regeita o seu governo do
ce, ou asedo, por que nenhum governo exercita. Qual quer 
mordomo de hum Milord inglês tem mais representassam, do 
que se tem dado em Portugal ao R e i : e falia o Deputado Guer 
reiro do Governo doce do Senhor D . Joaõ V I , que todos os 
Portugueses preferem ao de hum filho rebe lde ! ' 

" Mas vamos ao rebelde. Si as Cortes gritam em chusma, 
que elle he rebelde, para que o exccptuaram dos castigos, que 
disem ter merecido os Ministros do Rio de Jane i ro , os quaes 
num fiseram mais, que obedecer as ordens de S. A . R . ? E 
quem chama rebelde ao Príncipe? Esses, que se rebellaram 
contra o Rei. E si nos disserem, que a Nassam tinha o direito 
de escolher a forma de Governo, que quisesse, sem incorrer em 
rebeldia, si todo o Português, ainda o de mais Ínfima condis-
sam, podia votar nessa escolha sem ser rebelde; por que nam 
terã o Príncipe o mesmo direito, principalmente quando o seu 
voto vai conforme com o de toda aquella parte da Nassam, que 
deseja tè-lo por seu Chefe? As mesmas Cortes em sua Procla
massam confessam, que o Brasil tem direito a escolher a forma 
de Governo, que quiser; logo qual quer habitante ri 
pode deliberar nisso como lhe convier, e à fortiori taii 
Príncipe: por tanto pela mesma declarassam das Cortes 
rebelde o Príncipe R e a l ; e assim só lhe deram esse epit 
ra o vilipendiar, e a todo o Brasil. 

(3 ) O seu Projecto gorou, por que aquellas tropas j \ 
deram ao Imperador. 
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O Cabido de Pernambuco. 

Pastores da segunda Ordem, Ministros Seculares, e Regu-
lares do Deos da paz, o Immortal Senhor D. Pedro de Alcân
tara, o Illustre Descendente do adorado Tronco Bragautino, o 
Digno Filho do Grande. Senhor D. Joaõ Sexto, o que qnasi à 
dous annos trabalhara sem cessar para nos tornar felices, acaba 
de ver consummar pela gratidam dos Povos a sua grande obra; 
he ja hoje pelo voto desta Provincia, e das do Sul do Rio de Ja
neiro o Immortal Imperador Constitucional do Reino do Brasil, 
e seu Perpetuo Defensor ; o centro donde devem partir os raios 
ria nossa seguransa ; o íris da paz. As municipalidades de O-
linda, e Recife de accordo com o Governo Político, e Povos 
fiseram as solemnidades da Acclamassira em 8 do corrente, de
pois de nos terem anteriormente communicado a sua vontade, o 
a da Provincia: a Parahiba fes outro tanto. Dias felises, sere
nos, e iguaes aos que vio a altiva Roma nos de Antonino, Tito, 
Vespasiano, e Marco Aurélio, vam a despontar: o fértil, e pin
gue Braáil he ja hoje Nassam livre, e da primeira ordem; mas que 
importa a opiniam publica, e o grato aspecto de tantos bens, si 
está escripto, que si o Senhor nam edificar a casa, em vam tra
balharam os que a ediftcam ? Que de nada valem as plantasso-
ens dos homens, si Deos lhes naõ der o incremento? Como pois 
conseguir do Ente Supremo, do Deos de bondade, nam só a ap-
provassam, mas a conservassám, e augmento progressivo do 
grande edifício da nossa emancipassam política? Pastores da 
segunda ordem, Ministros do Deos da paz, Levitas do Senhor, 
pedi, ereccbereis: orai, clamai sem cessar, queobtereis: De
os sé compras das nossas rogativas; Elle ama os corassoens con-
trictos, e ante Elle humilhados: seja pois deste faustissimo dia 
em diante a collecta Imperatorem Noslrum Constilucionalem 
Petrum, Imperatricem, et Principem cum Prole Augusta. E 
o mesmo em todas as .outras deprecassoens, que a Igreja, trez 
veses saneta, manda faser pelo Chefe da Nassam. 

