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Este livro contém a vida do general Marquez de Bar

] acena que, no antigo regimen tomou parte em todos

os successos p liticos, desde a época gloriosa da inde

pendencia nacional até o segundo reinado.

Antigo senador do Imperio, conselheiro de estado, foi

um estadista notavel, como ministro, p r diversas

vezes.

General illustrado e bravo, commandou em campo

de I atalha o exercito do seu paiz. Só o exame da his

toria póde esclarecer os acontecimentos da campanha,

alterados pelos adias pessoaes e pelas paL"'{ões violentas

e irreconclliaveis da politica.

Como se verá, é uma narrativa, que abrange um longo

periodo da h.istoria do governo constitucional, por con

seguinte de vivo e real interesse para nquelles, que

desejam conhecer nua só factos publicas, como os

homens, que os praticnram.
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o Marquez de Barbacena, pela posição elevada, que

occupou no Estado, reune todas as .condições para dar
•
á posteridade um testemunho exacto de taes aconteci-
mentos.

Como os estadistas inglezes, elle notou e escr veu
todos os successos, em que tomou parte, ou tomaram

seus contemporaneos.

Muitas cousas neste livro são revelações, porque não

foram narradas, n'um paiz onde não ha o habito e

uso de escrever a historia.

O senador Marquez de Barbacena n.otabilisava-se,

entre os homens distinctos, que com elle combateram

na arena parlamentar, pela supremacia de seus ta

lentos, pela consummada experiencia, pelo fino tacto e

criterio de diplomata - predicados estes, que sobre

sahem nos actos, que constituem a sua vida privada e

publica.
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Homem de pensamento e de acção, o Marquez de

Barbacena foi uma das preeminencías, que illustraram

o laborioso e difficil inicio do governo representativo,

proclamado por um povo, que se educara sob o dominio

colonial.

Tod s os faclos allegados na presente narrativa são

comprovados por documentos officiaes e authenticos,
que xistem no Archivo Publico, onde podem ser exam~

nados e verificados: assim, esta narrativa tem o caracter

de plena verdade historica firmada em bases incon

testaveis.
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OAPITULO I

O' homens de e tado da Inglaterra costumam deixar a narra
ção escripta em fórma de Memorias, dos acontecimentos, em que
tiveram p&.rte. .

A historia do seu tempo, da qual foram autores, ou teste
munhas, transmittem á posteridade sob a responsabilidade do
eu nome e autoridade do seu caracter.
E' assim que lord 1Ietcalfe, Grenville, C. Fox, H. "\ValpoUe,

RusseU e outro serviram à graUL e obra da historia do seu
paiz.

E' volumo a a collecção de papeis, que as notabilidades poli
tica legaram á curio idade do vindouros.

Em França essa pratica foi ar optada pelo visconde le Villêle,
primeiL'o ministro (lo' rei Luiz XVIll, por Chateaubriand, por
Guisot, Dupin e outros, que escreveram em Memorias O facto"
da politica do momento.

Os homens politicos no Brazil, atarefa los com as preoccupa
ções do presente, sempre se mostraram descuidoso do fu-
turo. -

Entre os homens eminentes que governaram o Brazil, foi o
marquez de Barbacena talvez aquelle, que se achou envolvido na"
mais graves circumstancia dos negocios do Estado.

Parlamentar, e"tadista, diplomata, general no campo de bata
lha, re ume em sua individualidade diversas phases da hi toria
nacional.

A historia de sua vida abranO"e a do Imperio, antes da funda
ção deUe, atê aos primeiro anno do segundo reinado. Não ê,pois,
sem intere se estudar uma individualidade, porventura amai
completa e poderosa pela influencia, que exerceu nos destinos do
paiz.
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oma.rquez de Barbacena era uma natureza dotada elos instin
etos dagloria; não teve sámente a nobre ambição de servir á na
ção, amava tambem deixar na memoria dos homens um nome
illustre.

Elle não redigiu, ou coordenou as iVemorias dos actos, que
praticou nas diversas e elevada funcções, que desempenhou,
mas reuniu e deixou to1os os elementos, que podem sel' appro
veitados.

Estas paginas ão como que escriptas sob sua inspiração; é o
seu pen amento que as illumina, e, sob a autoridade do seu ca
racter de homem publico, merecem ser acreditadas como expre '
são da verdade dos acontecimentos.

O marquez de Barbacena foi um homem de pensamento e de
acção. os con elho. da nação legislou com sabedoria, a sua voz
teve autoridade e prestigio no parlamento; e foi ouvida com at
tenção nos conselhos da corôa.

Servill<l.o ao soberano com leall1ade nunca esqueceu do que
devia ao paiz como cidadão.

Ne sa dupla qualidade o marquez su citou muitas iras contra
si: não foi submisso ao rei, trahindo o povo, uem foi i.nstru
mento dos partidos politicos, que procura>am dominar e coar
ctar a preponderancia da corôa.

A grande sabedoria deste homem de E'tado foi manter o justo
equilibrio do dever e do direito em um regimen de governo livre.

Poucos homens politicos foram victimas dos preconceitos e dos
odios, que coo purcam as repu~ações, como o marquez de Bar·
bacena.

E' mister acompanhar a narrativa da sua vida com animo
recto; julgaI-a ao criterio da justiça, dando ás paixões irrecon
ciliaveis o devido desconto.

O marquez de Barbacena, como todos os homens que illustram
uma época, recolheu o quinhão dos odios e as saudações glori
ficadoras do eothu iamo. A' hi toria cumpre apurar a. parte do
bem e do mal.

Feli~berto Caldeira Brant Pontes nasceu a 19 de setembro de
1772 no arraial de S. Seba tião, perto da cidade de Marianna, na
provincia de Minas Geraes.
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Filho legitimo :!le Gregorio Caldeira Brant e de sua mulher
D. Anna Joaquina de Oliveira Horta, era neto paterno do
coronel Felisberto Caldeira Brant, contractador geral dos dia
mantes e do ouro naquelia provincia (I), e de D. Branca de
Almeida Lara; neto materno do coronel José Caetano Rodrigues
Horta e de D. Ignacia Pires de Oliveira Leite.

Descendia de uma familia nobre de Allvers pelo lado paterno,
como illdica o nome de Brant; o seu bisavà Ambrosio Caldeira
Brant veiu estabelecer·se no Brazil no anno de IiDO ( 2 ).

Pelo lado materno era oriundo dos fidalgos portuguezes Pires,
Lemes e Moreiras, que vieram com Martim Aífonso de Souza á
capitania de S. Vicente.

No marquez de Barbacena avultavam todos o dotes pes oael).
O typo da raça flamenga, modificado pela influencia do clima
americano, persistia em toda sua pureza. Si no physico indicava a
. ua origem, pelo moral ainda mais elia e accentuava. As energias
do patriotismo, a decisão da iniciativa, a força inquebrantavel
de caracter e todas as qualidades de um animo varonil e nobre
audacia, que na historia distinguem a raça flamenga, bri
lhavam no descendente brazileiro.

Em 1786, tendo concluido o eu" e tudos em Minas Geraes,
veiu ao Rio de Janeiro, onde em pre 'anca do vice-rei D. Luiz
de Vasconcello e Souza pas. ou pai' um exame publico em com
panhia de outros e tudantes.

As provas de capacidade exhibidas pelo marquez de Barbacena
-captaram de tal modo a hellevolencia do vice-rei, que este con
vidou-o á sua mesa nl1quelle (lia; distincÇ<10 esta sinO'ular
naquelles tempos.

D. Luiz de Vasconcellos deu ao marquez. que partia para
Lisboa, cartas de recommendaÇlões junto a importantes persona-

.(ll.Nas lI!0morias cio Districto Diamantino'da Comarca do Serro Frio, P,'O
'lI,ne,a cio Mmas Geraes. pelo. Dr ..J oM F~Jiciano dos Santos H!-se, nos caps. 9 e
10, uma Interessante noticia blogl'llphlCa a respeito desse' iIIustre pel'!lo
nagem.

(2) Em lagar propl'io se dará a al'vore ~enealol:lica dn f:un.l1a •
.~lde <1polUamento~ Histori~os. Gooa' ap1licos, Bioyr·apllicos. Escatlsttcos ••Yo

lunosos <ta P"OU"'ClC'~ <lo S. PClIl/lo por Manoel EuJra ia de Azevedo Marques
-T. iO-pag. 143.
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gens, e, 'interessando-se pelo joven e tudante, animou-o a e 
tudar, por que no seu notavel t:1lento estava um brilhante fu
turo. Este prenuncio do vice-rei foi largamente confirmado.

Antes de partir para Lisboa o marquez de Barbacena fez uma
viagem á cid:1de de S. Paulo em companhia de na mãe e pa
drasto (').

Logo que a, sentou praça de cadete embarcou para Lisboa em
1788, onde continuou os estudos sob :1 direcção de seu primo Ma·
noel José Pire' da Silva Pontes, lente da academia de marinha
daquella cidade. Agradecido aos bons conselhos do mestre e pa
rente adoptou o sobre-nome de Pontes.

O marquez de Barbacena, antes de cursar a academia de ma
rinha, estudou no collegio dos nobres de Lisboa. Nos dou e ta
belecimentos houve-se com distincção.

Sendo guarda-marinha embarcou em uma náo portugueza,
commandada por um capitão inglez, e como ambo fallassem
francez, serviu-lhe de interprete. Esta náo, conjunctamente com
a esquadra commandada pelo marquez de Niza, foi cruzar no
estreito de Gibraltar e depois o marquez de Barbacena esteve na
Inglaterr,\.

Quando o ministro Martinho de Mello, no intuito ele promover
o progresso dos estudos pela emulação, prometteu posto de ac
cesso aos e tuelantes premiados, foi o marquez um dos que mere
ceram promoção.

Notavel pela applicação e talentos, aos 19 anuos de idade, já
tinha obtido o posto de capitão de mar e gUGrra pelos premios
alcançados, ma o governo entendeu conveniente não conferir á
um joven tão elevada patente.

Esta injustiça desgotou o talentoso mancebo, que pediu pa sa
gem para o exercito; foi logo nomeado major do estado-maior e
ajudante de ordens de D. Miguel de Mello, governador de Angola
com obrigação de servir ahi durante dons annos.

(1) D, Anna Francisca Joaquina de Oliveira Horta, mãe do marquez, contrahiu
sellllndas nupcias com seu primo Garcia itodriguos Paes Leme e tiveram os
tunos Pedro Dias d e Macedo Pacs I..eme. depois marquez de Queixeramoby,
aIlecido com descendencia legitima, e D. Fl'ancisca, que falleceu solteira.
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ojoven e destimido major, estando em Angola., ql1ando dou6
corsarios appareceram nas co'ta:s as5altando o cemmercio das
possessões portuguezas, offereceu-se para commandar duas em
barcações mercantes armadas em guerra e, sahindo com ellas
á dar caça aos cor3arios, conseguiu afugentaI-os de modo qne
não reappareceram. Desta arte de'assombrou o littoral de Au
gola e Benguel:1. E ·te serviço mereceu do governo ser pre
miado com o habito de Christo.

Em Angola o marquez conheceu o Dr. Jose Alves Maciel e o
coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, dous degra
dados por causa da inconfidencia mineira. O primeiro era
primo segundo da mãe do marquez, e o ultimo tambem por a,ffi
nidade. Esta circum tancia concorreu para relacional-o com os
dous infelizes condemnados.

Na intimidade dessa. relações o marquez ouviu dos n.utores
daqueIle acontecimento algumas revelações, que pela impor
tancia do facto, merecem ser aqui consignadas como mais um
elemento para a apreciação historica.

« A idéa da independencia do Brazil, diziam elles, partiu e
foi desenvolvida pelo Dr. Jose Alves Maciel, o qual tendo ahido
do Ouro Preto ainda joven foi para Coimbra, onde formou-se em
sciencias naturaes.

« Viajou a França, o Estados- Unidos, onde. bem recebido,
estreitou relações com Thomaz Jefferson, um dos coripheos
da revolução americana. Voltando a Portugal, regres~ou ao
Brazil.

« O Dr. José Alve Maciel pertencia a uma família impor
tante de Mina Gemes, era geralmente estimado pela sua illus
tração e ouvido por todos.

« Em suas conversações eIle demonstrava as vantagens da re
volução dos Estados-Unidos, e como pro'peravam separando- e
da IDglaterra., tambem pl'econisava os principios propalados
pela revolução franceza.

« Ol'ganisou sociedades secretas em Minas, Rio de Janeit'o. e
S. Paulo com o intuito de por meio dellas fazer a propaganda
das ideias e preparar elemento. , que na hora Oppol'tuna fizes
sem a revolução.

« Morava em casa de seu cunhado o sobredito corol'lel Freire
de Andrade, command~.l1te do regimento de cavallaria pago pela
ca.pitania de Minas, unieo da provincia. Este oflieial tornou-se
um dos primeiro adeptos.

«Joaquim José da Silva Xavier, o Tira~lentes alferes de~se

regimento, merecendo a confiança dos conjurados, ser,ia de
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intermediario. Xavier era pouco reserva 10 e no quartel era por
dema.is expansivo e exaltava a vantagens, que os E tados
Unidos obtiveram com a independencia.

«Essas impl'udencias impressionaram os outros officiaes e
principalmente ao coronel Joaquim Silveriodos Reis. por alcunha
Joaquim alterio, que. portuguez de nascimento, não podia ap
provar a separação do Brazil e lobrigando grande vantagen no
partido opposto veiu ao Rio de Janeiro denunciar a conspi
ração.

«Tlradentes foi preso em 10 de maio de 1789, escondido no
sotão de uma casa á rua dos Latoeiro. desta Curte, onde o occul·
tara Domingos Fernande da Cruz, contrastador e marcarior de
prata, por pedido de D. Ignacia Gertrudes de Almeida, senhora
viuva,. que lhe era agradecida por lhe haver eUe curado uma
filha.

« Os outros conjurados foram presos em suas residencias.
Entre os papeis do Dr. José Alves Maciel acharam·se cartas de
Thomaz Jefferson.»

Essa narrativa prova que Xavier não foi autor da inconfi·
dencia, faltavam-lhe as condições indispensaveis para concepção
e execução da idéa, que não podia partir sinão do um espirito
illustrado como era o Dr. Maciel, cercado de prestigio e geral
estima.

a defesa que o advogado da misericordia fez em favor dos
réos, Xavier é qualificado de loqua:;, sem bens, sem reputação,
sem credito, e por isso incapa::; de sublevar (ao grande numero de
vassallos quantos sei'iam inelispen aveis pa,'a o imaginario levante
co'~tra o Estado e alto podei' de sua mage 'tade em uma capitania
como a ele Minas Geraes.

TÍl'adentes foi, comtudo, a victima immolada, provavelmente
por ser o menos importante dos conjura' o. Foi sacrificado á
razão de Estado, porque o governo portuguez necessitava apagar
nas almas patrlotic<'Ls a sê'le de indepen'lencia nacional com um
terrivel exemplo. Tiradentes morreu heroicamente, e a posteri
dade. sem esmerilhar os meritos reaes do homem, glorific<'L o
seu nome çomo symbolo das virtudes patrioticas e do amor pela
causa . agrarIa rIa liberdade.

Nesta residencia de Angola passou o marquez de Barbacena o
dous annos prescriptos, depois regressou a Lisboa, tocando na
Bahia, onde demorou-'e alguns mezes, e contractou casar-se
Gom D. Anna. Constanc;a Guilhermina de Castro Cardoso, filha
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legitima do coronel Antonio Cardoso dos Santos, opulento pro
prietario, e de sua muiher D. Auna Joaquina de S. Miguel le
Souza Menezes e Castro (').

De Lisboa voltou ú. Bahia nomeado tenente-coronel do regi
mento desta cidade, ahi casou-se a 27 de julho de 1801.

Deste consorcio houve quatro filhas e dous filhos, sobrevivendo
uma filha e dous filhos, - D. Anna Con tança Caldeira Brant,
hoje viscondessa viuva do visconde de Santo Amaro; Felisberto
Caldeira Brant, visconde ele Barbacena ; e Pedro Caldeira Brant,
conde de Igua sú.

Quando o marquez realisou o casamento, que tinha contracta
do, já havia faliecido o coronel Antonio Cardoso dos Santos e a
viuva deste casara-se, em segundas nupcias, com o coronel José
Ignacio Accioli de Vasconcellos Brandão. A casa, que deixou, era
uma das principaes da praça ela Bahia e das mais opulenta . O
marquez recebeu a legitima paterna de sua e. posa.

