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Este Periódico será distribuido grátis pelos assig- ; Uma nuvem, que os ares escurece 
nantes do Diário de Pernambuco, e sahirá uma rei: ' Sobre nossas cabeças aparece, 
na semana. í CAMÕES. 

H --msari 

IMPRESSO EM PERNAMBUCO POR J O Z E VICTORINO DE ABREU. 

s Continuação do numero antecedente. 

'UPPONDO-IIOS com o partido resta ura-
dor reunidos para contestarmos a grande 
lide, parece-nos, que, instado para mostrar 
a necessidade da restauração, já o ouvimos 
principiar pela incapacidade do Governo: 
e para elies aKüiimenft) de grande forea. 
O Governo não tem prestígios de realeza, 
logo, concluem, não pode dirigir a Não 
do Estado. O Brazil governado por tãtos 
annos por Príncipes da Caza de Bourbon, 
•não pode obedecer dum Governo ephemei<o 
tirado da massa do povo, que sem o res
peito, que so pode grangear a descendên
cia de tantos reis necessariamente sucum-
hrrá a» choque das facções, e a guerra 
civil será a coroa de nossas desgraças. 
Para reforçarem mais este argumento, os 
partidistas da restauração não se pejão de 
nos mostrar as deso-raeas do Ceará, desta 
Província, e das Alagoas, nem se esque
cem do 17 de Abril no Rio de Janeiro, 
nem do 22 de Março do Ouro Preto. Af-
feiando quanto podem o quadro destas des
ordens, não hesitão em se decidirem pela 
volta de D. Pedro, come o unfe-l, que po
de pòr termos aos nossos males. Tal é o 
argumento mais concludente dos restaura
dores, vejamos se o podemos responder. 
Este argumento, que só pode produzir na 
Europa, onde o enventera do governo da 
tnenorchia tem disposto es povos â realeza, 
e nunca no Brazil, que na ua existência 
política começou com um Governo de sua 
escolha, sem attenção a legitimidade, a 
qual então só existia em sua vontade, tão 
livre como o é a soberania das Nações, es
te argumento de prestigies de realeza, di 
zemos 6 tão especiozo, quanto o principio, 
em que se elle estabelece. O que quer di
zer prestigies de realeza ? apartando nos 
do sentido litteral, que pouco favorável se-

,\ i.a áo., amigos ita restauração, por que es-
e,.ias duas palavras só signihcão iliuzões da 