Ministros do Dèos vivo, enchei os vossos impreteriveis de-
veres ; dai a César, o que he de César, e a Deos, o que he de 
Deos; obedecei ao nosso César Brasiliano (está escripto nos San
tos Evangelhos) nam pelo temor do castigo, mas por causa da vos
sa consciência. O que resiste ao Chefe da Nassam, resiste á ex
pressa vontade de Deos; o que resiste aos Mandamentos de De
os, adquire a perdissam. Por mim os Impcranlcs imperam. 
Nam ha poder, que nam emane de Deos. Pastores, Levitas 
do Deos vivo, orai pelo nosso Imperador; e do Púlpito, e do 
Confessionário ensinai ao bom Povo Pernambucano a san Dou
trina de Jesus Christo, que acabamos de vos lembrar: si o nam 
liserdes, triste de vós! Ouvi de nòs a terrivel sentensa, que o 
Senhor em Ezequiel contra vòs ja tem proferido, e o que he tain 
immutavel, como o tremendo Juiz, que a pronunciou. £'<'•,«/« 
'ensinardes ao homem o caminho da verdade, sinam disserdes ao 
ímpio, que se arrependa, e si nam instardes para conseguir a 
sua conversam, elle morrerá na sua inpiedade; porcm.de vòs, 
Sacerdotes haverei o 'pressa do seu desgrassado sangue. Olin
da em Cabido 10 de Desembro de 1822. 

Continuassam do Expediente da Junta tio Governo. 

i)ífiio de 21 do mes de Outubro de 1822 pelo qual a Ex
cellentissima Junta do Governo estranha ao Intendente da M .-
rinlia Iam ter dado solussam da sua ordem para desartilhar es 
navioslportugueses, surtos neste Porto, e pôr em deposito seus 
petremos de guerra; particifft. mais, que se aprehenderam oko 
caixofns de armamento, qne se transportavam para terra do na
vio mratidam; e lhe ordena hum exame no mesmo navio. 

[Portaria de 22 do dito mes, e anno, pela quai a Excel
lentissima Junta do Governo authorisa a Joaquim Martins da 
CunYa Souto Maior, Sargento mor de' Ordeiiansas da Villa de 
Goifiià para promover o socego publico no seu Districto, e pren
deres malfeitores, e perturbadores, reniettendo os seus sumá
rios!! 

Portaria do mesmo dia, mes, e anno, feia qual a Excel
lentissima Junta do Governo authorisa a Manoel da Costa Hei -
riques, Sargento morda 8. meia Brigada de Cavallaria para de 
acordo com o Commandante de Cangahú promover o socego pu
blico n'aquelle Districto, e prender os inimigos da Causa, e to
mar as armas, e munissoens de guerra a quem as tiver. 

Olficio do mesmo dia, mes, e anuo, pelo qual á Excellen* 
tissima Junta do Governo participa ao Ouvidor desta Com; : .. 
pela Ley, que fica sciente, de que elle parte para a Correissam 
do'Sul, e lhe recommenda, que por onde passar, anime os Po
vos para tomarem as armas em defesa da Causa do Brasil. 

Oíficio do mesmo dia, mes, e anno, pelo qual a Excellen
tissima Junta do Governo Congratula ao Governo da Provincia 
das Alagoas pela nova adfcesam da Provincia de Sergipe de El-
Reyá Causa do Brasil. 

Oflicio do mesmo dia, mes, e anno, pelo qual a Excellen
tissima Junta do Governo ordena a Firmino Herculano de Mo
raes Ancora, Sargento mor do Corpo de Engenheiros, que dè 
contas das despesas das Fortificassoens, de que foi encarregado, 
visto que nam quer mais empregar-se no servisse desta Provin
cia, e depois receber entam a sua Guia. 