Continuando na carreira militar, o marquez de Barbacena com
aquelIa sagacidade de espirita que Se lhe reconhecia, entendeu
tirar partido das vastas relações de seu sogro, e por is o estabe
leceu uma casa commercial. ElIe soube desenvolver nesta pro
:ti 5ão os raros dotes de consummada prudencia e intelligente
audacia, estendendo cada vez as suas relações com diversas
praças.

No meio de tanta lida não perdia nenhum ensejo de ser utiI ao
paiz; assim foi que introduziu a vaccina no Brazil. Reconhe
cendo a improficuida le do pus das laminas. mandou, em 8 de
agosto de 1804, sete rapaze , seus escravos, no navio Bom
Despacho, acompanhados do cirurgião Manoel Moreira ela Rosa,
recommendando-o ao cjrurgião-mór da armada em Lisboa,
Theodoro Ferreira de Aguiar, que se notabilisara aIli pelos opti
mos resultados que obteve la vaccina, pedindo que instruisse o
seu recommendado sobre o assumpto.

Ocirurgião Rosa, instruido no processo da vaccinação, passou,
durante a viagem, o pus de uns a outros ·escravos até chegar á

(I) No fim da obra se dará a arl'ore genealogica da famUia do marquez
de Barbacell.l\.
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Bahia, de onde elle se propagou. O primeiro vaccinado foi o
visconde de Barbacena.

Este benefico melhoramento o paiz o deve ao illustre marquez,
e por este motivo o seu busto foi collocado na sala do Inslituto
Vaccinico da Côrte. Seu fi'lho, o conde de Iguassú, em 1863, re
quereu por certidão o teor do aviso de 12 de outubro de 1859, que
permittiu a collocação do busto alli_

Residia, na Bahia, o marquez quando em 1805 aportou a es
quadra ingleza do almirante Popham com destino a Buenos
Aires, conduzindo a bordo 10.000 homens de tropas.

Essa esquadra, necessitando de dinheiro, não achou quem o
emprestasse, mas b marquez adeantou-lhe 67:000$ em moeda
forte, sem juros, recebendo lettras sobre o Thesouro inglez. O
marechal Beresford achava-se nesta expedição. O almirantado
inglez em nome do seu governo agradeceu tão importnnte
serviço, assegurando que, em qualquer occasião, havia de
retribuil-o.

esse mesmo anno o marquez obsequiara o principe Jeronymo
Bonaparte, que chegara á Bahia em uma esquadra franceza.

O principe, afóra outros presentes, lhe o:ffereceu uma espada.
Um homem, que recommendava-se á estima de estrangeiro

notaveis, que os acolhia com distincção e nobreza, e no paiz
avultava pela sua crescente importancia, in pirou ciumes ao go
vernador conde da Ponte.

Cauteloso o marquez resolveu evitar malquerenças, partindo
com toda familia para Lisboa, onde alugou o palacio do conde
de Ega para sua residencia,

O governo o nomeou coronel do regimento 13, de Peniche; foi
o primeiro brazileiro que exerceu um commando na guarnição
da Côrte.

Quando a familia real, em consequencia da invasão franceza,
partiu para o Brazil, o marquez tambem acompanllou-a com
toda sua familia, fazendo á sua custa grande parte da despeza da
não Medusa.

Nomeado brigadeiro em 1811, graduado e in pector da tropas
da Balda, promoveu a disciplina e reorganisação dos corpos com
exemplar pericia, Luctou com muito obstaculos, provenientes
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de inveterados abusos, acabou com as companhias de familiares
da inquisição e outras instituições analogas.

Para bem aquilatar o~ erviço5 do marquez seria mi ter ex
aminar a natureza de taes instituiçãe que perturbavam a ordem
e d.iJ.lciplina, e verificar a que ponto chegou a inexecução das leis
nos corpos miliciano dos pretos.

Officiaes que nada conheciam da profissão, soldados desarmado
corpos desorganisados, eram as tropas que o marquez formc,u
com verdadeiro espirita militar.

Tanto a tropa de linha, quanto a de milícias foi completamente
reorganisala. Os quarteis foram melhorados. A sorte do soldado
mereceu toda a solicitude ; o montepio foi e tal)elecido para os
officiaes ; as caixas dos regimentos bem administrada. Nada
que intere sava o serviço foi descurado.

Era talo empenho que tinha em bem servir o Estado que o
nnarquez á ua cu ta levantou uma carta do reeoncavo da Bahia
e de Sergipe, in icando os pontos oecupados pelos differentes
corpos. O conde de Linhares a quem esta carta fôra offerecida,
respondera que 10Rrava o di tincto e activo zelo que o i'tinguia
no real serviço .

•'o ar"enal estabeleceu uma fabrica de arma que o governo
reputou um serviço digno de louvor, conforme consta do officio
de 13 de fevereiro de 1810 as ignado pelo conde de Linh:ue".

Outro melhoramento, que o marquez introduziu, foi uma
machina de bro ar e fazer arma~, a qual fora depoi transportada
para o Rio de Janeiro.

ão oeeupou- e a actividade do illustre cidallão somente com
os a sumptos militares. Os progres os materiaes eram tambem
objectos de eu zelo. Manllou, em 1811, abrir á sua custa uma
estrada de S. Jorge dos UMo' ao arraial da Conquista, cerca. de
42 legua de extensão por on le Jesceram boiadas, algodões e
outro productos daquelles sertões.

Por e te serviço foi condecorado com a commenda da ordem de
Christo em duas vülas, por alvará regio de 18 de dezembro de 1811.

No m smo documento el-rei promettia nomeal-o alcaide-mór
de Jagoaripe, do senhorio da primeira povoação na referida es
trada.
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o espirito do marquez não repousava; (e tudo que interes
sava ao progresso do paiz preoccupava-se: a,sim em 1813 in
troduziu a primeira machina de vapor ue moer cannas assen_
tando-a no engenho Ingaaçti na ilha de Itaparica, pertencente a
eu cunhado o coronel Antonio Cardoso dos Santo. Festejou-se

a inauguração com muita pompa, assistindo o governador conde
dos Arcos.

A semen te da canna cayena foi propagada pela marquez na
Bailla e remettida para o Rio de Janeiro a seu irmão o visconde
de Gerecinó, que plantou no seu engenho e a generalisou. Intro
duziu depois a canna rajada, denominada-imperial.

Quando se attende quanto a machina e a canna concorreram
para prosperidade do paiz, o serviço do marquez é de summa
importancia. Elie foi um benemerito obreiro da nossa civilisação,
desenvolvendo a riqueza nacional.

O marquez comprehendia a nece sidade de fecundar o tra
balho com o capital. Sobre e te assumpto manteve uma corres
pondencia com Manoel Jacintho Nogueira da Gama, directox' do
Ban-co do Brazil, no intuito de estabelecer filiaes na Bahia.

O director do banco, respondendo ao marquez de Barbacena,
aprecia a justeza de suas refiexõe" e convence-se da conveniencia
da medida proposta. Esta carta, datada do Rio de Janeiro a 4
de agosto de 1815, é por demais honrosa ao marquez e prova
a superioridade de eus talentos em materia financeira.. Então o
marquezdirigiu a eguinte carta ao Sr. Nogueira da Gama:

«: Tenho a maior atisfação de poder annunciar a V. S. que os
habitante de ta cidade e reconcavo estão plenamente conven
cidos da utilidade de uma caixa de descontos e nada de,ejam
tanto neste momento como o seu prompto estabelecimento, ha
vendo uma especie de rivalidade entre todas as classes de nego
ciante , proprietario' e lavradores pa.ra tomarem acções. SUl"
prehende a diíferença de opinião de 1812 a 1815. O mil gre é
inteiramente devido á exactidão do banco. Então foram bal
dados todos os esforços do Sr. conde dos Arcos para obter accio
nistas ; hoje muitos o[erecem-se voluntariamente e, portanto,
sendo o mesmo general encarregado de estabelecer e proteger a
caixa de desconto, é indubitavel que em poucos dias haverá
fundo sufficiente para dar principio ao giro da caixa.

« Ha. porém, alguma di crepancia entre os negociantes naci,,·
naes sobre a fórma do estabelecimento, e vem a ser que muitos
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desejam um banco meramente particular, segundo o plano que
me apresentaram e que V. S. achará incluso. Outros, porém,
ainda que em menor numero, e todos o,' estrangeiro reconhe
cem perfeitamente os inconvenientes...de um semelhante banco,
que, por suas limitada operações e con equentemente poucos lu
cro , não po eria subsistir; quando uma caixa de descontos,
sendo um ramo filial do Banco do Brazil. ojfereceria aos seus
accionistas todas as vantagens e privilegio do banco, todo o cre
dito e garantia. nenhuma rivalidade, antes, summa unjformidade
e reciproca coadjuvação em toJas as operações de uma para
outra praça. .

«Finalmente o Banco do Brazil só pMe desempenhar o seu ti
tulo e os grandes fins de ua instituição, tendo bancos filiaes
nas capitaes (leste vasto imperio.

«Sua utilidade e pro peridade no Rio de Janeiro e~tá conhe
cida ; é j u to fazer a experiencia na Ballia e não duvido afiançar
o resultado, adoptando-se as medidas que aponto, a quae, posto
sejam peculiares a esta capitania, derivam comtudo e teem uni
formidade com os estatutos do Banco do BraziJ.

« Haverá na cidade da Bahia uma caixa de escontos
estabelecida pelo Banco do Brazil. »

« Deste principio segue-se que os novos accioni tas serão todos
accionistas daquelLe banco, igualmente interes ado nos lucro do
banco e da caixa; que as apolices e o' bilhetes erão expedidos
peln. junta do banco; que a escripturação e os estatutos da caixa
erão os mesmo do banco.
« Para estabelecer-se n. escripturação será preci o que venhn.

um omeial da contadoria do banco e bastar;). que e demore um
ou dous mezes, e quanto aos estatuto haverá a seguinte
addic;ão:

« As operações da caixa de desconto constarão a saber:
« Do desconto mercantil de lettras de cambio e da terra

saccadas, ou acceitas por negociantes de credito nacionaes,
ou estrangeiros. ou por lavradores e proprietarios nacionae
bem estabelecidos e sem privilegio ou que, tendo-o, pres
cindam deUe.»

«Nenhuma razão póde haver para excluir os proprietarios
ricos do beneficio da caixa de descontos, ma como entre estes
ba a numero i sima classe dos proprietario de engenho de
assucar, que pelo 'eu privilegio podem illudir todos o paga
mentos será preci a a condição de renunciarem o privilegio
para obterem o desconto. Só esta classe pMe dar emprego para
800:000 com a permissão de prescindir do privilegio, e com as
providencias seguintes não poderli. haver o menor receio de
perda para caixa de desconto.

« As dividas da caixa de desconto erão consideradas
como dividas reaes.»
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« Sendo . A. Real o maior accionista, parece de razão e de
justiça que as dividas da caixa ejam eonsHerada como dividas
reaes.

«Haverá um juiz privati,o para a caixa de descontos. ~

« O chanceller parece o magistraclo mais adequatl0 para ex
erci't,'tr aquelle emprego.

« Os l irectores serão obrigados a requererem ás autoridades
competentes a eífecti va entrada para caixa dos dinheiros dos
cofres publicas, orphãos, irmandades, etc., etc.»

« Esta obrigaç.:1,o é indispensavel que seja expressa, porque, do
contrario, nunca os juize ou -proveclores fariam recolher os
dinheiros das mã.os ele seus afilhados para a caixa de des
contos.

« Os directores da caixa de descontos darão, a 3 de cada
mez, uma conta do estado da caixa e das operações do mez
antecedente. »

«As 1Jypothecas, sendo por muitas causas susceptívei' de dete
rioração e. até de mais difficil arrecadação, devem pagar algum
excesso sobre as lettras.

« Já houve nesta cidade e talvez houvesse no Rio de Janeiro
quem duvidasse da sinceridade e eífectiva entrada dos novos ac
cionista, fazendo o seguinte argumento:- Os accioni tas da
caixa de descontos cão accioni tas do banco; ora, não tendo os
capitalistas desta cidade até ao presente querido tomar acç:ões no
banco, como é passivei que o façam na caixa de descontos, que é
um ramo do me mo banco ~ A respo ta é obvia para quem en·
tende destas materiCl.s. Sendo presentemente o desconto da Bahia
de 12 % nenhum interesse teem os capitalistas da Bahia em met
ter o seu dinheiro no banco do Rio' de Janeiro, ma havendo
caixa de de contos na Bahia, cessa immediCl.tamente o premio de
12 0/0' e os novos accionistas em taes circum tancias não só ga
nham a parte relativa ás suas acções, como accioni tas do banco,
mas teem um credito na caixa de descontos, com o qual podem
duplicar as suas transacções.

«Um militar póde facilmente enganar- e em materias inteira
mente alheias á sua profissão, mas a franqueza e veracidade da
minha exposição colloca a V. S. em e tado de poder applicar a
correcção necessaria.

«Em summa, estou convencido de que é passiveI e facil o esta
belecimento da caixa de descontos e tudo depende do favor do go
vernador, com o qual podemos contar, e da boa e colha elos
directores, que forem nomeados.

« Tres directores e cm supplente para preencher a falta de
qua.Iquer dos tres é quanto basta que sejam nomeados no Rio.
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o guarda-caixa, o guarda-livros, e o numero necessario de
caixeiros para o expediente de escripta e cobranças devem ser
nomeados pelos directores. Riqueza, intelligencia, probidade e
ba tante influencia na opinião publica são qualidades essenciaes
nos directores, e como o exemplo póde muito, é preciso que
tambem sejam dos maiores accionistas. Nenhum homem é mais
capaz de e tal' á testa deste estabelecimento, do que Pedro Ro
drigues Bandeira, o qual tendo bastante patriotismo e preferindo
a tudo as remunerações puramente honorificas, facilmente
deixou-se persuar ir por mim para acceitar o emprego de di
rector e entrar com 20:000 000.

«Uma ó ditflculdade se -encontrava, era ser elie thesoureiro
geral da junta da real fazenda, mas como S. A. Real pelo
decreto ue 13 de abril de 1802 permittiu que Manoel José de
Mello pudes e servir nas suas faltas, por er quem bavia de
succeder-lhe naquelle emprego, pretende o mesmo Bandeira
passar em janeiro a serventia da thesouraria para o sobredito
Melio, ficando por consequencia desoccupado para caixa de
descontos.

«Sendo e te o primeiro director, qual será o segundo? ma
falsa modestia não me levara a faltar à verdade e a dizer o con
trario do que sinto, e por i so digo a V. S. que serei eu. Não
prometto exercer por annos aquelie emprego, ma unicamente
durante o primeiros tempos, até consolidar o estabelecimento.
O terceiro pMe ser ManoeI João dos Rei, negociante de muita
popularidade e credito. Para supplente lembro a Pedro F rreira
Bandeira, que reune a circumstancia de ainda ser moço, bastante
rico e dét confiança e amisade dos directores.

« Tenho sido muito exten o e comtudo receio não atisfazer a
informação que V. S. quizera ter e muito menos a qualquer
duvida, que sobre este objecto possa occorrer no ministerio.
Talvez o expediente mais seguro e facil fo se ir eu ao Rio de
Janeiro, mas sou militar e não posso em ordem regia sahir da
Bahia" demais tenho mil inconvenientes domesticos, que inteira
mente oppoem-se a esta viagem e até sinto-me abatido e nletu
dinario. Quando, porém, trata-se de concorrer directa ou in
directamente para exaltação da gloria do no so incomparavel
soberano; quando é preei o algum sacrificio em bem da no sa
patria, sinto novo alento e de boa vontade presto vida e fazenda
para o preenchimento de tão dignas obrigações.

« Que o estabelecimento da caixa de de~contos na Bahia é
ne te momento da maior importaneitL e como que a unica taboa
de salvação no naufragio, de que estamos ameaçados pela ex
tmcção do commercio da escravatura, ninguem ha que não
conheça.

« Com elia desapparecem os terriveis usurario . dilatam-se
as transacções mercanti ; lt' lavoura e todas as indu tria acham
prompto soccorro, e até o mesmo estado em momentos criticos e
repentinos encontra duplicados recursos. Portanto, uLtimarei esta
com o sincero protesto de que farei quanto em mim couber, e me
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for ordenado a beneficio do estabelecimento projectado e como
pelo art. l°. dos estatutos podia o banco principiar o eu gyro,
tendo cem acções, melhor poderá começar a caixa de descontos
com duzentas e oitenta que é o menor numero, que terá em dous
mezes, depois de expedidas as ordens nece'saria .