grandeza do rei, nós .seguindo a intenção 

dos mestres desta douctrina, entendemes, 
que por prestigies de realeza, querem elies 
dizer, a consideração, em que tem o povo 
aqueiles, quem tem tido longo habito de 
governar, ou que de taes são descendentes: 
tal 6 a qualidade, que na opinião dos res
tauradores devem ter os Governos, e a fyr-
ta principal do nosso. Não duvidamos, q' 
os prestigies de realeza já fossem necessá
rios para consolidar a força dos Governan
tes, e graugear-lbes o respeito dos povos, 
que tossem até um meie indispensável de 
assegurai sua stabilrdade, mas nos tempos 
de i),obii'idade, e de ignorância, quando 
v ;; ava a douctrina de que o S€U poder vi
nha inimediatamente de Deos, quando era 
unia uiopía a soberania da Nação, quando 
o teifior era o laço, que prendia os povos 
aos governos, e aqueiles obedecendo á estes 
não viãe mais, que o desempenho das fun
ções para que se suppuobão destinados. 
ílqje porém tudo está mudado: a s bera-
nia da Nação não é mais um paradoxo, é 
um ax-ioma político. O Povo vè no Gover
no um seu mandatário, um elemento indis
pensável á sua felicidade : elle não é mais 
criado para o Governo, porém e.->te é que 
é feito para elle. Por conseguinte outra de
ve ser a baze do respeito, que se deve ao 
Governo. No Século X I X não é mais, e 
menos o Brazil o prestigio de realeza, qtie 
dá importância, e consideração ao Gover
no, é necessário um principio mais solido 
em conformidade coim as luzes de tempo, e 
civilização do povo: este principio é a con
fiança Naciodal, e o respeito, que se tem 
á aqueiles, que tem sidoantigis, e fieis ser-
vidores daNação, e que tem feito longo-
habito de defender a Liberdade de seu Paiz, 
á aqueiles, que a Nação de sua livre von
tade tem escolhido para governada. Não é 
pois o prestigio da realeza, que se deve 
exigir no Governo, é a confiança Nacio
nal, que faltava a D. Pedro, e que o nosso 
tem de sobejo. E' também falsissimo, que 
por falta de prestígios de realeza do Go-
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veroo km aparecido os'partidos de Pinte 
'Madeira, Trmolheo, João Baptista, Bo-
low, e ultimam nte o do Ouro Preto ; as 
eauzas são outras. Bem prestígios de rea
leza tinha D. João 6., mas não pode coin 
eíles evitar a Revolução de 1817: bem 
prestígios tinha D. Pedro, mas não pieve-
nio a de 1824. E (piem negará, que a ul-
tii: a foi muito ma:s formidável, que todas 
as que tem aparecido depois da abdicação? 
Cincw Províncias se opozerãe, o echo da 
revotição soou até as margens de Amazo
na-, e o Norte ledo quazc se desliga pelo 
Rio de S. FranciíCn. Então não forão mi
seráveis aventureiros, como os nossos res
tauradores, não forão estúpidos Cabanos, 

, forão ricos Proprietários, homens instruí
dos, e tropas disciplinadas. Bem prestigies 
de realeza tinha D. Pedro mas não evitou 
que a Bahia pegasse em armas para pedir 
a demissão dos enipregados suspeitos, e não 
evitaria o mesmo, que esla Província esta
va á fazer, pois todo Pernambuco sabe, 
que tudo estava disposto para isto, e quaze 
que se antecipa este áo rompimento do Rio 
de aí.oleiro. D. Pedro com seus prestigies 
de realeza não pode evitar o 7 de Abril, o 
novo Governo sem elies tem triunfado até 
hoje de todas as facções. E qual a razão 
desta dilerença ? E' que prestígios de rea
leza no Brazil é uma expressão vazia de 
sentido. D. Pedro cahio por que perdeo a 
confiança da Nação, o nove Governo tem-
se sustentado, por que a tem conservado. 
A vista der-ta breve comparação dos fados 
liai existeneia th» transado, e actual Go-
verno, cabe concluirmos, que o argumen
to de nosso* adversário», que dizem ser o 

•vi-mo incapaz de reger a Náo de Esta
do por falta de prestígios da realeza, é in
teiramente falso. Mas quando apezar de 
t ido, este proclamado prestigio de realeza 
u>-se necessário, não o temos nòs ? O Go* 
verno do Brazil não é do Ser. D. P d r o 
2. ? Não é o nome do Jovem Monarcha 
que sella todos os actes da Regência ? E 
•e diiá que Elle não tt m prestígios de rea
leza? lVm e per maiores razõ^ s : primei-