Portaria de 23 do dito mes, e anno, pela qual a Excellen
tissima Junta do Governo ordena a Junta da Fasenda, expessa 
ordgns, a fim de se dar as recrutas hum fardamento completo, 
fornecendo-se aos Chefes os gêneros, que houver, e prehenchen-
rio com dinheiro o restante, para que elles comprem, o que fal
tar. , 

Portaria do mesmo dia, mes, e anno, pela qual a Excel
lentissima Junta do Governo ordena a Junta da Fasenda, ex
pessa ordens ao Thesoureiro dos Ordenados, para. que sede 
20$000 reis mensaes a Luis Francisco da Silva, Escripturario 
do Hospital Militar. 

Odeio do mesmo dia, mes, e anno, pelo qual a Excellen
tissima Junta do Governo manda declarar ao Coronel Manoel 
Corrêa de Araújo, que se precisa de huma sua casa no Sitio do 
Feres para deposito de pólvora, e munissoens fora da Povoaçam, 
e que pela Fasenda publica se pagará o aluguer. „ 

Oflicio do mesmo dia, mes, e anno, pelo qual a Excellen
tissima Junta do Governo manda declarar ao Illustrissimo De
putado Suplente por esta Provincia, Francisco Ferreira Barreto, 
que nam consente na dimissam, que pedio deste Emprego. 

Portaria de 24 do diío nus, e anno, pela qual a Excellen
tissima Junta do Governo encarrega r.o Tenente Coronel Tho-
mé Fernandes Madeira', e ao Major José Antônio Ferreira es
te da banda do Sul ate as Alagoas, e àquelle do Norte te a Pa
raíba o estabelecimento de presídios de duas em duas legoas pa
ra prompta expedissam de noticias-, olficios, e pesquisassoens ne
cessárias. 

Portaria do mesmo dia, mes, e anno, pela qual a Excel
lentissima Janta do Governo ordena ao Commandante da Bata-
ria das Candeas, entregue trinta arrobas de pólvora, e trinta e 
dous espeques ao Alfcre:; Manoel Iguacio de Carvalho para a 
Bataria do Porto de Galinhas. . 

Ofiicio do mesmo dia, mes, e anno, pelo qual a Exceílen-
rissima Junta tio Governo ordena ao Commandante do Registo, 
deixe passar a Canoa —Conceição do Amparo - que conduz pa
ra Goiana quatro centas e cincoenta granadas com seus perten-

Officio do mesmo dia, mes, e anno, pelo qual a Exceílen-
• tissima Junta do Governo participa a Câmara do Recife, que 
estam a sahir Navios para Lisboa, e que por elles remettaos Di
plomas dos Deputados das Cortes Brasilicas, que se acham 
idaquella Capital. 

Oíficio do mesmo dia, mes, e anno, pelo qual a Excdlen-
tissima Junta do Governo ordena ao Intendente da Mari: 
faça prohjbir a venda de pólvora por grosso, e miúdo aos particu
lares. 

Portaria de 25 do dito mes, e anno, pi Ia qual a Excellen
tissima Junta do Governo prohifce o adjunto de Procuradores na 
Câmara de Olinda para as Instrucsoens dos Deputadas, e orde
na que aquella Câmara, e a do Recife procedam na forma das 
Instrucsoens Cap. 4. §. 9. 



Portaria do mesmo dia. mes, e anno. pela qual a Excel-
1 ntissima Junta do Governo ordena ao inspector das Obras 
publicas, mande faser as tarimbas necessárias no Convento de 
S. Bento para a Companhia de Cavalhuin, que Ia se acha a-
quartelada. 

> Oíficio do mesmo dia, mes, e anão, pelo qual a Excellen
tissima Junta do Governo authorisa ao Alferes Joaquim tia. Cos
ta Irigueirôa, Commandante Interino de Jaboatam, para pren
der os vadios, mal casados, e malfeitores com seus summarics; 
e lhe participa, que o Commandante da Cavallaria nam continu
ará nos excessos de júri dissam. 

Oíficio do mesmo dia, mes, e anno, pelo qual a Excellen
tissima Junta do Governo authorisa ao Capitam da 1 / Compa
nhia do 1J. Batalham de lguarassè, Antônio Pereira Pinto da 
F'onceca, para prender os vadios, malcasados, e malfeitores. 