« O meu calculo é o seguinte: com setenta conto de réis posso
eu, por mim e por meus amigos, contribuir, uma vez que se
conceda a remuneração honorifica ofi'erecida pela carta régia de
7 de outubro de 1812 ao Exm. general; outra igual quantia,
segundo V. S. lembrou, póde ser fornecida pela consignação do
banco, a qual admitte cento e quarenta contos de réis em
bilhetes pagaveis ao portador em o menor ri coo

« De- e, portanto, que o resultado, em poucos mezes excederá
muito a no sa expectativa.

« Bahia, 18 de novembro de 1815.»

Ne se mesmo'anno, o marquez teve occa ião de fazer um rele
vantissimo serviço á ordem publica, ufl'ocando a sublevação dos
escravos, que não reali ando o plano de um levantamento geral,
começaram por queimar o engenho Quibaca do coronel Jeronymo
Moniz, que tomou as providencias que o caso exigia.

Tendo o marquez accudido com presteza e con eguido um exito
feliz, ficou o governador conde dos Arcos despeitado a tal ponto
que ~e queixou ao governo do Rio. Mas a opinião geral honrou
a conducta do marquez, porque os principaes proprietarios o e~

colheram para levar ao governo do Principe Regente uma re-
. presentação peclindo providencias, que evitassem a reproducção

de semelhante facto.
Entre numerosos testemunhos de reconhecimento, recebeu o

marquez uma carta de José Diogo Ferrão, um dos mais notaveis
proprietarios, que assignala quanto a Bahia deveu á energia do
illustre cidadão. Fàra inutil reproduzir aqui todos estes do
cumentos.

Chegando á côrte com a representação alludida, alcançou as
medida do aviso régio de 27 de julho de 1816, dirigido ao go
vernador da Bahia, para onde regressou. Apenas chegara re
cebeu ordem de prisão por parte do me 'mo governador, que si
multaneamente expediu ordem de soltura logo que recebeu o
aviso régio.

Ao ministro marquez de Aguiar tudo foi communicado, e em
resposta recebeu o marquez a seguinte carta, que Eobre ser um
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documento honroso, mostra a maneira pela qual se procedia
naquelle tempo.

«Recebi a carta, que Vm. e"creveu-me em data de 13 de
ago~topas ado, dando-me parte da ~ua chegada a esta cidade e das
circumstancias relativas à ua prisão e soltura.

« A el-rei, meu senhor, apresentei, como era proprio, a refe
rida carta de Vm. e inteirado S. M. de tudo quanto se passou,
ainda mais notou com (lesprazer que Vm. t;nha a idéa de o
adiantar, formando uma repre. entação que intentava dil'Ígir
por interme'lio d mesm governador; o que não podendo deb:ar
de excitar de novo adis enções. a que S. M. mandou expressa
samente jà pór termo pela ordem régia de 27 de julho, etc.
Marque;; de Aguial·.»

A 2 dejaneil'o ue 1817 inaugurou-se a caixa de de"contos da
Bahia, filial do Banco do Bl'azil, conforme o plano e indicações
propostas pelo marquez.

A revoluçJ:o de I~17 em Pernambuco leu azo ao marquez a
fazer novos erviços.

Po'lem- e dar a este movimento diversas C:l.U as, ma. to las
eUa concorreram ao mesmo resulta·lo.

De um larlo os bra.zileiro~, guardando as reminisceacia da re
voluÇil.o mineira inspirados nas i léas de independencia (O' Es
tarIa' Uni' os, da propaganda da revolução franceza, anhelavam
a independencia da patria' e. ta'\am poi dispostos à revoluç5.o.

Eis ahi a cau a geral.
De outro lado, os p rtuguezes na Europa nã.o podiam tolerar

que Lisboa e fize se a vas-alla do Rio de Janeiro; que a colonia
se tornasse a éde permanente da monarchia.

No intuito de atemorisar el-rei D. João e obrigai-o a voltar á
metropole, os portuguezes, de accordo com a maçonaria de Per
nambuco, urdiram o trama revolucionario.

Em Portugal o desejo de de'fa.zer-se do generill Deresfol'd, e
chamar a famUia real ao reino j n Bl'azil, os impulsos da inde
pendencia produziram o acontecimento de 1817, no qual figu
raram Antonio CarIo", o grande orador da Constituinte, o padre
Roma, a victima do patrioti mo, e Domingos Martins, que foram
fuzilados.

O conde dos Arcos de antemão conhecia o plano da revo
lução, e preparado pretendia combater as suas irradiações na

2
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Ballla. Concertou com o marquez de Barbacena os meios de o
fazer.

Patriota, ideialista da independencia, o marquez porém não se·
embalava nas ilIusões republicanas. Amigo da ordem estabeleci
da, poz á disposição do governador sua pessoa e sua fortuna.
No accordo das medidas as opiniões do marquez coincidiram com
as do conde dos Arcos.

Homem de acção o marquez reuniu logo os seus amigos, que
eram opulentos, como o brigadeiro José Ignacio Accioli de Vas
consellos, Brandão, Pedro Rodrigues, Manoel João dos Reis, José
de Barros Pimentel, e outros, que a exemplo do proprio marquez
contribuiram com 400 mil crusados, além de outros recursos e
munições para a expedição, que devia partir da Bahia.

a marquez não s6 reparou a embarcação, que tinha de levar
o destacamento da legião â sua custa, como concorreu com outras
despezas, e até offereceu uma escuna para levar tropas a Per
nambuco.

Instando com o governador que lhe desse permis ão de partir
na expedição, e te ponderou-lhe que o levaria em sua com
panhia si os accmtecimentos assim o exigissem.

Nesta conjunctura um dos mais relevantes serviços que fez o
marquez foi influir poderosa e habilmente sobre as lojas maço
nicas para que não propagassem as idéas da revolução. Era um
grande perigo, de que tanto se arreceiava o governador.

a marquez notou que, havendo no commercio grande quanti
dade de arma de fogo, urgia recolhel·as ao arsenal; soube fazeI-o
com tal habilidade e presteza, que ninguem deu pelo facto : a
revolução, si apparecesse na Bahia, ficaria desarmada.

a marquez persuadiu aos milicianos a fazerem todo serviço
sem paga.

a alcance destas providencias é de summa importancia quanto
ao armamento; quanto á parte da população, sempre disposta
aos movimentos sediciosos, a Bahia, sem duvida, deve ao illustre
cidadão em gl'ancle parte o ter ficado isenta do contagio da re
volução.

Todas as providencias tomadas foram acertadas; em breve se
reconheceu, porque, ao saltar o padre Roma, na Bahia logo
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foi preso. O conde dos Arcos tinha por unica prova do seu ceimc
a acta da eleição do governo provisorio de Pernambuco, em
que figurava o seu nome.

Es a atroz justiça dos tempos não deixou de impression r um
espirito justo como o do marquez de Barbacena; por i so e por
outras razões de alta e previdentl3 politica, elie ponderou ao
conde dos Arcos quanto convinha não perseguir nenhum ba
hiano que não persistisse no projecto de acompanhar as idéas
revolucionarias. O conde fez e cumpriu tal promessa.

O padre Roma, preso na povoação da Barra, foi fuzilado no
Campo da Polvora a 29 de março ue 1817. Soífreu heroicamente
o supplicio.

Restabelecida a ordem em Pernambuco. livre a Babia do con
tagio revolucionario, o marquez volveu o animo ás emprezas pa
cificas do progresso material.

A opinião geral reconhecia os serviços e os esforços que G

marquez fizera para não e comprometter um só filho da provin
cia, e pois o auxiliava em todas as tentativas de melhoramentos.

Em 1819 o marquez mandou vir de Inglaterra uma machina
e fez construir no estaleiro da Preguiça um barco movido a
vapor que fez a primeira viagem a Cachoeira a 4 de oulubro
le 1819, levando a bordo o governador conde de Palma, o mar
quez e seus sacias nesta empreza e outras notabilidade sociaes
nesta epoca.

Foi esta a iniciação da navegação a vapor na Bahia, ena con
tinuou durante alguns annos até que, deteriorada, ficou aban
donada e foi Iilettida a pique pelos soldados do general Madeira,
que detestavam o marquez de Barbacena. Desde então a idéa da
navegação a vapor ficou abandonada. Mais tarde foi desenvol
vida em larga escala j mas no principio cabe ao marquez a glo
riade haver iniciado este melhoramento.

O marquez não deixava de merecer as provas da benevolencia
do governo: por decreto de 31 de março de 1819 foi promovido
a marechal graduado e pelo de 27 de junho foi·lhe concedido o
fôro de fidalgo cavalleiro.

Por esse tempo o marquez passou por dolorosas provações,
perdendo em 25 de dezembro de 1817 a esposa que adorava, e em
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21 de outubro de 1818 a sogra e padecendo em sua aude: a alma
e o corp:> exigiam repouso.

D. Anna Constança Gllilhermina de Castro Cardoso nasceu na
Bahia a 5 de outubro de 1783, casou-se na mesma cidacle com o
marquez de Barbacena a 27 de junho de 1801, falleceu a 25 de
dezembro de 1817, com 34 annos ele idade.

Thomaz Antonio de VilIa Nova Portugal, ministro do reino,
conhecendo do seu estado, escreveu-lhe uma carta repassada de
intimidade, consultando-o si desejava a divisão da inspecção e
communicando-lhe a organisação de uma colonia, em Can
tagallo.

A esta carta amigavel o marquez re"pondeu do modo se
guinte :

«Bahia, 7 de ago to de 1818.
« Cheio de reconhecimento pela maneira honrosa e amical com

que V. Ex, se dignou de escrever-me em 26 de julho, vou respon
r1er a V. Ex. com a franqueza do meu caracter e sujeitando de de
já a minha vontade a qualquer deci ão de V. Ex. e tou comple
tamente seguro de que V. Ex. me ha de fazer todo favor com
pativel com o bem do serviço de Sua Magestade.

« Padecendo, de'de 1814, mais ou meno , virtigens, teem estas
sido tão repetidas depois da inesperada e repentina morte de
minha mulher, que nio sentindo alguma melhora, pouco po~.'o

durar e quasi nada fazer. Os medicos e a razão aconselham-me
distracção e pouco trabalho, e ares de campo; pelo que em
janeit'o expuz ao Exm, Sr. conde do. Arco" o triste estado de
minha saude, pedindo que nomeasse official que sub'tituis'e as
minhas vezes, mas S. Ex., attribuindo á melancolia tudo qua,nto
eu dizia, não quiz marcar outro offieial e benignamente facili
tou-me alguma licença, da qual não me aproveitei pela cbegada
de seu successor. Continuando a padecer e desejando por isso
ultimar quanto antes o inventario e partilhas da minha casa,
afim de segurar a subsistencia de meu filhos com o menor pos
sivel risco dos abusos da administração em sua menoridade,
tornei em maio a apresentar ao Exm. conde de Palma a minba
impo'sibilirlade de servico, solicitando de V. Ex. por seu inter
medio, de ua Magestade algum tempo de licença, durante a qual
esperava re tabelecer-me, vi to que havendo pa'lecido e 'tas
mesmas vertigens em gráo muito mais forte por espaço de sete
anno anteriores a 1799, fiquei inteiramente livre desde aquella
época até 1814. .

« O Sr. conde por e:ifeito daquella erlraordinaria bondade,
que faz a base do seu caracter, e compadecido da minha sorte
pelos repetidos golpes que hei recebido, ede que estou ameaçado
na perda das pessoas mais caras ao meu coração, procurou con-
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solar-me com expre ões muito além do meu merecimento ex
iginrlo que continua se como pude~ e no serviço, como deixando
ao me mo tempo de me dar a entender, que talvez os meus ini
migo representassem a licença c~mo forçada .. Em taes circum
~tancias me achava quando recebI a carta de . Ex. que parece
conciliar tudo pelo meio termo apontada, de divimr a inspecção,
e o qual, se não tira todo o pe:w que sobre mim carrega, empre
o diminue em boa parte.

« A divisão nesta provincia não póde ser analoga á do Rio de
Janeiro, porque havendo unicamente quatro regimentos de ca
vallaria miliciana, ficaria o in pector desta arma com muito
pouco a fazer, e o de infantaria quasi tão pensionado como antes.
Parece, pois, que a alteração deve er para io pector geral das
tropas de tioha, que não exige grandes viagens pelo interior, e
pas~aria a de milícias para a outra.

, Poderia tambem a io pecção continuar reunida. havendo um
ub-inspector que sub tituis'e as minhas ,ezes. e que. durante

os meus impedimentos, recebes'e as gratificações inhereotes ao
exercicio, dos quaes de boa mente prescindiria. e sendo pouco
mais ou meno como o ajudante do procurador da corôa.

« Do que levo dilo conhecerá V. Ex. que tenho exposto os
meu entimentos com a maior franqueza e o coração aberto;
V. Ex. em consequencia mandará o que fór do eu agrado.

« Não po. o acabar e~ta ~em dar a V. Ex. mil graças pela
empreza em que me falia de tran portar estrangeiro, em
preza de maior importancia para el-rei nosso enhor e digna
de occupar a V. Ex., mas que só póde pro peral' a ~ombra
dos .occorros e meio. que V. Ex. aponta. Confio muito na
actividade de monsenhor Miranda, e parecendo-me nas poucas
veze que lhe falei, mui dado ao traballlos da agricultura, é
de esperar que floresça o estabelecimento de Cantagallo. E
por que razão não se fez o mesmo nesta provincia ~ A perda
de tempo é a unica que se não póde reparar. e ~i o commercio
de e cravos de\e acabar em 1823 como annunciam os inglezes,
urge e urge bastante pt'omover a importação de branco .

« Bem vejo eu o cachopo onde e-barram os melhores projectos,
e póde ser que nas outra provincia seja a falta úe dinheiro
inevitavel, ma nesta faci! será augmentar, de um terço pelo
menos, as renda., e diminuir metade na de~peza em o menor
augmento de direito, ou qualquer innovação de legi lação.

« Insensivelmente cahi em objecto que exigiria longa disserta
ção para poder ser de,envolvido com a devida clareza, porém
para não roubar mais tempo a V. Ex. que tão per~uadido e tou
da verdade da minha proposição relativamente a nenhuma perda
dos reae direitos, e diminuição de despeza, que não duvido
afiançar a sua demon tração á cu ta da minha vida e fa
zenda.

«Acceite V. Ex. os mal!! re peitosos comprimentos de todo
desta casa, e particularmente os meus, poi' sou com a maior
gra~idão -De V. Ex., etc., etc.»
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o marquez de Barbacena já nesta época, era um homem muito
Importante, tanto pela sua opnlencia e posição social, em que
tambem dispunha de valiosas relações politicas, como pelos seus
talentos e serviços; e não obstante entrava na indagação dos
meios de promover a prosperidade da província em que residia,
que no entanto não era aquella em que nascera, com um ardor,
mais characteristico dos aspirantes a taes distincções, que não
esmorecia diante de quaesquer sacrificios, indo a sua dedicação
até o ponto de empenhar nisso a sua fortuna.

Em um memorial datado de 7 de agosto de 1818 dirigido ao
conde dos Arcos, com quem continuava a cultivar as mesmas
relações de intimidade, depois da partida do conde para a cidade
do Rio de Janeiro que sempre (excepto o caso do passageiro in
cidente já notado) mantivera, durante. todo o periodo do seu
governo da Bahia, tanto que nas altas regiões da Côrte, se dizia
que jamais se vira que alguma vez cliscordassem a respeito das
medidas aclministrativas que respectivamente lembravam; expoz
o marquez, não só o curso cl'escente da riqueza da provincia,
como igualmente a serie de medidas, que, em bem da continua
ção, e maior desenvolvimento desse progres~o, convinha que o
governo central adoptasse.

Nada deixou o marquez de Barbacena de considerar nesse im
portante documento. A administl'ação da justiça, notando que
a sua agora mais recta distribuição, depois das medidas tomadas
pelo coude, as quaes com maior segurança dos direitos de vida
e pl'opriedade tinham induzido notavel crescimento da publica.
prosperidade; a grande lavoura, comprehenclendo a cultura de
algodão e fabrico cl~ as uca.r, mediante a applicação de machinas
de vapor; os engenhos de serrar madeiras, e moinhos de cereaes,
tocados pela sobras de força do mesmo vapor, e bem assim a
applícação das aguas dos rios, até então desaproveitadas,
para propellir os engenhos de canna que demoravam nas suas
margens; ,t colonisação encarada sob um ponto de vista pa
triotico e elevado; a criação do gado; e até o sustento dos
doente' nos llospitaes militares; emfim tudo quanto era atti
nente a prosperidade e bem estar, e ao desenvolvimento moral
e mat.rial da provincia, mereceu a sua atte.pçã.o. ahundando
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o marquez em considerações ácerca de cada materia, de grande
alcance.