paz não só por falta de prestígios, mas 
também de qualidades pessoaes, eíle ê cÕ-
posto de homens medíocres, que não po
dem desempenhar a alta missão de gover
nar. Sem querermos mostrar, que a im
portância do Governe está na escolha dos 
Ministres, que estes Agentes responsáveis 
carregando o pezo dos negócios são indis-
pensavelmente os que devem de ter conhe
cimentos abalizados, perguntamos aos nos
sos contendores, que capacidade pessoal 
tem D. Pedro? Nós sabemos a educação, 
que tiverão os Filhos de D. João 6., o Du
que de Bragança não foi o exceptuado da 
regra geral, e o Rio de Janeiro todo sabe, 
em que elle con»pmio o tempo, em que se 
devia ter aplicado aos conhecimentos úteis 
a fim de bem cumprir o Emprego, para o 
que o chamava o direito de successor; e o 
da governança foi pouco para escutar ais 
lizonjas de aduladores, e cevar suas pai
xões. Q mesmo se não pode dizer dos nos
sos Regentes, que de mui cedo se aplica
rão áo estudo das sciencias, e antes de en
trarem no Governo já emportantes empre
gos havião ocupado. Negnráõ nossos ad
versários, que a capacidade pessoal de D. 
Pedro não é maior, que a dos nos-os Re
gentes, nem io-ijyl a de cada um delles se-
paradamente considerado? Diráõ também, 
mas I). Pedro nomeará bons Ministros. 
Onde os axará? Tra-zelos-ha do Porto? a-
pezar de estrangeiros teráõ o ódio do Bra
zil inteiro. Nomeará aqueiles que forma
rão «eu ultimo Ministério? Mas n Nação 
já uma vez lhe pedio a demissão delles, e 
são lidos ptjr suspeitos. Logo D. Pedro por 
nenhuma razão tendo mais capacidade, q' 
o actual Governo, tendo de mais contra si 
e fogo d.i idade, e outra* faltas, (pie em 
outro lugar mostraremos, não é, nem pode 
ser, como dizem os restauradores o que noa 
ha-de salvar ; e por esse lado cessa a ne
cessidade da restauração. Como coiollario 
da supposta incapacidade nos faüâo.tam-
bem nos-os antagoni-das da fraqueza do 
Governo, de sua impotência. Alem de q1 

a necessidade da força provém da oppozi-

% 

lamente por que n'J'Llle por ambos os l dos cão, que é mister fazer-se a restauração, 
tem-se feito mais extença a linha de ^eus 

ndenles já pula Caga de Bourbon, já 
JH In (TAu-tria, c;n segun Io lugar, porque 
é Filho do Brazil ; só se querem oxdoulri-
narios daí ülu/õi.:, quéesta ultima circuns
tancia destrua a primeira. Vejamos ainda 
o <p-" nos t H •••- dizem, O Governo *,' ura-

por qu .• graças ao Ceo é hoje o único par 
tido inimigo, que temos, e delia nospodião 
dispensar os restauradores esquecendo tão 
loucos projecto;, não se pode dizer, que o 
Governa é fraco. Como dizer-se fraco uni 
Governo, que sem muitas armas tem até 
boje triunfado das facções? Qv> -e tem cõ-

* 
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servado entre tantos vaivéns ? A maioria 
da Nação tem já por muius vezes se declara
do por este Governo, já com asarrna&baté-
do era campo seus inimigos, já com os vo
tos lançando na grande Urna o nome da-
uuelles, que mais defensores seus se tem mos 

.trado, delia excluindo seus encarniçados 
opposilores. Este apoio da maioria da Na
ção não pode de boa fé ser contradito. O 
Povo do Brazil respeita o seu Governo co
mo obra, e creatura sua, elle o sustenta por 
seu mesmo inteiesse. A' este respeito não 
podemos deixar de citar uma passagem de 
um dos maiores E-criptoresda França Mo
derna, do Político Benjamim Constant, são 
suas palavras—Ha hoje em todas as Na
ções, um grande numero de homens, que 
quer gozar do repouzp, saborear a segu
rança, exercer livremente sua industria, des

envolver pacificamente suas faduldades, e 
que não exige «a autoridade se não força 
para preserva-la das desordens, e assaz de 
bom senso para não se tornar ella mesma 
uma eauza de desordem. Uma dúzia de 
ideas simples, e justas, qpe a dissenção tem 
posto áo alcance de cada um, taes são os 
estandartes áo redor dos quaes se reúne es
ta classe immensa, que tem reflectido so
bre seus interesses, e que os conhece —Es
tas palavras, que cm si contem uma ver
dade conhecida pelo longo habito da expe
riência, e que provão a profundidade do 
Político, que as enunciou não nos excep-
tuão da generalidade, com que ellas são 
exprimidas. Os Brazileiros.vão*reconhe-