Olficio do mesmo.dia, mes, e anno, pelo qual a Excellen
tissima Junta do Governo participa ao Governador das Armas 
ria Provincia da Paraíba, que vai remetter os dous Oíhciaes Ser
ralheiros, hum Fusileiro, e dous Carpinteiros, que Sua Ex.* 
pede; e que mandará buscar a esta Provincia as quinhentas ar
mas de fogo, que também pede: quanto porem aos cem barris 
de pólvora, a Junta permitte, que sejam comprados no deposi
to publico. 

Oflicio do mesmo dia, mes, e anno, pelo qual a Excellen
tissima Junta do Governo determina ao Commandante ria Poli
cia de Nasareth da Matta, que remetia com brevidade o sum-
mario dos presos, que mandou. 

Oíficio tio mesmo dia, mes, o anuo pelo qual a Excellen
tissima Junta do Governo ordena ao Capitam mor interino da 
Villa do Cabo, fassa prender os facciosos, e perturbadores do 
socego publico, e remette-los a esta Prassa; que mande regres
sar do seu Districto os Europeos, que daqui se tenham retirario, 
e com urgência a Elias Coelho Cintra no Engenho de Massauas-
sü; pedindo as Authoridades visinhas o auxilio que precisar. 

Oflicio do mesmo dia, mes, e anno, pelo qual a Excel 
tiisima Junta do Governo manda ao Escrivão Deputado da Jun
ta da Fasenda o requerimento de Estevam José da Grassa pa
ra ser admittido novamente ao Emprego de Marcador da Alfân
dega do Algodam. 

Ollicio do mesmo dia, mes, e anno, pelo qual a Excellen
tissima Junta do Governo ordena ao Commandante da Policia 
da Casa Forte, procure desde o Caldereiro ate o Barbalho de 
hum e outro lado do rio huma casa para nella se faser hum de
posito de pólvora. 

Ollicio do mesmo dia, mes, e anno, pelo qual a Excellen-
ima Junta do Governo participa ao Auditor Interino da 

dente de Guerra, Encarregado pelo Ouvidor da Ley da Ins-
possam do Theatro, que promova o maior socego do povo no 
mesmo Theatro. 

Oflicio de 27 do dito mes, e annno, pelo qual a Excellen-
jtissima Junta do Governo participa ao Capitam mor da Villa de 
Keiinliaein, que devera entender-se com o Sargento mor José 
Antônio Ferreira, nomeado para commandar a Brigada do Sul, 
.lim de que este requeira a mesma Junta os armamentos, pe-
lechos, e munissoens de guerra; que julgar necessários. 

Olficio do mesmo dia, mes, e anno pelo qual a Excellen-
,ssima Junta do Governo participa a Câmara de Serinhaem, 
ue tem encarregado a defesa do Sul aos Sargentos mores José 
Vntonio Ferreira, e Conrado Jacob, este para as Fortilicasso-
•ns, e àquelle para os movimentos militares, e que a Câmara 
reste os auxílios, que pedirem. 

Ollicio do 2S rio dito mes, o anno, pelo qual a Excellen-
ima Junta do Governo participa ao Chanceller da Relassam, 

que se uam proceda nas querellas intentadas contra os Olficiaes 
Milicianos José Camello Pessoa, Bernardo José de Miranda, 
Francisco Borges de Oliveira, André Barbosa Cordeiro, e ou
tro- Inferiore-. e Soldados, por ser necessari* reintegrallos em 
seu- Postos, e emprega-los na urgente defesa do Paiz. 

Oflicio do mesmo dia. me-, e anno, pelo qual a Excellen
tissima Junta do Governo participa ao Sargento mor José Antô
nio Ferreira. Commandante da Brigada do Sul, que o Destaca

mento de Unna deve continuar, ampliando-se com mais dez, 
ou doíe prassas Milicianas, e que nas suas operassoens practi- ' 
que o plano de defesa do Governador das Armas, e Adjuntos, 
entendendo-se com o Capitam Amaro íYancisco de Moura, Of-
ficial inteligente, e de confiansa. 