Em outro memorial igualmente succoso que dirigiu aos dire
ctores do Banco do Brazil, em data de 12 do mesmo mez, revelou
o marquez de Barbacena o intimo e profundo conhecimento que
possuia de finanças e do jogo pratico do mechanismo bancario;
discorrendo sobre o escopo e fins das instituições de credito, qua
tro aonos antes do colosso sul-ameI'icano haver emergido das trevas
do regimen colonial lusitano, com um discernimento e proficien
cia, que fariam honra ao mais habalisado ministro da fazenda
dos nossos tempos, ao passo que, na exposição das medida' cal·
culadas a fazer a lavoura atravessar, . em grande detrimento, a
cri e industrial, porque em breve teria inevitavelmente de
passar, com a suppressão do trafico de escravos, manifestou o
marquez taes recursos em expedientes e alvitres, e tal lucidez no
modo pratico de o re lisar, como os ministros de agora rarissi
mas vezes attingem.

O marquez lembrou aos directores do Banco do Brazil a con
veniencia. de estabelecerem em Pernambuco uma caixa de des
contos filial, á imitação da que já existia na Bahia, feitas certas
modificações applicaveis áquella provincia. Como o director in
fluente da caixa de descontos da Bahia, a qual devia o seu
estabelecimento e consolidação a seus esforços, ajudado de um
amigo, ninguem conhecia melhor as vantagens auferidas da ua
criação, e estas tinham-no confirmado nas idéas modernas relati·
vamente ás vantagens que as instituições bancarias exercem no
desenvolvimento da riqueza dos povos; e pois almejava ver
estendido á Pernambuco o grande beneficio de que a Bahia
lograva tão notavel proveito.

Na verdade o estudo da vida do marquez de Barbacena. faz
calar no espirito a convicção de que os homens publicos de
outr'ora infinitamente sobrepujavam os de agora em solicitude
pelo bem do Estado.

A maxima das conveniencias particulares a que a actualidade
rende tão fervoroso culto, não lhe deixa tempo para cuidar do in
teresses da nação, os quaes pela carencia de procuradores zelosos e
de interessados, correm a revelia e pela maior parte se perdem.
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Mas, não era somente no que dizia respeito ao desenvolvi
mento moral e material da provincia, e se relacionava com a boa
administração da justiça que o marquez se empenhava, com
ardor. A s iencia merecia·lhe igqal culto, como o prova a co
adjuvação que da . ua parte encontraram os dous illustres
viajantes naturalistas Dr . Von Spix e Martius.

Em uma extensa e noticiosa carta que estes sabias lhe es
creveram do Pará em 6 de maio de 1820, exprimem-se elies pela
maneira seguinte:

<l Ia cidade do Maranhão tivemos o prazer de achar as cartas
de V. Ex. que nos indicaram o paO'amento (lo~ tres contos de
reis que V. Ex. tinha-nos adiantado, e dalli me mo respondemos
a V. Ex., mas de~de aquelle tempo não temos tido mais noticia
alguma da sua illu tris~i.ma pessoa.

«Antes de dei.xarmos o novo continente para nos transportar·
mos a Lisboa, sentimos a neces idade de ainda dar-mos a V. Ex.
noticias no~sas, e de ao mesmo tempo agradecermos a V. Ex.
tantos obsequias e favores que nos dispen ou durante o curso de
nos a viagem. »

Por decreto de 13 de maio deste anno (1820) teve o marquez a
nomeação de Cavalleiro da Torre e E-pada.

Entretanto, os negocias politicos no Brazil hiam assumindo
uma attitude muito grave.

Os primeiros movimentos no senlido do novo regimen, oriun
do das modernas idéas sobre o governo do' POV03, tiveram logar
em Portugal, porém, lJem depres a tornou·se o echo delles im
ponente aqui.

á de anuas anteriore. o marquez de Barbacena com intensa
anciedade, observava a marcha dos negocias políticos no Brazil.

Patriota ardente, porem ao mesmo tempo· homem de vistas
calmas e certeiras, e dotado das qualidades de espirita, que dis
ti.nguem os futuros estadlstas, comprehendia elie as grandes
vantagens da independencia.

Mas ao passo que o assombroso desenvolvimento dos Estados
Unidos, depois de sua ~eparação da Inglaterra o interessava vi
vamente, por outro lado, acudia á sua clara intelligencia os
embaraços que se oppunham fi. um feliz resultado della, si no
Brazil a independencia fosse fundida no molde americano.
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Nem as raça , l1em o estado de educação moral e politica dos
povos respectivos, nem o seu adiantamento industrial eram
identicos.

Os habitos e tradições coloniaes, o aferro e veneração da parte
da população inculta do interior do Brazil, pela instituições e
maximas do absolutismo: aferro e veneração que se traduziam,
em um respeito religioso e cega obediencia as determinações sem
contraste de el-rei 110S'0 senhor, transmittidas a ~ua compre
hensão pelos canaes da autoridade irre'istivel dos governadores
e capitães generaes nas capitaes, e do capitão-mór nas villas e
povoações, não deixava a um entendimento pratico e perspicaz,
como era o seu, a menor esperança dequeoregimen republicano
pudesse ser bem succedido ne te paiz.

E pois mais e inclinava o mUl'quez em favor de uma ordem
de in tituições moldadas pelo s;ystema da Inglaterra, cuja
grandeza e prosperidade admirava, o qual abrindo larga mar
gem ao progres'ivo desenvolvimento da nação, todavia pelo
elemento vitalicio e conservador que constituia a ~ua essencia,
fechava a porta aos uemalldamentos provindos tanto uos furores
da anarchia, como da ambir;ão e prepotencia dos regulos e cau
dilhos.

Demais a nacionalidade portugueza era um - poder real - no
Brazil. as sua mão estava a melhor parte de riqueza da na
ção e mesmo numericamente computada, não era ella elemento
que se pudesse levianamente afIrontar.

O marquez não corteja"m esta. influencia, mas era homem
saaaz e pratico, e conhecendo a impos ibilidarle de arro tal-a, sem
appellar para as camadas mais baixas da . ociedade, pensamento,
que o seu patriotismo lhe vedava de entreter pelo perigo de uma
completa subver ão da ordem publica, ~eguranr;a individual e
do direito de propriedade; comprehendeu que não seria difficil
grangear afinal a aclhesão desta cla'se preponderante da socie
dade brazileira, em prol de uma fórma de governo que, con er
vando o principio monarchico hereditario como ba e, tives~e o
influxo da acção equilibrada, pela simultanea criação de in'ti
tUições constitllcionaes representativas.

Neste estado de espirito se achava o marquez de Barbacena,
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quando se deram na Bahia os acontecimentos de la de fevereiro
de 1821.

O marquez cultivava intimas relações de amisade como os
principaes coripheos da revolução que rebentou alli nes e dia, e
pelas idéas que lhe ouvia de pender, cenvenceu-se de que o plano
vindo de Lisboa visava realmente a restauração da antiga pre
ponderancia ela, metropole sobre o Brazil, e monopolio do seu
commercio, ao mesmo tempo que illudia os brazileiros com vãs
promessas de liberdade.

Assim, sendo convidado por elie para fazer parte do club di
rector, recusou-se declarando que «seO'undo ouvira do gover
nador conde de Palma, el-rei o senhor D. João VI pret9ndia
outorgar uma con -tituição aos sel1 estado'; e que, pois, lhe
parecia mais acertado que se aguardasse o re ultado desse mo
vimento no Rio de Janeiro », o que tambem lhe foi communicado
l)elo conde de Palmela, na sua passagem pela Bahia.

Mas os portuguezes da Bahia a nada attenderam, e a-sentando
ele cumprir a todo transe as injuncções vindas ela côrte de Lis
boa, pronunciaram-se todos por uma con tituição liberal, cousa
que elies não entencliam ; ma era liberdade que devia vir tra
jada á portugueza, e tanto bastava para os captivaI'.

E pois nes_e dia (10 de fevereiro de 1821) o tenente corot~el

Manoel Pedro de Freitas Guimarãe~, chefe do regimento de arti
lharia, de accordo com os commandante5 da cavaliaria, e do ba
talhão portuguez n. 12, tendo reunido as suas tropas no forte de
S. Pedro, quartel do sobredito regimento de artilharia procla
maram a futura con tituição que houvessem de promulgar as
cortes de Li boa.

O povo tambem se reuniu em graBde numero na pra.ça do
palacio.

abendo o governa 01', conde de Palma, destes movimento,
mandou chamar o marquez de Barbacena, e ordenou-lhe que,
munindo- e da força necessaria, procedesse a occupae o Trem,
examinando o estado real das consas, e o que havia de verdadeiro
no que se affirmava a respeito dos negocios politicos.

O marquez ma·ndou ao major Hermogene;, Franci co de Aguiar
que o acompanha. se com quatro companhias de infantaria; ao
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approximar- e ao fim da rua das 11ercês que conduz ao largo
onde e'tã. o forte de . Pedro, observou uma peça de arti
lharia postada, e um destacamento com um official guar
dando-a.

O marquez mandou fazer alto á tropa que o acompanhava,
e eguiu elie só com o seu pagem, para indagar do official que
commandava a peça e de tacamento a razão por que alli e
achava. Apenas, porém, e foi approximando, mandou o offieial
fazer fogo, e um chuveiro de metralha cahiu sobre elie, dando
lhe uma bala na espada, outra no chapéo, e um chuveiro deILas
no seu cavaILo, que á pequena distancia cahiu morto, ~im
como o seu pagem.

As quatro companhias perderam 16 soldados no rapido con
flicto que se tra,ou, morrendo tambem o major Hermogenes,
que as commandava.

O marquez e capou milagrosamente.
Voltand a palacio, communicou ao governador que a revolu

ção havia rompido, parecendo haver tomado já incremento, que
tinha por mai acertado acquiescer ao movimento, do que
pensar em derramar mai' cangue oppondo-se á sua marcha.

O conde de Palma concordando na inutilidade de quaesquer
esforço para ob tal' a mudança politica que se operava, deci
diu- e a seguir o Úllpeto da opinião geral. Dirigiu-se então com
todo o eu estado-maior á casa do conselho, onde já se aeha,a
reunido um grande numero de pessoas.

Dando começo á leitul'tt. (la acta, a qual os agentes da. revolu
ção já. tinham de ante-mão la\'rado, no sentido do fin que
tinham em vista, e em conformidade com as instrucções rece
bidas (Ie Lisboa, \Íu o marquez de Barbacena que neUa se pro
mettia obedecer á. con tituição que e fizesse em Portugal.
Então pediu a palavra e di e que uma vez que _e sacudia o
jugo do governo de5potico entendia que a maior comeniencia
para o Brazil consistia em separar-se logo de Portugal, e fazer
a sua con tituição á parte.

A esta proposição rIo marquez, O partido portuguez, que e
achava presente em grande força e dirigia o movimento, ex
perou- e, prorompeu em vociferações e insultos, ameaçou e
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lançal-o pela janella fóra, e fazendo reprovar a sua idéa, com
di:tficuldade consentiu que elle alli permanecesse.

Continuando a leitura da. acta, estava alli tambem expressa
mente declarado, que o Brazil aeceitava a sua sujeição fi. Por
tugal. O marquez de Barbacena intrepidamente pediu de novo a
palavra, e cUsse que «quando mais não pudesse ser, ao menos
indicava que se substituisse a palavra - su~jeiçao - pela ele
adhesao, e sendo isto geralmente aeceito e applaudido assim
se tez.

Estas inspirações do destemielo patriota, produziram grande
e1feito no espirita dos brazileiros que se achavam presentes, e o
partido portuguez, apezar de sua exasperação, e (O adio que lhe
votava, viu-se obrigado a transigir, parecendo-lhe que o mar
quez estava apoiado pelos seus compatriotas. Desde e 'e mo
mento aplacaraJU-~e um tanto as suas ira. contra e11e, chegando
os proprios membros do futnro governo provisorio, até a peelir
lhe, que os eoadj uvas'e no desempenho de sua missão na redacção
da acta.

A fortaleza ela alma, a intrepidez do animo e o sangue frio do
marquez de Barbacena, nesta conjunctura terrivel, foram admi
raveis. Apezar de ter ainda a pouco recebido um tiro de metralha
apontado contra a sua pessoa, de ter ouvido as balas sibilarem
em redor da sua cabeça; üpezar de ter perdido o seu pagem e o
seu eava11o, que viu cahirem mortos a seus pés, e depois de che
gado á casa do conselho, ver-se ameaçado em um tumulto desen
freado, de ser lançado pelajanellafóra, sendo insultado com todos
os epitetos injuriosos; apezar ele todas estas tremendas provações,
a sua coragem varonil, a fortaleza do seu animo e f) seu acrisolado
patriotismo não vacillaram um só inst:mte e entrevendo o
futuro politico ela patria, o marquez de Barbacena. neS3a reunião
expoz, com clareza e decisão, as idéas que indicavam o ~eu des
tino. (Vide folheto de Rebouças. )

Voltando para sua casa seguro de não ser incommodado, em
virtude da amnistia geral concedida. no ultimo artigo do jura
mento da constituição, á qual adherir3. como fàcto consulllmado,
bem de pressa conheceu o seu engano, pois nessa mesma noute
tentou um individuo assaôsinal-o, e na seguinte cinco quizeram
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arrombar uma das portas da sua casa, e o teriam conseguido, si
não acucUssem os seus escravos; e no dia 12 de fevereiro princi
piava o marquez a fazer uma repl'esentação ao governo, quando
recebeu avi'o de que os -eu inimigos particulares tratavam de
intrigar a popula';'3" para nesse mesmo dia tentar contra a sua
vida.

Isto o determinou a abandonar immediatamente a cidade,
refuaiando-,e a bordo da fragata ingleza ICal'us, onde chegou ao
meio dia, e tendo depoi os filho se lhe reunido, partiram todos
no dia 16 de fevereiro pa.ra a cidade do Rio de Janeiro. O go·
verno exigiu a entrega do marquez ao capitã.o Elliot, com
mandante da fragata, e este respondeu que só quando fosse ao
fundo.

Chegando ao porto desta cidade, a 22, dirigiu logo o marquez
de Barbacena de bordo da fragata ingleza a seguinte communi
cação ao governo :

«mm. e Exm. SI'. conde de Palmeua - Havendo escapado u.
um chuveiro de balas no infeliz dia 10 do corrente, a sim como
á repetic as tentativas de muitos assa sino, no mesmo dia, e
serruinte, pude salvar-me á bordo da fragata ingleza Ica,'us a 12,
pelo meio rlia, deixal1'lo filho e quanto po suia na cidade da
Bahia, para me apresentar aos pé' de el-rei nos o enhor, como
era do meu dever.

«A demora da fragata, e a generosidade ingleza deram occa·
sião a que meus filho tambem se recolhes em á bordo, e como
e tamo no porto re alva V. Ex. o que devo fazer.

(( Nada digo do Exm. r. c nde de Palma. porque, e"·
tando tambem á bordo, para on le viera a 15, eue dara cópia
de i.

« Remetto a V. Ex. os papeis impres os que ch~garam ao meu
conhecimento. ,

« S011 com o maior respeito e consideração, etc. et~. »

O Conde de PalmeUa immediatamente respondeu pelo modo
seguinte:

« Illm. r. marechal Feli-berto Caldeira Brant Pontes.-Rio
de Janeiro, 22 de fevereiro lo 1821.- Tenho a honra de accusar
a recepção da sua carta com data de hoje, que me foi entregue
pelo seu ajudante de ordens, e a qual enviei immediatamente á
real pre ença de el-rei, nos o senhor, e posto que ainda não me
vie se re-posta, pos o comtudo dizer a V. S. que pôde, sem a me·
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nor duvida, desembar08.r para terra esta mesma noute, pois, na
conducta de S. S. não ha senão muito para louvar.

« Fico para ser a V. S. como quem é.- De V. S. amigo e
muito attento servidor - Conde de Palm.elta.