.ceado cada dia mais seus interesses. Vamos 
chegando ao desengano, de que da oppo-
siçãe injusta áo Governo só tirão partido 
nosssos inimigos. O Governo tem errado 
algumas vezes, a crize não tem sido para 
nieno-> ; não augmentemos mais esta oca
sião de erro. Certo porém estamos, que el
le não é traidor, que marcha conforme ao 
espirito Nacional, tanto nos basta, e que 
está decididamente disposto ao oppor-se a 
restauração, que mais queremos? Brazi
leiros, .o quy dizem os amigos do Duque 
de B agança, que falta ao Governo ? For
ça : e*ta rezide em < nòs, consiste em nossa 
u..ião ; una mo nos, presteuio nos ao Go
verno, e sem tomar seu posto, estejamos 
promptos para ajuda-lo, para obedeee-lo 
contra D. Pedro: com o nosso apoio o Go
verno obrará mais enérgico, e cem a sua 
energia ganhará elle mais nossa confiança. 
Perdoem nossos contendores esta curta a-

postrofe aos nossos Concidadão*, nós pro-
seguiremos em nossa disputa. Com tantos 
triunfes das armas, e das Elleiçõesjá res-
pendemos áo segundo argumento de faltar 
força ao Governo, e com as palavras de 
Benjamim Constant mostramos, que o es
pirito geral do Brazji é o amor da ordem. 
Resta-nos ainda dizer aos restauradores, o/ 
pereão as esperanças, Je que se diminua 
esta força, que tem o Governo: ella de 
dia em dia se augmentará mais a propor
ção, que mais crescer o perigo ; e a pro
va é a brevidade com que desaparecem as 
disset ções dos partidos, e a presteza com 
que se vão unindo os Brazileiros da mes
ma seita, porém que os erros es tinhão di
vididos. Isto é um passo grande para a cau
za Nacional, e um niáo agomo paia a 
Restauração. 

( Continuaremos. ) 
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RIO D E J A N E I R O . 
Resposta da Câmara dos Snrs. Deputados 

a Mensagem. 

SENHOR ! A Câmara dos Deputados, 
. tendo maduramente reflectido, e dado 

o devido pezo á Mensagem da Regência 
em >ome de V. M. I., vio.com horror a 
existência de planos atrozes, que urdem os 
inimigos da prosperidade do Império, e da 
ordem de couzas actual mente estabelecida. 
A Câmara dos Deputados, Senhor, apre
ciando devidamente a solicitude, e desvelo 
da Regência em Nome de V. M. í., pelo 
bem, e felicidade da Nação, nos ordenou, 
que viéssemos assegurar lhe, que firme em 
sustentar a Honra da Nação Brasileira, o 
jsystema Monarchico-Cotistitucional, o 
Th.ro no de V. M. I., e com elle a glorio
sa Revolução de 7 de Abril, coadjuvará ef-
ficazmente o Governo em tudo, que for 
Constitucional, e justo para evitar o op-
probrio de uma restauração ; e que toma
do em consideração as suas Propostas, a 
doptará alem disso por si todas as medidas, 
que julgar conducentes para impedir mes 
mo, f-jue o Senhor Duque de Bragança 
volte á este Império debaixo de qualquer 
titulo que seja. Venancio Henques de Re
zende, Orador da Deputação. 