Portaria de 29 do dito mes, e anno, pela qual a Excellen
tissima Junta do Governo ordena ao Sargento mor de Ordenan-
sas José Thomaz de Campos Quaresma passe a dar buscas nas 
casas, onde se suspeitar, que existem armas, e munissoens. 

Portaria do mesmo dia, mes, e anno, pela qual a Excel
len! issima Junta do Governo ordena a Junta do Hospital, a-
prompte os artigos, que se pedem para o hospital Regimental 
de Goiana. 

Portaria do mesmo dia, mes, e anno, pela qual a Excel
lentissima Junta do Governo ordena ao Intendente da Marinha, 
expessa ordens para que as Embarcassoens, que estiverem fora 
da Barra, se ponham debaixo da artilheria dos Fortes; as que 
estiverem dentro naõ saiaõ sem ordem do Governo; do mesmo 
modo as jangadas em toda á Costa da Província; que se ponha 
huma barca artilhada de Registo na Barreta; e hajam dous Es-
calercs para a ronda do Porto. 

Portaria do mesmo dia, mes, e anno, pela qual a Excel
lentissima Junta do Governo nomea a José Joaquim Soares de 
Andrade Brederodes Capitam da Guerrilha da Boa-viagem ate 
a Barra das Jangadas, authorisando para alistar nella a gente 
de Ordenansas, que julgar apta; e pedir aos Commandantes da 
Várzea, e Muribeca os auxilios, que precisar. 

Olficio do mesmo dia, mes, e anno, pelo qual a Excellen
tissima Junta do Governo determina ao Governador das Armas, 
nomec ao Capitam Sebastiam Antônio de Barros Mello para 
Commandante da ò. Meia Brigada de Cavallaria. 

Oflicio do mesmo dia, mes, e anno, pelo qual a Excellen-
ti-si ma Junta do Governo ordena ao Governador das Armas, 
instrua, quanto antes,"os CommandantesdaífBrigadas^emais 
Commandantes Militares, no Projecto de Defesa, para que o 
ponham ooi Execussam, quando for tempo. 

Oflicio do mesmo dia, mes, e anno, pelo qual a Excellen
tissima Junta do Governo participa ao Intendente da Marinha, 
que manifeste o numero das prassas, que sam necessárias para o 
Regbto da Barreta, e que nomee hum Piloto. ' 

Bando do mesmo dia, mes, e anno, pelo qual a Excellen
tissima Junta do Governo prohibe os foguetes do ar, para não 
perturbarem os signaes estabelicidos da vinda dos inimigos; or
dena, que se niío desparem armas de fogo, tudo debaixo de pe
na de prisam: do mesmo modo manda, que se illuminem as ca-
zas, logo que apparecer a Esquadra, ou navios inimigos. 

Portaria de 30 do dito mes, e anno, pela qual a Excellen
tissima Junta do Governo nomea a Mouoel Cavalcante de Al
buquerque para Capitão de Commissão, Commandante Interino-
do Batalham N. 9 de Milícias. 

Portaria do mesmo dia, mes, e anno, pela qual a Excel
lentissima Junta do Governo ordena a Junta da Fasenda, ex
pessa ordens para se pagar a Companhia de Caçadores, que se 
vai crear em Olinda. 

Olficio do mesmo dia, mes, e anno, pelo qual a Excellen. 
tissima Junta do Governo ordena a Câmara de Sirinhaem, dê 
as providencias necessárias sobre as estradas, 
Unna. s, que se precisão em 

Ofdio do mesmo dia, mes, e anno, pelo qual a Excellen-
tissima Juntado Governo ordena a Junta da FV 
mande continuar a pagar os soldos dos Officiaes pi 
Luiz do Rogo, e pelo Governo de Goianna, nau, 
duriria do Commissario Assistente Encarregado da 1 
Militar. . b 

. „ * * 
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