Tendo a revolução rebentado no Rio de Janeiro, tres dias
depois da sua cbegada ahi ordenou uma notabilida e dessa
epoca que o marquez ficasse pre o em sua casa, com sentinella
á porta, e tanto por algumas palavras que ouviu do coronel
Moraes, que fúra oameia1encarregado de lhe intimar a prisão,
como pelo testemunho da propria consciencia, entendeu acerta
damente que fôl'a semelhante ordem uma medida de segurança
para livral-o de insultos motivados por falsas informações
vindas da Bahia a 'respeito da . na conducta por occa ião do mo
vimento que teve lagar alli em la de fevereiro, pai era de no
tar-se que os apaixonados inimigos, ao mesmo tempo que o re
presentavam para o Rio de Janeiro, como chefe dos revolucio
narias da Bahia, este, o davam como cego sectario e defensor do
despotismo da Corte.

Rallado de desgostos, e por todos os motivos anceiando tran
quillidade de espirita, pediu a el-rei licença para retirar-se para
a Inglaterra, afim de tratar da sua saude, e sendo-lhe esta con
cedida, effectivamente para lá partiu em um navio mercante,
visto ter a fra,gata ingleza em que veiu da Bahia alguma
demora no Rio de Janeiro.

O marquez de Barbacena chegou a Londres a 2 de junho de
1821, onde não foi bem recebido pelos chefes ela revolução por
tugueza residentes naquella cidade' os quaes o accu aram pelo
seu procedimento na Bahia ; dando-lhe inistras interpretações,
e inventando calumnias em seu desabono.

Julgavam-se elles com o inauferivel direito de dirigir os fu
turos destinos do Brazil, no sentido dos interesses das cartas de
Lisboa, e como o egregio brazileiro quiz reivindicar esse direito
em faval' dos proprios filhos do BrazU, dahi nasceu o desconten
tamento que lhe manifestaram: mas o marquez de Barbacena
tinha grandes deveres a preencher, os quaes soube cumprir,
trilhando com firmeza a vereda que o seu patrioti. mo lhe in
dicou.
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CAPITULO II

o marquez de Barbacena continuou por algum tempo a residir
em Londres, occupando-se da educação de seu filho, e da ini
ciação de alguns mel1loramento nas propriedade agricolas que
pos uia no Brazil. Logo, porém, que a Londre::; chegou a noticia
dos ultimos acontecimentos do BrazU, pelo-o quaes havia D.
João VI, antes da sua partida para Portugal, conferido ao Prin
cipe Real toda a autoridade sob o titulo Je regente e seu lu
gar tenente no Reino do Brazil, prevendo, com golpe de vista
certeiro, o curso que os negocios publicos tomariam, abriu com
municação activa com o mini tI'O do regente José Bonifacio de
Andrada e Silva oiferecendo-Ihe sua pessoa e bens para o ser
viço do Estado.

Foi então que o marquez dirigiu-se ao governo inglez para
apre entar-lhe a carta que havia recebido do almirantado em
agradecimento pelo erviços pre tado na Bahia em 1805 a es
quadra ingleza.

Gem'ge Canning, que ne a época dirigia os negocias publicas
da Inglaterra, abundando em te temunhos do desejo que tinha
de o obsequiar e recompensar em nome do governo inglez, por
esse grande erviço, todavia quanto ao pedido que lhe fizera de
uma conferencia, resj)ondeu-lhe que não poderia recebeI-o em
caracter publico, mas que o receberia em qualidade particular,
e como um canHeiro distincto e digno de toda a consideraç.1.o
da Inglaterra.

Prevalecendo-se desta vantajosa posição, o marquez de Bar
bacena não perdeu occasião de advogar os interesses da sua
patria, e de impetrar a valiosa intervenção da Inglaterra junto
ao governo de Li boa, em beneficio daqueHes cidadãos quer
tivessem nascido no Brazil quer em Portugal que pela sua dedi
cação ii. causa do Brazil, soifriam perseguições do governo e au
toridades portuguezas. Em resposta a uma das suas represen
tações neste sentido, recebeu a seguinte carca de MI'. Planta,
então sulJ-secretario de estado ttnde~' secreta?'y af state dos ne
negocios estrangeiros da Inglaterra.



- 32-

«Foreigll oflice january, i tll. l823-Mr. Planta is directed by
MI'. secretary Catlning, to acquaint marshal Brant in answerto
his letter of ye"terdar, that instructions have baen sent, some
üme aO'o, to hi majestys chal'ge d'affaires at Lisboll. to inter
pere in favor or MI'. Gervasio, in the event of hi- being sent
home from Bahia: anel tl1at a similar instruction wiU be sent by
the llext packet in favor of Mr. Cruz, whose arrival in Lisbon
was not antecipaterl in the formeI'.

«Mr. Canning. wiU have the honour to see marshal Brant be
fore tl1e sailing of the packet for Rio de Janeiro.»

Nesta occasião tambem escreveu o marquez fi. todos 03 brazi
leiros notaveb por qualquer titulo, que se achavam na Ingla
terra e em Portugal, convidando-os a voltarem para o Brazil, e
offerecendo-lhes meios de transporte e os auxilios de que care
cessem.

Entre estes brazileiros havia alguns que depois vieram a
desempenhar importantissimo papel nos fastos politicos da nação,
e é muito notavel a seguinte resposta que o marquez recebeu ele
um grupo delles.

« Falmouth. 31 de outubro de 18Z2.-Illm. e Exm. Sr.-Rece
bemos a affectuosa carta de V. Ex., de 26 do corrente.

«Na qualidade de deputados do Brazil, sensiveis aos seus oifere
cimentos, agradecemos a V. Ex. quanto nos é possivel, e teriamos
grande satisfação si em alguma cousa puelessemos prestar ao seu
·serviço.

« Certos de que V. Ex. se interessa pela sorte do desgraçado
Brazil é quanto presentemente des"jamos da parte de V. Ex., a
quem Deus guarde muitos annos.

«rUm. e Exm. Sr. Felisberto Caldeira Brant Pontes-De V. Ex.
patricios e attentos criarlos.-Cypriano Jose Bamta de Almeida.
Jose Lino Cotltiltho.-Francisco Agost'inho Gomes.-Antonio 111:a
noel da Silva Bueno.-Diogo Antonio Feijó»

Neste interim havia o m:'l.l'quez ele Barbacena sido reeleito
deputado da A sembléa C0115tituinte pela provincia da Bal1ia,
depois deixou a Inglaterra paJ;a vir preencher no Brazil o Iogar
de alta confiança e con ideração para o qual os seus concidadãos
acabavam de o eleger.

Foi-lhe offel'ecido o ern.prego de ministro da guerra, mas elie
rejeitou.

Entretanto, as patrioticas communicações que o marquez de
Barbacena pressuroso clirigia ao ministro do regente tiveram
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prompta resposta. José Bonifa.cio, medindo todo o alcance dos
serviços, pois conhecia-o e apreciava os seu talentos e patrio
tismo que o marquez p dia prestar em Londres á causa da
patria commum, na momento a crise em que elia ia entrar,
investiu-o immecliatamrmte com o caracter e dignidade de .encar
regado de negocias do Brazil, dirigindo-lhe as communicações
que eguem pelas quae e conhece a alta importancia dos ne
gocias confiados á sua gerencia.

« Tendo sua alteza real o principe regente do Brazil nomeado
a V. . 'eu encarregado de negocias junto de sua magestade
britanmca, por esperar que V. S. em tão melindrosas circum
stancias desempenhará esta importante cOJUmi são com todo o
zelo, fidelidade e circum pecção. lhe ão conseguintemente remet
tida~ a ua carta de crenças, in trucções e cópias, tanto da re·
ferida credencial como do decreto de sua nomeação, devendo
V. S. assignar vias por onde lhe seja mais conveniente receber o
eu ordenado de dous conto' e quatro centos mil réis.

Deu guarde a Y. S. - Palacio do Rio de Janeiro, 12 de agosto
de 1822.-Jose Bonífacio de And~'ada e Sitva. »

«Sendo indi pensavel nas actuaes circuJUstancia politicas
nomear pes oa que em meu real nome haja de tratar directa
mente junto do governo de sua magestade britannica os negocias
que occorrerem relativament a ambos os paize . E tendo con
sideração ao patriotismo, inteLligencia e zelo de Felisberto Caldeira
Brant Pontes, marechal d campo do exercit0 naciona.l e real:
hei por bem nomeal-o para exercer o loga.r de meu encarregado
de negocio na côrte de Lon. 1'e com o'ordenado annual de dons
contos e quatrocentos mil réi ,que compete a este lagar.

« Jo é Bonifacio de Andrada e Si!va, do meu con elho de
Estado e do conselho de sua magestade fidelis ima, ministroe
secretario de estado dos neo-ocio d'O reino e e trangeiros a sim o
tenha entendido e fa,a expedir em consequencia os despachos
nece sarios.

« Palacio do Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1822. - Com a
rubrica de sua alteza real o Principe Regente. - Jose Bonifacio
de Andrada e Sitva. »

A carta credencial que acreditava o marquez de Barbacena
como encarregado de negoci0s do reino do Brazil junto de sua.
mage tade britannica era concebida nos termos mai ho
norificas.

As instrucções dada pelo ministro José Bonifacio ao marquez
de Barbacena eram longas - ordenando variedade de objectos,

3
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como tropa, barco de vapor, etc., sem mandar dinheiro algum
(Carta do marquez ao seu compadre marquez de Santo Amaro).

<dlim. e Exm. Sr. Jose Egidio Moraes de Mendonça (marquez de
Santo Amaro). -Londres, 20 de abril de 1822.

« Pelo paquete tIeste mez e-crevi a V. Ex. e havendo hontem
recebilió o de 9 de fevereiro com que V. Ex. nie honrou e que
muito agradeço, aproveito a pl'imeira occasião que se me otrerece
para responder sobre alguma' propo ições ennunciadas por V. Ex.,
as quaes sendo ele eterna yerdnde quanto á pureza das doutrinas,
são comtudo sem applicação a meu respeito pela situa.ção com
que me tem collocado o Exm. ministro dos negocias estrangeiros.
Diz V. Ex.: Nenhuma Situação po so considerar mais feliz que a
de prestar bon~ serviço á patria, aiuda com sacrificio dos pro
prios interesses, cabe ha pouco e sa gloria, e a occa ião de o con·
seguir sempre ter i por uma fortuna. Sim, senhor, assim penso
e ninguem teve ainda tão feliz opportunidade para fazer gran
des serviços á patria; i o Exm. ministro quize se dar dous
minutos de attenção ao meus officios e responder em fórma a
qualquer deJles. avios de guerra, ofliciae;:;, marinheiros e, final
mente,alguns milhões em prata, tudo despezas a favor do Brazil,
faltando-me unicamente autorisação de S. M. 1., então -principe
regente e perpetuo defensor do Brazil. Pedi ao ministro que
mandasse pe -oas competentemente autorLadas, que eu,um agente
subalterno, responrlia pelo bom resultado da emprezr\. Lembrei
que era indispensavel o maior cuidado na escolha tIas pessoas,
mas que, uma vez feita, tive sem ampla plenitude de poderes para
obrar egundo a circum~tancia,,;.

«O ministro pareceu approyar tudo mas não autorisou ninguem
e, posto que me nomea$ c encarregado de negocias, nã deu
meios, nem poderes em fórma para fazer cousa alguma. Essa
mes_ma nomeação de encarregado de negocias caducou pela ele
vaça? do principe regente a imp radar. Eis-me, pois, sem cre
denClal, sem plenos poderes e por con equencia sem titulo par11
tratar com o mini tro britannico. Sendo, pai inutil ou mais
antes prejudicial ao Brazil e a mim a re-ictencia em Londres,
pretendo retil'GM'-me, mas a isso oppõe-se o ministro, tIando-me
a con oladora e-pera11\,a que devo aqui ficar, ao me110;:; em
quanto se não sabe si sel'Ú p"eciso tia,' aos 11Iinistl-oS diplomaticos
outro ?w'acter supuior ao de pncan'egaclo de negocios Eu fui o
primeIro a confe sal' que não tinha os conhecimentos nece sarios
para a c~rreira diplomatica, portanto nem mesmo encarrega(lo
de EegoclOs devo ser. Não querendo, porem, entrar em cOlltes
taçoes com o referido ministro, cujo uperior merecimento e
relevantes serviço.' á cama do Brazil, perfeitamente reconheço,
e por !les tenho a mo.is indelevel gratidão, in isto simplicete,'
na demissão, e imploro a cooperação e favor de V. Ex. para
es e fim. Jamais deixal'ei de fazer o que couber em meus esfor
ços a favor da patria, e por isso sem soccor1'o do governo, des
pendendo o resto de minha pequena fortuna, e pedindo empres-
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timo aos meus amigos, mandei ete oiJ\ciaes 'e 125 marinheiro
em um navio, 45 mais em outro, 103 marinheiros e dous officiaes
em outro, e e tão a partir mais 164 marinbeiros e 120fficiaes.
Mandei mai dous navio carregados de artilharia e muni<;ões de
guerra, e ba de largar outro com cabo para o Arsenal de Ma
rinha. Tenho pago as passagen de varios deputados, ~upprido

ao nosso amigo Gameiro, e (le certo quem assim faz., está confor
me com a (10utrina de V. Ex. Basta, meu querido compadre,
de to assumpto, fique elie entre nós, mas coopere para a minha
retirn.da.

<De V Ex. compadre e amigo obrigado.-T. C. Bi'Wlt Pontes.»

OAPiTULO III

o accerto, ou necessidade do golpe de estado (la dissoluç'ão da
Constituinte tem sido apreciado por maneira diversa, segundo o
ponto de vi ta dos escriptores. 'o meu entender foi elie um
grande erro politico, e~piado oito annos depois pela abdicaç.'io,
servindo de anoel de cadea das desgraças que arrematou com o
dia 7 de abril de 1831. Foi o segundo acto politico de D. Pedro,
depois de sua exaltação ao throno, que mostrava ignificativa
prova que o seu espirito se negava a amoldar-se áquella mode
ração e tolerancia de opiniões que requer no imperante e a
fórma do governo repre entativo. Pouco depois de sua chegada
ao Brazil foi o marquez convidado para fazer parte do gabinete,
escolhendo a pasta da guerra ou da marinha, o que recu ou.
Todavia o facto de dissolução, e parecendo·lhe que em tal conje
ctura o melhor meio de chegar a um re ultado proficuo c n i tia
em promo\'er a acceita ão da Constituição dada por D. Pedro, e
resolvia-se a ir para Inglaterra e com es-e intuito tocou na
Bahia, e conseguiu o seu desejo, dando-se a coincielencia de
serem os actos oiJ\ciae' por semelhante motivo olemni-ado' no
edificio em que annos antes havia elle ofi'rie o os maiore~ in ultos
defendendo os ilireitos dos brazileiro , no dia 10 de fevereiro de
1824 e a 15 do mesmo mez officiou ao governo que o habitantes
ela Bahia pe'liam ao imperador que o projecto de Con tituiÇ<lo
organisado pelo Con elho de Estado fosse adoptado e jurado
como Constituição do Impel'io. Da Bahia escreveu o marquez
para Pernambuco ao amigos Muniz Tavare e Mayrink e outros
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exhortando-os a que coadjuvassem a ordem de cousas e que do
me-mo modo pro'luziu o desejado etreito.

Entã embarcando na galera Ernest a 17 de fevereiro de 1824
seguiu o mal'quez para Felmouth com pl'ocuração das duas com
missões que lhe tinham sido incumbidas, e que pelo seu trans
cendente intere e erguel'am a uma altura elevadissima o gráo
de confiança e consideração que á sua intelligencia e patriotismo
gra.ngearam.

Estava nomeado conjuntamente com :.1anoel Rodrigues Ga
meiro Pessoa, depois visconde de Itabayana, plenipotenciari
incumbirIo de tratar com a Inglaterra, e ajustar defini ti vamente
o reconhe imento la independencia do imperio do Brazil com a
garantia e fiança da 'sua integl'idade.

E teve igualmente com o mesmo Gameiro nomearIo para
negociar um emprestimo de tres milhões de libras esterlina que
o governo do Brazil mandava contrahir na praça de Londres.

Alem destas duas commissões estava ainda o mal'quez incum·
bi o '~e procurar ajustar e fazer eguir para o Brazil ate 3.000
suis os entl'e as idades de 18 a 30 annos de idade para o serviço
do esta'.lo.