— Mas não nos esqueçamos de que o 
Parecer é apenas a opinião de Cinco De
putados, esperemos pelo rezultado da dis
cussão. Assim o dicemos no nosso numero 
antecedente quu;do fizemos nossas ultimas 
reflexões ao Parecer í'as 'Commissôes. Çõ 
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effeito não nos enganamos. Tão seguros 
estávamos dos patrióticos sentimentos, que 
animão a Câmara dos Deputados, essa 11-
lustre Parte de nossa Representação, nossos 
Escolhidos, e Fieis cumpridores de nossos 
mandatos. Comparem nossos Concidadãos 
a Resposta a cima transcripta com o Pare
cer das Commissôes, que differeuça não a-
xaráÕ? Ali tudo é ambi<ruo, tudoenionia-
tico: duvida-se dos tramas da Restaura
ção, não se falia na Revolução de Abril, e 
a resposta ao Governo limita-se a duas par
tes, uma declaração dos sentimentos da 
Câmara em se oppor a volta do Duque de 
Bragança, e a consideração, em que se 
rião tomadas as Propostas dos Ministros: 
aqui, é tudo claro, tudo precizo a Câmara 
pezando. maduramente os Documentos a-
prezentados na Mensagem dá credito ao 
projecto reslaurador: reconhecendo o cui
dado, fidelidade do Governo assegura lhe, 
que firme se axa em sustentar o Trone do 
Jovem Monarcha, e com elie a glorioza 
Revolução de 7 de Abril:, julgando pela 
eminência do perigo a necessidade de re
médios não só assegura a consideração, em 

i i que ha de tomar as Propostas do Governo, 
mas ainda que ella por si adoptará as me
didas que lhe parecerem mais justas á res 
peito. Taes são os votos dos nossos Legis
ladores relativamente ao negocio da Res-
tauraçao, votos, que enxem de júbilo, e 
prazer o coração de todo o Brazileiro pa
triota, e que para se cumprirem axaráõ a 
mais leal cooperação da parte de um Povo 
inteiro, que disposto está á não ceder um 
passo da estrada, que tem incetada. Como 
é consolador ver a harmonia, em que mar-
chão nossos Representantes com o espirito 
Nacional ! E ' delia sua mais imediata cõ 
seqüência ajusta confiança, que nos mere
cem os Legisladores, uyi dos mais fortes 
anneisda cadèa social, e sem o qual difícil 
c manterem-se as relações, que ha entre os 
governados, e os que governao. Esta é 
a nosso ver a verdadeira política. O Povo 
abalado com o temor de um perigo geral, 
assim como o rio caudalezo, que se derra
ma de rojo por todos os lados se lhe não 
vãô abrindo a carreira, nadando nos es-
carcéos de impetuozas paixões, atira se a 
todos excessos, se aqueiles a quem está en
carregada sua direção, não se adianta o em 
evitar o precipício. Concidadãos, es nos
sos Legisladores merecem nossa confiança, 
animados dos rçajs nobres, e patrióticos 

sentiinentof» não do rmi t ãono perigo de nossa Liocr-
dade. exempls) disto vão dando : pelas ultimas ex-
pressõe-s do Orador da Deputação na Resposta a ci
ma tr inscrita, cabe julgarmos ter,6Ídõ tomada . ;n 
consideração a Proposta de banimento de D. Pedro, 
feita pelo mesmo Snr. Deputado, o muito digno l ie-
presentante desta Piovincia V. H . de Rezende , res
ta, que assim como elies desempenhão nossa mis-ão, 
cumpramos nó* os nossos deveres, e assim como ettv 
seu posto o soldado valente e*p> ra a voz do Com-
mandante esperemos nós prevenidos, e alerta as or
dens do Governo, não tomemos ailianttira deste, o 
lembromo nos que cada vez que o scldado obra poR 
si, introdaz-se a desordem no exercito. 