Convem da.r os p ntos cardeaes das instrucções que receberam
relativn.mente de cada uma destas commissões antes de entrar
na narração do modo por que se houveram os plenipotenciarios
no eu desempenho, começando, corno convem, pela ma.is impor
tante delta , o reconhecimento da independencia do Brazil;
releva, porem, notar que achando-se o marquez exercendo as
funcções de deputado a a semblea geral constituinte elegi lativa,
teve .1e -er communicado a mesma assembIea a sua enviatura,
preceito que o governo cumpriu por officio que lhe dirigiu,
datado de 3 de novembro de 1823.

«C nfiando sua magestade o imperador no patriotismo, aptidão
e luze:' do rs. Felisberto Ca.ldeira Bl'ant Ponte e Manoel Ro
dl'iglles Gameiro Pe soa, houve por bem nomeai-os seus pleni
p tencLlrio , encarregando-lhes a honrosa tarefa de tratar com
a Inglaterra e aju:'tar definitivamente o reconhecimento da
imlependencia do Imperio do Brazil, com a garantia e fiança de
sun. integrillade.

«A mesma Inglaterra já declarou que reconheceria o Imperio
do Brazil e até que anançaria a sua in tegridade, encarregando-se
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ao me mo tempo de aplainar as difficuldades entre o Brazil e
Portugal, com a condição de que e aboliria o trafico de escravos
no Brazil.

« Não parece, porém, pelo que fica ponrlerado, que haja necessi
dade de entrar em emelhante condição como parte integrante do
reconhecimento do Imperio do Brazil, no qual alias de.em concor
dar as potencias da Europa até pelo principio de convir muito
que na Amel'Íca se e tabeleça uma potencia monarchica con titu
cional em opposição á influencia democratica dos Estado Unidos.

« Ne tes termos deverão os negociadores instar muito para
que não sirva de condição do reconhecimento a continuação do
trafico da escravatura, até fazendo ver o desaire que de um
reconhecimento conrlicional resultaria ao governo imperial
quando aliás a Inglaterra pode estar per uadid:1, e o nego
ciadores ficão authorisados para a declaração formal em nome
de sua magestade imperial que o mesmo augusto senhor abolirá
o referido trafico depois de tratado o reconhecimento.

«Convirá que ao me mo tempo se decida a questão com Portugal
não se desfazendo a intervenção da Tnglatterra, França ou Au 
tria, neste sentido; ficando no entanto reservadas para po:>te
riores tratados as condições ou vantagens que Portugal haja
de propor ou exigir. E quando seja necessario ajustar e as ignar
uns armisticio e cessação de ho tilidade com Portugal, ficam
os negociadores egualmente autori ados para e~te fim, r ecla
rando-se desde logo que a ba e da negociações é primeiro que
tudo o reconhecimento da Independencia e do Imperio, da parte
de Portugal limpo de embaraços que venham airrontar a opi
nião publica do' braziIeiros o por qualquer moc o fomentar a [US
cordie. que já existe entre elies e o portuguezes.

« Finalmente Sua Magestade Imperial recommenrla aos eus
plenipotenciarios que procurem quanto for possivel aUiar os
interesses [leste lmperio com o seu decoro e I iCtuidade : e que
não poupem meio algum para conseguirem o reconhecimento e
frustarem todas as intrigas e machinações que por parte de
algum outro governo se pos am fórmar; o me mo augu to
enhor comfia turlo o mais da prl1rlencia, zelo e patriotismo que

tanto os caracteri a. .
« Deus guarde a VV. SS. - Lui::; Jose ele Can)alho e Mello.

(Depoi visconde da Cachoeira.)>>

Ogoverno inglez estava tão desejo o de teJ'mínar a e cra.idão
africana que MI'. Canning propoz um tratarlo secreto elo reconhe
cimento do Brazil com a condição da extil1cçiio do trafico e obri
gou o marquez a mandar seu filho ao Rio de Janeiro com e a
proposta. Omini tI'O José Bonifacio, apezar de 'e dizer abolicioni ta
respondeu que estando o congresso a reunir-se não tomava es a
responsabilidade. MI'. Canning entendeu que era excusa, e mandou
lord stuart a Lisboa para realisar o reconhecimento, de Lisboa
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veio ao Rio de Janeiro, e tudo se conclniu pagando o Brazil
dous milhÕe, sterlinos ; quando aceihndo a propo ta ingleza o
paiz não pagaria essa somma e se terja livtado desse elemento
barbaro.

As noticias por este tempo vindas da Europainduziam ogoverno
imperial a acreditar que a época era. a. ma,is faiVoravel po "i vel
para facilitar o reconheoimento· pela Inglaterra da independencia.
do Brazil, mesmo em a da concessão que negociadores brazi
leiros estavam. autorisados a fazer em.ultimo caso..

Com effeito parecia obvio que a p'Jlitica da Inglaterra se tinha
arredado nos ultimos temIlQs do sys.tema continental, quejá muito
antes do congresso de Vienna. cessara de dirigir. E tendo a França
depois do intromissão de seu~ exercito" na Hespanha e das intimas
relações que estabelec.eu com a Ali tria ericitacl0 sua attenção,
devia-se concluir qU& quanto mais augmentasse' na peninsulb. a
influencia franceza, ·tanto mais se inclinaria a Inglaterra á causa
do Rrazil, e em geral á de t1das as ex-coloDias 'lmericana omle
poderia estender a sua influencia.

A im, pois, parecia haNer chegado o tempo eml que passu.ndo
dos auxilios indirectos que, até aqui prestara, tolerando a intro
ducção nellas de armamento, nomvando consule para p~otege

rem o commercio de eus na.turaes, e admittindo nos portos
britanico as bandei.ras desse' estados, assumisse ella agora uma
attitude franca. e bizarra reconhecendo da soberania e inde~

dencia destes povos ..
Esquecido destas ideas generosas, logo que chegou á Inglaterra

com o seu cJlIega Gameiro, apresentou o systema ue onerações
que se fez mais oonducente ao conseguimento dos seus desejos.

A fa.vor do Brazil, pai, fizeram os negociadores pesar na pre
senç:a do ministro inglez com llDtaveL aptidão e dexioridade
ponderosas considerações..

Diziam elies: que a differença existente entre Pontugal, e o
Brazil e entre a Hespanha e suas colonias, era muito grande.
E tas, tudo quanül ganharam foi arrancado como em desprezo
ou meno cabo á mã€-patria, quando aquella,.pelo. contrariodura
elevada de colouia á categonia de reino irmão, }lor suocessi'\'os e
ajuizados actos do proprio rei, que dominava tanto em Jilontug;al
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como a Hespauha no Mexico, Perú ou Buenos-Ayres, na occa
sião em que a familia real emigrou de Portugal, mas desde
aquella época começou' uma serie de relachações, primeiro, e
logo depois de concessões e privilegio" que gradualmente exal
bram a condição do Brazil a pouto de quasi inverter a posição
dos dous paizes.

Durante a residencia de sua mngestade fidelis ima no Bl'azil,
a mãe patria em realidade se tornou sua colonia.

Pela carta regia de 28 de fevereiro de 180 , abriu sua ma
gestade fidelissima todos o portos do Brazil ao commercio estranw

geiro e. posto fosse impossivellembrar-se qualQuer homem de es
tado portuguez de jamais tornar a fechar aquelles Iportos, comtudo
aode ejo de revogar ou modificar as llispo ições ela referida carta
régia, seria no Brazil attribuida qualquer tentativa para co11o
cal' a legislação commercial do BraziL sob a supremacia corre
ctiva de Portugal.

o mesmo anno foram instituidos no BraziL o tribunaes su
premos de justiç'a.

Poder-se-ha adOlittir que as entenç'as deste" tribunaes tenham
agora de seguir para Lisboa, por appellação, como outr'ora
.uccedeu ~ Semelhante retroce so ás antiga praticas não poderia
ser tolerado pelos brazileiros, e, p'ois, a unica alternati\-a eria
que O" pr0ces-O" legae" continuassem a ter cumprimento no
BraziL debaixo da, sancção da uprema autoridade leO"al.

Em dezembra de 1815 foi o Brazi! elevado a reino por uma
carta de lei promulgada no Rio de Janeiro, o qual documento foi
apresentado no congres o de Vienna.

Pelo decreto de 18 de fevereiro de 1821 convocou S. r. F. no
Rio de Janeiro uma representação nacional para se occupar da
fundação de um systema p litico exclusivamente pertencente
aos intere ses do Brazil, e pela carta regia de abril, quando
S. M. Fideli sima se ausentou plra Li boa. Nomeou ao principe
real regente do Brazil o seu logar-tenente com a plenitude de
poderes de autoridade real.

Instrucções escriptas acompanharam aquelLa carta regia, espe
cificando a natureza desses poderes, o quaes abrangiam todos os
ra.mos da administração judicial, finalmente, e politica: o pre-



-40 -

enchimento de todos os emprego civis, militares e ecclesiasticos.
A concessão de honra e, finalmente, o direito de fazer a guerra
e a paz.

Instrucções não escriptas (affirma· e com certeza) fora.m na
mesma occasião dadas ao principe regente por seu augusto pae,
ordenando-lhe que, sobretudo conserva se o Brazil para a casa
de Bragano;a e que, quando por circumstancias imprevi ta , a
união dos dous paizes não pudes'e sub istir, ou a exi tencia da
monarchia no Brazil estivesse em perigo, que elle principe
puzesse a corôa sobre a sua cabeça antes que algum aventureiro
lançasse mão della.

Por estes uccessivos actos volunta:cios de S. M. F., aboliu
elle mesmo: l°, a" cathegoria colonial do Brazil; 2°, estabeleceu
tribunaes supremC:Js de j u tiça; 3, elevou o Brazil a reino se
parado; 4°, convocou uma r presentação nacional j 50, preveniu
e providenciou para o caso em que fo.3se necessario declarar a
independencia daquelle reino, afim de o conservar na sua fa·
milia.

Vejam@s agora de que maneira usou o principe regente des"e
poder discricionarío que lhe foi confiado por instrucções po 'itivas
de seu augusto pae e pela força das circumstancias.

Foi o príncipe acaso impellido p r sentimentos eu odio de
irreverencia para com seu augusto pae, ou por ambição de
pessoal engrandecimento ~

Por certo que não.
Foi sómente quando a autoridade do rei ficou suplantada em

Portugal por uma facção democratica, e quando a mesma facção
expediu ordens em nome do rei, que e fossem obedecidas no Rio
de Janeiro, teriam produzido outra igual revolução demo
cratica no Brazil, que o principe regente teve o valor e destreza
de salvar a monarchia no Brazil, objecto que elle conseguiu sem
de embainhar a espada, mesmo na occasião em que da monarchia
de Portugal só existia o nome.

Justiça, pois, devia ser feita ao principe regente: na execução
dos seus deveres, elle não mostrou o menor desejo de se apro
veitar das circumstancias para promover o seu pessoal engran
decimento.
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A 12 de outubro de 1821 recu ou a corôa do Brazil que por
acclamação lhe foi olferecida, porque então ainda não julgava
absolutamente necessaria decisiva medida. Foi preci o que
chegassem ao Rio de Janeiro os decretos das cártes de Lisboa
de 29 de setembro daquelle anuo, di solvendo a regencia do
Brazil, supprimindo os tribunaes supremos, e ordenan~o ao
principe regente a sua volta immediata para a Europa, sob
pena de perder os direitos á corôa como traidor; foi preci'o
mais que repre entações de varia provincias subissem á sua
presença declarando expressamente que a retirada do principe
regente em obediencia ás ordens das cártes de Lisbóa, con
verteria immediatamente o Brazil em Republica independente;
foi preciso tudo isto para que o principe regente consentisse em
acceitar o titulo de defensor perpetuo do Brazil. Este titulo
convém observar não é novo nem de origem democratica: é
conhecido em Portugal desde JOã0 I, fundador da clynastia de
bragança, é conhecido no Brazil desde João Fernandes Vieira,
defensor de Pernambuco de onde expulsou os hollarideze .

Assim tudo mostra da parte do principe regente a nenhuma
tendencia revolucionaria do seu espirito e só o sincero desejo de
se conformar, tanto quanto foi possivel com os costumes e u os
nacionaes assás conhecidos no dominos da casa de bragança.

E pois si indilferente aos reclamos da posição meritoria a que
a Providencia convidava, como al,ador elo sangue dos povos
irmãos, que por certo se teria derramado a jorros com a ua
recusa. de assumir o logar que a nação I.Jrazileira lhe in'tava
por acceitar, pois é impos'ivel admittir que o Brazil voltasse
jámais a uma mansa obediencia aos decretos de Portugal, si
ti vesse o principe obstinado em recusar a sua adhesão ao mo,i·
mento ingente da nação, não 6mente teria eUe de merecido do
que se devia e peral' do seus brios, como teria de responder
perante o Tribunal Eterno por todo o males que re ultas em
da sua recusa.

Eram estes os argumentos com que os plenipotenciarios bra
zileiros procuravam obter da Inglaterra o reconhecimento da
Independencia do Brazil, e não ,se lhes póde negar viva t edica·
ção aos interesses do seu paiz.
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Os plenipotenciarios, em conformidade com a~ instrucçõe, que
tinham tratal'am logo no começo (las oper,lções de solicitar os
bons officios da Inglaterra e Austria para uma reconciliação
entre o Brazil e Portugal, e não encontrando embaraços nos
ministros re pectivo', eifectivamente se celebr'aram varias con
ferencia llesse sentido, sendo repre~entarlo o BrazU pelo mar
quez de Barbacena e o cavalleiro Gameiro, Portugal, pelo conde
de Villa Real, Inglaterra, por Mr. Canning e Austria, pelo ca
valleiro de Neamau, e da segunda conferencia em deante, pelo
principe e E-terha1'Y conjunctamente.

Na primeira conferencia celebrada a 28 de junho de 1824,
principiou o plenípotenciario portugaez a discu ão contestando
os titulos do imperador do BrazU para conceder plenos poderes
aos enviados presentes, todavia contentando-se com o seu pro
testo verbal convidou-os para que explicassem a na.tureza das
proposições que tinham a fazer por parte do Brazil, ao que re
sponderam os plenipotenciarios brazileiros que o que elles em
nome do seu sjberano exigiam de Portugal, era o reconheci
mento da Índependencia e categoria politica do Bl'uzil.

O plenipotenciario portuguez observou que ante de entrar
em qualquer di. cll'são,de'ejava obter as explicaç-es e seguranças
dos p1ellipotenciarios brazileiros 50bre os tres pontos eguinte :

lo, ce-sação total de toda a sorte de ho tilidades da parte do
BrazU;

2° restituição e in'lemnização das presas tomadas aos porlu
guezes;

3D
, finalmente restabelecimento do commercio entre os dous

paizes.
Os plenipote::Jciarios brazileiros, rasponcleram que se achavam

autorisados para darem as seguranças que exigia o plenipoten
ciario portuguez, podendo todavia afiançar que desde novembr.o
ultimo havia-se de facto su pendido toda as hostilidades da
parte do Brazil, e que ten.l0 elle já escripto ao eu. governo in
stando pela continuação de. sa su~pensão, escreveriam sem perda
de tempo sobre o, outros dous pontos apresentados.

Por sua vez porem, perliam explicações ao plenipotencüwio por
tuguez sobl'e a expedição que se preparava em Portugal contra
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o Brazil, ao que respondeu o con-Ie de Villa Real que semelhante
expediç-ão não teria logar, salvo si o Brazil renovasse as hosti
lidades contra Portugal, ou si rompesse a presente negociação.

a segull·la conferencia l10 19 dejulbo os plenipotenciario bra
zileiros informaram haver escripto ao eu governo pelo paquete
de 14 obre o tres pontos apresentados pelo conde de YilIa Real
na ultima conferencia, e que nenhumn. duvida nutriam de que
fossem elies promptamente resolvidos pela maneira a mais s/)jtis
factoria a Portugal, de de que este paiz se prestasse a reconhecer
a indepenrlencia, e os nosso' timlos do Brazil, objecto que elles
instaram como conde e Villa Real para declarar.

a coade de Villa Real respondeu que, na apresentação que
fizera de ses tres pontos vis:\ra indicar que a solução dos mesmo'
deveria preceder toda a negociação, que entretanto não inter
rompera, na crença de que elles seriam admitticlos: que estava
prompto a continuar a negociação uma vez que se não exija como
condição preliminar o reconhecimento da Independencia do Bra
zil, a qual não esperou ua lIagestade Fidelissima que fosse feita,
e nem que se cou,eutisse em põr em duvida o seu inconte",tavel
direito de soberania 501)re o Brazil.

Então MI'. Canning no intuito de facilitar a marcha da negocia
ção, propoz redigir elie um projecto de conciliação para ser to
marIo em consideração pela' duas partes.

Tendo esta idéa sido acceita pelo plneipotenciarios lJl'azileiros,
o conne de Villa Real declarou que não tinfla podere para dis
cutil-a, no que se apressaria á. transmittÚ' tal projecto ao seu
govenao, logo que MI'. Canning apresentasse.

Releva nota!", ob ervam que o' plenipotenciario haviam de
antemão o:ffe:ecido confidencialmente n. h'l,r. Canning um pro
jecto de tr~~tado entre o Brazil e Portugal, cujas dLposições
corriam como se segue:

« Art. 1.o a Rein0 de l?ortll)!al e o Imperio do Brazil com os
limites que tinham em abril de 1821 são e ficam. s:emdo para
sempre, duas monarcbia independentes, soberana e eparadas,
nas pessoas dos monarchas actlllaes e seus &ucces:sores.

« Art. 2.0 Sua Mage tarle Fideli sima em consequencia desta
separa:ção dals d'urus C01'Ôru"', renuncia p01' si, seu l'l.erdeiro e suc
cessoces a todos o direitos e pretenções do governo,- e proprie-
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dade territorial sobre o Brazil, e querendo que esta renuncia
seja a mais plena, formal e completa que ser possa, deixará de
ora em deante de mencionar o Brazil entre os titulos da corôa
de Portugal.

« Art. 3.° Sua magestade fidelissima em virtude desta renuncia
reconhece a seu augusto iliho o Sr. D. Pedro por imperador do
Brazil e trata com elie nesta qualidade, seus herdeiros e succes
sores.

«Art. 4.° Sua magestade o imperador do Brazil se obriga a
restituir no e tado em que se achar, toda. a propriedade perten
cente aos sub-ditos da corôa de Portugal, que tenha sido seques
trada no BrazU, bem como os navios portuguezes com a .uas
respectivas cargas que tenham sido aprezadas pela forças navaes
do imperio; e no caso de se ter vendido alguma de tas prezas,
restituir-se-ha o preço de taes vendas aos seus respectivos donos.

«Art. 5.° Promette igualmente restituir toda a propriedade
pertencente aos subditos e a quaesquer corporações do Bl'azil que
tenha sido apprehendida pela autoridades portuguezas e no
meadamente as alfaias e valores que se achavam em Portugal e
foram trazidas pelos commandantes das tropas portuguezas e
mais pessoas que evacuaram a cidade da BaI1ia em 2 de julho
de 1823.

« Art. 6.° Sua magestade fidelissima promette outrosim
indemnisar a tódos os subditos da corôa do Brazil a quem as
tropas portuguezas tenham causado perdas e damnos, sem que as
operações militares o exigissem. O reconhecimento, e liquidação
de taes perdas será commettida a uma commissão mixta que se
instituira na cidade do Rio de Janeiro, logo depois da troca das
ratificações do presente tratado.

«Art. 7.° Haverá desde já a mais sincera amisade e amais
generosa corresponclencia entre os habitantes elos dous paizes, e
emquanto por um tratado especial não se regularem as suas
relações commerciaes, pagarão os generos elo Brazil na alfande
gas de Portugal, e os producto de cultura e industria de Por
tugal nas alfandegas do BrazU, dez por cento de direitos el en
trada e dOus por cento ele direitos ele re-exportação, devendo os
direitos chamados do porto, serem o. me mos no Brazil para os
navios brazileiros e portuguezes, e vice-versa com Portugal.

« Art. 8.° Não querendo as altas parte' contractantes retardar
de modo algum as vantagens que hão de resultar <10 prompto
restabelecimento da boa corre 'ponrlencia entl'e os dous estarlo ,
conveem em que fique reservado para um sub equente tratado
definitivo torl0 os mab objectos que devem ser ajustados e regu
lados entre ambas as corôas.

« Art. 9.° As duas altas partes contractantes convielarão tO'las
as potencias amigas a accederem ao presente tratado.»

Na 3" e 4" conferencias celebradas a!l, 12 e 19 de agosto,
declararam o plenipotenciarios brazileiros que adoptavam como
seu o projecto de conciliação que MI'. Caning acabava de
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apresentar, reservando-se o direito de o discutir com o plenipo
tenciario portuguez e de o a signar sob-spereti e convidaram o
conde de Villa. Real a transmittil-o ao seu governo.

O pleuipotenciario portuguez observa que não se achava auto
ri ado a acceitar P. Dem à transmittir ao seu governo um projecto
de conciliação entre Portugal e o Brazil que punha em duvida os
direitos legitimos de S. M. F. sobre o Brazil, purém desde
que os pI !nipotenciarios brazileiros acceitavam como seu, não se
opporia a que fo se eUe enviado por um iutermediario, e guar
daria as ulteriores ordens do seu governo obre o assumpto.

O plenipotenciarios brazileiros á vi ta desta declaração con
vidaram os plenipotenciarios da Austria. e a Mr. Caning para
se encarregarem de o enviar.

Os primeiros declinaram da commissão, observando que desde
a: primeiras aberturas se haviam abstido de pronunciar qual
quer juizo, pois que o principal desejo do seu governo era que o
importante objecto que havia congregado os plenipotenciarios
portuguezes e brazileiros fosse considerado principalmente 'ob o
ponto de vista um negocio de familia para ser tratado com
mutua benevolencia, sendo as propria:> partes os melhores juizes
do:> seu" iuteres es e dos acrificio que uma e outra julgassem
deyer fazer á forç'a das circum-tancias.

Que o governo au triaco tinha mantido sempre os sentimen·
tos da mai- perfeita imparcialidade, apresentando em fórma ami
gavel e confidencial, tanto no Rio de Janeiro, como em Lisbàa
aquelles conselhos que acreditava estarem no interesse ele ambas
as partes de e apurar uma reconciliaçIí.o do' dous pJize-.

Que o governo da Austria teria preferido ver que o pleni
potenciarios portuguezes e brazileiros se esforçavam por se
entenderem e procederem nesta negociação por si me mos, sem
recorrer con-tantemente ás potencias, cujos lJon omeios solici
tavam.

Ma" depois ue haver a presente neg ciação adquirido um ca
racter oificial que não devera ter assumido, o plenipotenciarios
au triacos acreditariam desviar-se daqueUes sentimentos de im
parcialidade que haviam guiado o seu governo em todo est nego·
cio senão declaras em que por isso mesmo que sentiam neces.idade
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de um arranjo que puzesse fim ás infelizes divergencias exis
tentes entre Portugal e o Brazil, entendiam não dever enunciar
opinião alguma attinente a preju'llcar os interesses do rei de
Portugal deixando a S. M. F. o decidir elie proprio dos meios
mais conducentes á terminação de taes elivergencias.

Em confúrmida.de com estes sentimentos e re~pondendo ao con
vite que lhes fora dirigido pelos plenipotenciarlos brazileiros,
declara~'am que não s~ julga.vam autol'lsados a tomar parte na
transmissão do governo portuguez, do projecto de reconcili:.wão
apresentado, projecto aliás, que, sem a ua intervenção, podia ser
levado á presença daquelie governo pelo plenipotenciario da
Grã Bretanha.

MI'. Canillg, em visla elo que acabava de passar-se, con
veio em encarregar-se elie só da transmissão do projecto, aguar
dando a resposta que, porventura, recebesse de Portugal, para
convidar os plenipotenciarios a uma nova conferencia; o que,
todavia, não impedia que na ausencia de uma conferencia formal
pudessem os plenipotenciari03 portuguezes e brazileiros entende
rem-~e e darem-se reciprocamente as explicações proprias para
facilitar um arranjo final e satisractorio.

Na 4" conferencia celebrada a 19 de agosto de 1824, e depois
de algumfLs declarações feitas pelo conde de Villa Real com refe
rencia aos subditos brazileiros prisioneiros em Portugal. e sobre
a restituição do navio brazileiro, Iervis, e depois de algumas per
guntas dirigidas aos plenipotenciarios brazileiros relativamente
aos tres pontos preliminare" apresentaJ.os por elle nas antece
dentes conferencias, a cujas perglilltas os plenipotenciarlos bra
zileiros re~ponr1eram, tendo o conde de Villa Real exigido que
as suas re3postas fossem lança a no presente protocollo, conti
nuou observando que nada podia prometter que invalidasse os
direito" da soberania de S. 1\1. F., mas que sen'10 o objecto
da actual negociação a reconciliaçã:o entre Portugal e o Brazil,
elle a continuaria sob os principios que enunciara nos pre
cedentes protocollos.

O projecto de conciliação por filr. Caning apresentado tinha
sido preparado depois do ofl.'erecimen o que fizera em uma pre
cedente secção, e MI'. Caning deu delle cópia logo no principio
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da conferencia aos plenipotenciarios de Portugal, do Brazil e da
Austria, <lizendo que havendo sido reiiluzido unicamente com o
meio de facilitar uma reconciliação, não convinha que fosse lan
çado em protccollo. MI'. Caning accrescentou que não se pren
dia inteiramente nem á tórma nem :1 substancia leste projecto,
que tomando-o em mais madura consideração talvez fizes e elie
proprio algnmas alteraçõe e que convidava aos plenipotencia
rios a lhe fazerem com a mais plena franqueza po sivel as obser
vações que julgassem conveniente sobre a materia.

Eis o seu conteudo;

PROJECTO DO TRATADO EXTRE o BRAZIL E PORTUGAL OFFEREcmo
POR liR. CA!'iXIKG

«The two parts European anel American of tlle Portuguese Mo
narclly, Shali be considered as distinct anel separate.

Brasil shaU be [)o1Jei"i1e~l by its 01cn institLaions

Brasilian subjecls in Portu·
gal ir there be any other than
tho-eabready mentioned, sbali
be at llberty to retum Brasil,
ivitl1 ali their property, 01' to
remain in Portugal ivithout
molestation.

It is underslood that ali
brasilian per ons, 01' property
~eized 01' c!etained in Portugal,
sllall be lbrthevith liberated
and re tore I 01' sohen restitu
tion of property is impo sible,
indemnificatiol1 l1all be mac1e.

«The king of Portugal elevol
ves upon His Son Pedro aI His
Rights in Bra il.

The Emperor of Bra il re- .
nounces por Himself, Rights

01' succession to the crowon of
Portugal.

«Arrangements shall be made for settling tbe succession to the
Crowon of Portugal tlle c1emise of the present king according to
the fundamental principIes of the Portuguese Monarcby with
such modifications as the Cortes no"" about to be assembled at
Lisboa may approve.

<<It is understood that ali
hostiliti on the part of Bra
sil again t the territories,
ships, allll subjects of Portu
gal have already ces ed and
that all seizures ofportugue e
slJips, and propert heretofore
made, shall be restored, as
when restitution is impo sible
tbat Indennification sball be
made.

«Also that portuguese sub
jects in Brasil shall be at libero
tyeither to return to Portugal
evith all their property, a to
residein Brasil evithout moles
tatiOll.



The portuguese governmel1t
sball engagets evacuote port
01' place which it may conti
nue to occupy on that part
of the continent of America
whier con titutes the brasi
lian territory.
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«Commis ioner' shall be forthevitb named to evateh oveI' the
execution of the fOl'egoing stipulations relating to per ons and
property.

Plenipotentiaries shall a,lso be forthevith nawerl to negotiste a
Commercial Treaty beti veen the ti vo countries, in wich e ach
country shaU be placed by the other at least on tbe forting of
most favoured.

The bra 'ilian gouvernement
sball engaje not only llat to
uUllertaxe ang expeditionaga
in t other colonies, 01' ettle
ments of Portugal but note
to entertain any proposition
which may be mode to them
for tbe alienation fron Portu
gal, 01' union with Brazil of
al1Y of said colonies 01' settle-
ment.

Adclilional A?'/icle

:\Io<le of exeeuLion of Lhe seeond adieIe of the Treaty

«Art. 1. o Tbe second article of the p~'esel1t Treaty shall be
thu executed.

« Art. 2. o The King of Portugal voluntarily makes oveI' to
Lisbon Dom Pe' 1'0 call His Rights in Brasil.

« Ad. 3. o The Emperor 01' Bra iI declares His evillingueos to
renounce Hi Personal Rights of sllccession to the Cr0wn of
Portugal.

« Art. 4. 0 And Secreto As upon acceptance of the Personal
rel1unciation of the Emperor of Bra ii Dom Pedro to tbe Crown
of Portugal, the Cortes of Portugal will bn.ve to fie UpOI1 that
one of the Children of tbe Emperor, who hall be callecl to the
succession of that Crown at the emise of the present King
It is understood that the sairl Cortes may call to that succession,
the oldest son ot the said Emperor 0(' Brasil, 01' the oldest Dau
gbter in faileur of male issue.

Na mesma occasião MI'. Caning produziu um outro escripto do
teor seguinte :

HINTS FOR A TREATY OF RECONClLIATION AND PRIENDSHIP
BE(;:TWE:'< PORTUGAL AKD BRASIL

«Art. 1. o Tbe NO parts, ELlropean and American, of the do
mil1iollS o(,the illu trious house of Bragança, shall be henceforth
.altogether distinct and indepel1dent of each other.

Brasil sball be governed by its own Institutiol1s.
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«Art. 2. ° Arrangement shall be ma le for settling tl1e succes
sion to the Crow-ns ofPortugal and Brasil, in the August House
ofBragança in tl1e mannier the most conformable to tl1e funda
mental PrincipIe of tl1e Monarchy.

« Art. 3.° Tllere shall be perpetuaI Peace, and the strictest
amty and Alliance between the Portuguese and Brasilian go
vernments and nations.

«Art. 4.° lt is understood that all 110stilities on the part of
Brasil against tl1e Territories, ships anel subjects of Portugal ha
ve already ceased. Ali seizures of Portuguese ships and Property
heretofJre made, shali be restored: 01' sohere restitution of
Propertyshali be impracticable, a just indemllification shali be
mode to the armeI', wheter the property belong to the Por
tuguese Government, 01' to individuais. Ali portugue~e ub
jects in Bra.sil shali be at liberty either to return lo Portugal
with ali their property, 01' to reside in Brasil without molesta,
tion at their own choice.

«Art. 5.° ln litte maneI' ali brasilian persons and property
seized in Portugal shali be forthvith liberated and restore-I, 01'
where restitution of property impracticable inàemnification
is to be made to the oconer, whetl1er the property belongs to tlle
brasilian government 01' to individuaIs, ali brasilian subjects in
Portugal shall be at 11berty eit11e1' te return to Brasil with their
property, 01' to remains in Portugal 'without molestation at
their own choice.

«Art. 6.° The brasilian government engage not to entertain
any proposi ton which may be made to them for the aliena
tion from Portugal, 01' the union with Brasil, of any otl1er
colonies 01' settlements colonging to Portugal.

«Art. 7.° The portuguese government engage to evacuate
forthevith any part, 01' place which they may continue oc
cupy in the bra ilia.n terl'itory.

«Art. 8." Commissioners shali be forthe,ith appointed for the
due e~ecution ofart. 4 and 5 ofthe Treaty.

« Art. 9.° Plenipotentiarie shali forthevitl1 be appointeu for
tl1e negotiation of a Tt'eaty of commerce between tlle t""O COtlTI
tries in which each countl'Y shall be placed by tl1e otber on
the footing at least favoul'ed nation.

ECRET

A1'l'angements to be submetted lo the Cortes (Oi' lhe succe 'sicn to
the dominions Europeaa and American l'espectively or lhe :llus
11'ious House or B,·aganço..

"Art. 1.0 The crowu of Portugal after the demise of His M05t
faithful Mage ty, to lescenu to ~l1e Hoir of Dom Pedro, that is to
say to Ri Olclest Son, if a Son os Sons shall be burnunto Him,
and ln default of a Son, to His Oldest Daughter.

4
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(/. A.rt. 2.° Tlte crown of Br"l.sil to desceneI to tbe econd
san of tl1e Emperor Dom Pedro, ir He shall uMe mOl'e than
one 00, OL~ if He shall bave oné, and only one son, to His- Erdest
Daugbter; 01' if He ball ha'iTe only Daugbters to His second
Daughter.

« Art. 3.° If a san ~hall be to the Emperor, Dom Pedro, and
Hhall se attain tl1e age of years, He hall, at that period, be
removed to Portugal for education.

«Art. 4.° If a son shaU bave been bo1'n to the Emperor of
Brasil before His Elde t daughter shall have attained the age of
yeara, sbe sllall at that tuve, be removed to Portugal for educa
tion; but sball oot inllerit the crown of Portugal sbeuld the
Voirth of a son to the Emperor of Brasil be notifled in PorbugaI
previous to the Demise of the king.