. \ » \ . » V k V » \ \ t H l » . V V - i - l » . V 

Artiaos da Petição da Sociedade Federal desta Pro» 
vincia á Assemblea Geral. 
I . De quanto antes decreiar-se o banimento do. 

nnque de ürafrança : 2. ne se suspenderem na for
ma do parágrafo Sb do precitado Art. as formalid t« 
des garasntidnras dos direitos individmies do Cida
dão a respeito daq.oelles que p<>r vi.-s de facto, e 
com as ainiHS na mão proclamarem a Restauração : 
3. ue investir-se o Gore rno dos meios necessários 
paia fortificar 6» litoral do Brazil : 4. Eftl li(« de 
augmentHr e engravescei «*e as pe^fi cõ fiinadis nos. 
Artigos 68, S5, o6j 87, *8 , e Ís9 tio (Código criminal. , 

A util idade destas medidas e reconhec ida ao pri-
meiro intuito, prir isso nSo côhíurtlir&rios tempo em 
demonstra-la. Consta-n^s a tè , qne a' resp ito do I , 
3 . , e 4 . art. existem ja' Propostas na Câmara dos-
neputados. O 2. que sempre parece mais duro, ato-
d* que fundado ns Coiisi-t irçãi, BÓ pode *fcr clestf-
provado por quem desconhecer os males desta, e da 
Província das Alagoas, onde uma guerra interinio--»»-
vel tem consumido a vida d° n issos bravos compa
triotas, o dinheiro dos nossos Cofres, e a tazen !.i dos 
particulares. Prescindindo do substancial desta Pe
tição, que de útil nedhum í duvida deixa, nós nao 
passaremos de alto por uma reflexão sobre o modo 
com que esta' ella concebida. Com effeito, e' lotâVa-
vel ver o estiilo respeitozo, com que a Sociedade Fe» 
deral dirige aos Representantes da Nação a inanifiy.-
tação de seus bem fundados receios, e pede que ne-
jão tomadas em consideração as medidas, que ella 
julga neces*sarias nas actuaea circunstancias. E"us-
sitn que se marclia com o eepirita do Govem > Re* 
presentativo, que outorgando ao Cidadão o direito 
d» petição não quer, liem pode querer que se elle 
torne uma- fonte de abozos , pedindo-se coizae im
possíveis, que assim o *ã> toda?, QUÍ passão as r l i a 
da lei, e ameaçando, quando se não cumprirem, muitas vezes pue
ris extravagância». 

O I)ir> ito de petição he um direito Poütioo; seria elle conre-
dido para atterjtatorio dos outros direitos ? pira se violara Cons
tituição pedindo-sc uma viol.ição da Lei '• Não certamente , seu 
fim he outro, outro também devo ser o seu u-o. 0 Governo Ite-
presentetivs reconhecendo capacidade ein to;loã os m.-inbros da 
r in inhão p )Iitica, e interesse, em que s(- guardem, e olfserveai as 
leis, deixa a todo o Cidadã i aberta B porta para se aproveitar a sua 
capacidade, permiltiodo-lhe lembrar o qw julgar mil ao Estado, e 
o seu patriotismo, concedendo-lhe queixar-M das injustiças qui so« 
l're r aliuxoa. qtie S« cometem. Mas em todo O CtMO OdlfehO de 
Petição hc direito de pedir, e não d • puod ir. Quanto diferença 
nao vae d.is represcntaç3<*s, que obrtgSo a autoridade a ceder, nu 
rezistir. a da Sociedade Federal, q0 | fuodamcatotMo suas ra/õ.s 
pede réspeltozamente coizai todas permitidas porlei ! E' i lo que 
e i li,nua u/ar do direito de p.-tiçrio tudo d m lis he despotismo 

disfarçado. Quando se quizer pedir qualquer coiza, deve-se pri 
meiram nte Indagar «e ella he Justa, e se a pessoa a quem se pede 
a pode cone -der. Toda requiziçao illejral he má ; se a autoridade -., 
concede, tem perdido a força, ti ja mais pode ocupar o posto!, em 
qu-esia; si rc/isle, como deve. irrita, divide, (quando Ul 
perdeat fiança de alguns, e tem conseqüências terrireis. Ocos 
queira queQ exemplo da Sociedade Federal, e estai n • 
xões aprov.-iir 111. 

PER.Y. : SA Trp, no Di./ni >. 