« She witl in that case return to Brasil, wbere if no other Son
be born to tl1e Em'peror, she will ucceed after Her Fathers
Demi e to lhe Crowo of Brasil.

« Art. 5.° But sllould a son be born to tl1e Emperor of Brasil
after His Daughter shall hare actually succeded to tlle Crown
of Portugal, on the Domi~e of HeI' Possossion of the Crown of
Portugal, but such son sllall inherit the Crown of Brasil.»

Estas Hints f01' o Treaty of ReconciUatiorJ cand Tl'iendstl'ip

be/ween POl'/t'gal and Bra:it foram por ~rr. Caning tomadas
das mãos de todos os plenipotenciarios depois de lida. e rasgadas
para não haver d311as noticia, e im unicamente do outro pro
jecto; porém, MI'. Caning enganou-se tomando dos plenipoten
ciarios brazileiros, um papel por outro, e por isso ficou a cópia
original do escripto em poder elo plenipotenciario brazileiro Ga
meiro.

Pela exposição que venho de fazer do que occorrera nas quatro
conferencias havirlas entre os plenipotenciarios brazileiro, por
tugnez, austriacos e inglez, conhece-se que as negociações para
o reconhecimento ela independencia e soberania do imperio não
progrediam satisfactoriamente.

Com effeito de um lado exigia o Brazil o reconhecimento
da indepenelencia como objecto que devia ficar decidido, antes
de e entrar em negociações algumas sobre assumptos secun
darios.

,'\0 passo que Portugal cujo plenipotenciario tanto se arrepiava
simplesmente ao ouvir as palavras-Reconhecimento da indepen
dencia do imperio-que para se não romperem as negociações,
fôra preciso usar nas conferencias de mil circumloquios, e phra·
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ses neutras, insistia pela fixação de certas preliminares que
apresentava e as quaes eram:

« Io, a cassação de 110s ilidades da parte do Bl'azil ;
li. 2', arestituição de todas as prezas e sequestro feitos aos ub

dito portuguezes;
« 30 • uma declaração explicita de não atacar o governo brazi

leiro a colonias que ainda se con..~rvassem fieis a Portugal'
« 4'. que o Brazil de pedis e do seu ~erviço os inglezes ou o mi

nisterio britannico os reclamas e.»

Esta requi ições fazia o plenipotenciario portuguez igualmente
ao governo britannico, in vocando a obrigação que corria a e ta
nação de ,o correr a Portugal em virtude de certos tratados an
tigos que citava, requisições que ao mesmo tempo eram directa
mente apre-entadas no Rio de Janeiro, ao governo brazileiI:o
p~lo intermedio do consul geral da Inglaterra MI'. Chamberlain,
insinuando que parecia de justiça ou de pnd,eacia acceitar O go
verno brazileiro as aberturas da mãe patria, mandando negociaT
com Portugal ob tal basse, ind lego, si fo -em precisa mais
amplas instrucções aos nossos agentes em Londres no sentido da
reconciliação.

O governo brazileiro respondia no Rio do Janeiro aos argumen
to formulados pelo plenipotenciario portuguez e apre~entado3

pelo intermedio de Cbamberlain destruindo a unica base em
que se formavam asreclamaçãe- de Portugal, mas desejando
aplaninar, quanto fo e po sivel, quae quer diflicuIdade ao resta
belecimento de relações pacificas e commerciaes com a antiga m&
tropole; não duvidou adeantar mai alauma~ conces-õe no intuito
de obter aquelle importante objecto.

Com estas vistas é ma continuanrlo a ter o ponto essencial do

reconhecimento da independencia do imperio brazileiro, na con
formidade das instruC('ães anteriol'es como condição primaria e
sine qua 7'1011, autori'ou aos se plenipotenciario' a convirem
(debaixo daquella ba e essenciaI)-no levantamento dos eques
tros pedirlo pelo ministro portuguez. e a assegurarem-lhe que o
Brazil deixaria de atacar as colonias portuguezas da A-ia e
Africa, que aliás nunca formara proposito de real'sar, tendo-re
limitado á defesa do imp;!rio, tanto que !la,endo chegado á
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côrte do Rio de Janeiro requisições de Angolla e Benguella para
se lhes prestarem auxilios a fim de se reunirem ao Brazil, ja
mais o governo imperial outorgou taes soccorros, ou deu consi
deração a semelhantes requis ições :

O despacho que nessa occasião o mini tro dos negocios es
trangeiros do imperio dirigiu aos plenipotenciarios brazHe~ros

concluia com a seguinte declaração:

« Entregando ao seu provado zelo, sabedoria e patriotismo a
importante materia de que se acham encarregados, repito mui
positivamente que S. M. r. tem por muito recommendado que
todas as concessões feitas devem entender- e ajustadas no tra
tado em que se decidiu o reconhecimento da Independencia dG
Imperio, não podendo nenhuma destas ser jamais concedida sem
esta previa e unida clausula».

Porém a metropoli não me resolvia a aceitar publica e solem
nemente um facto cuja existenci3. real e eifectiva não possuia
forças materiae para contestar.

E pois o marquez de Barbacena perdia as esperanças de alcan
çar o reconhecimento do imperio com a brevidade que convinha
tanto ao Brazil como ao proprio Portugal, bem como a todas as
nações do mundo que entretinham relações amigaveis e commel'
ciaes com estas duas potencias, porém somente a natural repu
gnancia de ver·o immenso territorio brazileiro desme:nbrado de
si, que se devia o emperramento de Portugal, esse sentimento
derivou força e consi tencia do apoio moral que a metropole
encontrara mais ou menos abertamente na Rus ia e França,
as quaes preoccupadas com a mania de dominar o mundo,
confundiam o imperio com as novas republicas hispano-ameri
cana: , que desejavam ver repostas ob o dominio da Peninsula,
sem attender para o impossivel do commettimento, e no mal que·
faziam á propria politica atacando o unico ponto de apoio que o
systema monarchiGo tinha no Novo Mundo.

Em conferencia que o conde de Villa Real tivera com MI'. Ca
ning, logo á sua chegada a Londres, incumbido pelo seu governo
de sondar as opiniões do grande homem ce estado, sobre as ques
tões pendentes entre o BraziL e Portugal declarou Mr. Caning
que o seu governo se prestaria a encarregar-se da mediação en-
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tre os dous paizes, mas julgava acertado manifestar desde logo
que a Inglaterra-não se obrigava a su pender o reconhecimento
da independencia do Brazil até que a mediação estivesse conclui
da ; porquanto era obvio, que, si assim praticasse, se lançaria
inteiramente no braços de uma terceira potencia, que poderia
prolongar a negociações muito além das esperanças de um favo
ravel resultado, no intuito mesmo de evitar o rec nhecimento, e
isto em urna época em que o governo constitucional de Portu
gal estava rliariam@nte violando, e o governo do Brazil e crupu
losamente executando o tratado com a Grã-Bretanha, cuja dis
posições ambos os paizes eram igualmente obrigados a cumprir;
que portanto o governo britanico não se comprometteria a
dirigir-se na sua conducta para com o Brazil por principias difi'e
rente$ dos que lhe tiuham servido de norma no que havia prati
cado com as antigas colouia bespanholas.

O conde de Villa Real então allegou os seus receios de que a
não ser restabelecida no Brazil a aut~ridade do rei de Portugal
as provincias brazileiras se formassem em republicas separadas
e independentes.

Mr. Caning, accudiu dizendo que - pelo contrario qualquer
tentativa de restituir a preponderancia de Portugal, ao que
era antes da re\olução e não ao reconhecimento da ua inde
pendencia, é que em vi ta do enthusiasmo manifestado pela
nação bl'azileira por occasião (la acclamação do titulo imperial
na pessoa de D. Pedro, poderia levar o Brazil na discussão da
alternativa, ao extremo de e fraccionar em republicas sepa
radas e indepenclente : que, portanto, o melhor alvitre para a',
con olidação aUi do prin ipio monarchico e sustentação do throno
de Bragança, con istia no re onllecimento elo imperio-, O conde
de Villa Real em respo ta ob ervou que a declaração da lnten
ção em que estava MI', Caning de não suspender o reconhe·
mento da indepel1dencia do Brazil, até se terminarem as nego
ciações, annullaria todos os bons efi'eitos que se deviam es
perar da sua mediação; e que seria portanto melhor para Por
tngal, empregar o credito das grandes potencias continentaes
que se haviam colligado, para se oppJrem aos principios revo
lucionarios e roborar os direitos dos soberanos legitimos.
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MI'. Caning respondeu-que a Grã-Bretanha nunca admittiria
o direito de se intrometterem as potencias alliadas nos negocios
das colonias, porquanto si ella desconhecia a autoridade do tri
bunal que os alliados queriam crear para regular os negocios
da Europa, com dobrada razão não cOllsentiria que esse tribunal
exercesse a sua influencia no ovo, depois de haver constante
mente condemnado semelhante supremacia do Velho Mundo.

MI'. Caning accrescentou mais que -em todas as communica
ções que tivera com o governo brazileiro nunca permittiu que se
suppuzesse que seria possivel á Grã-Bretanha reconhecer a SWla
independencia, senão debaixo da autoridade da dymnastia de
BI.'agança.

Os plenipotenciarios brazileiros sabiam das tentativas que si
multaneamente fazia o conde de Villa Real e neste caso com todas
as apparencias de bom resultado, para chamar em soccorro de
Portugal as sympathias e influencia da Santa Alliança da qual
tambem fazia parte a soberano daq ueUe reino.

Não esmorecia entretanto o marquez de Barbacena nos seus
esforços para dar cabal desempenho á commissão de. que o
encarregam o governo imperial, e vendo o retardamento que
a negociação levava em Londres, pois, além de outro obstaculos,
ainda accrescia o de para nada achar-se autorisado o plenipo
tenciario portuguez, resolveu procurar abrir caminho mesmo
no intimo dos conselhos da metropole, dirigindo a carta que se
segue ao marquez de Palmella ali :

«mm. e Exm. Sr. marquez de Palmella-Londres, 28 de julho
de 1824.-Em 1820 não tinha eu honra de conhecer a V. Ex. ou
d'I3 ser conhecido por V. Ex. No primeiro encontro devia ter
sido acompanhado de reciproca reserva, porque nessa época
diziam 03 portuguezes que V. Ex. era o maior inimigo do Brazil
e que mui apressado se recolhia ao Rio de Janeiro para es ta
belecer o despotismo expulso de Portugal. E diziam igualmente
os mesmos portuguezes que eu era· o maior republicano, e que
si não fosse immediatamente preso, seria em poucos (lias o
chefe da revolução. Longe. porém, de reserva manifestou-se
entre nós a mais ilIilnltada confiança. Houve communicação
franca sobre os perigos l10 contagio revolucionario; houve con
conformidade de idéas sol)re as medidas que se deviam tomar,
e nenhuma accusação, ami ade ou esperança poude alterar o
plano convindo. Eu sustentei a provincia, em obediencia, até ao
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:fim de jalleiro, como prDmetítera a V. Ex .. e não duvidei~a

crificar depois minha vida, e faaendo1lara tirar toda a rluvida
sobre a veracidade de meu sentimentos e principios. V. Ex..
defendeu minha homa bastantemente accusada 1Jerante el-rei c
não duvidou tomar a responsabilidade por qualquer falta que eu
comettes e. enhum de nós se enganouj cada um fez o que devia
á si. á patria e ao I'ei, mas fomos ambo3 calumniados por nos. os
e ambo' peraeguidos.

«Pouco tempo durou o delirio revolucionarin,mas a monarchia
dividiu-se, e para cumulo de males uma parte ficou em guerra
com a outra.

« Entretanto sua magestade fidelissima chamou a·V. Ex. para
ministro dos negocios trangeiros e seu augusto filho a mim
para-seu negociador na Europa.

« Nenhum de nó quererá impos joveis e -si uma communicação
franca nos uniu em 1820 em entimentos para :resistir ii. revolu
ção outra igual communicação em 1824 nos deve sobradamente
unir para reparar os males da revolução.

« O meu governo não pL1etende, não deseja mais do que o reco
nhecimento da i"ndependencia do imperio, isto e, o reconheci·
mento daquillo de que está de posse e no qual convem que seja
marrtido para bem rIa realeza da nação portugueza, e obretudo
da augu ta família de bragança. Diga V. Ex. com igual fran
queza o que quer sua magestarle fidelissima e ponhamos quanto
antes fim a tantas desgraças e humilhações.

«E ta abertura teria siuo o Uleu primeiro pa o, si a escolha de
um plenipotenciarlo tão abalisado como o EXIll. Sr. conde de
Villa I eal me nã fizesse uppor que elie tinha instrucções e au
torirlade ampla para fazer o tratado sobre bases honorifica a
ambas a parte', ma couhecendo agora com ba tante pezar que
é um mero ouviute para tudo transmittir a PortuO'al, não po so
deixar de olicitar a attenção de V. Ex. sobre os inconveniente~

de um tal systema, que além de retardar os beneficios da paz,
induz su peita, e desconfiança, quand só convinha incera e
reciproca fl'anq ueza.

« A perda de tempo é a unica irreparavel, fiquem de parte ar
gumento e recriminações, faça-se algum bem á humanidade,
algum erviç'o á realeza e caiba-nos a. gloriosa partilha de ha
vermos paTa bso concorrido.

« Por e ta occasião renovo a V. Ex. os prote tos da a.lta con i
deração e pro!"nndo .respeito com que sou. - De \. Ex.
etc., etc.})

A esta cal'ta -respondeu o marquez de Palmeila. pela fórma se
guinte:

«Illrn. e EXlll s.r. Felisberto Calcleira Brant Pontes-Li boa,
7 de agosto de 1821L.

«Recebi a carta de V.Ex., com a mesma franqueza com que me
falIa e que em duvida é conforme·a minha inclinação, lhe re'-



- 56-

pondo sem perda de tempo, fazendo votos sinceros para que esta
communicação reciproca das nossas idéas contribua para acce
lerar o momento ela final e compl~ta reconciliação que todo~ os
bons portuguezes de ambos os hemispherios não podem deIxar
de desejar.

« O conhecimento que tivemos um do outro, na época a mais
critica, torna agora todo o preambulo desnecessario e, assim como
faço.justiça ás qualidades de V. Ex., tambem espero que se per
suada que não é do meu caracter o suscitar difficulrlades inuteis,
porque ó pretendo aclarar o estado da questão afim de nos po
dermos mutuamente entender.

«V. Ex. diz que não de eja mais do que o reconhecimento da
independencia do Brazil, isto é, o reconhecimento daquillo de que
está de posse; e ta questão porém, differe essencialmente de
toda as outras questões da me ma nrtureza, que até ao pre. ente
se tem tratado, porque á testa do governo de facto do Brazil se
acha collocado um principe herdeiro immediato da casa de Por
tugal. Este principe, ou os que a cercam exigem agora de ~a
magestade fidelis ima uma ces. ão prematura do throno do Brazll,
em que elle de direito ha de vir a succeder, segundo as leis oreU
narias da natureza e qual será, quando chegar es a época, a sorte
de Portugal ~ Esta é, poi ,a verdadeira. questão permanente, a
outra é só momentanea e mesmo puramente de capricho, pois que
o Brazil está. já de facto independente de Portugal.

«V. Ex. melhor do que eu sabe que não se trata de emanci
pação colouial, que o Brazil deve a el-rei meu enhor a abeI'
tura do~ porto e franqueza do seu commercio' a sua elevação á.
clteaoria de reino e que o mesmo eo hor não tem cessado, de de
a sua re'tauraç-ão ao livre exercicio da autoridade soberana, de
dar prova irrefragaveis do e pirito de paternal conciliação que
o anima e de oiferecer aos brazileiro todas as mais solemnes
garantias da independencia administrativa de que ficariam go
sando debaixo da protecção do seu legitimo monarcha, e debaixo
das ordens immediatas daquelle mesmo principe, que prematura
mente acclamaram, e que legitimamente vira a reinar sobre
elles, assim como sobre nós.

«A questão, portanto, torno a repetil-o, não é entre portuguezes
e brazileiros, mas é entre um pae e um filho, entre um rei e seu
legitimo successor, e, .endo a -im, ó trata de a egurar firme
mente os mutuos enlaces que deveriam ligar em um systema de
reciproca e bem entendi( a independencia, os dous estados regidos
por um me mo oberano e de estipular as condições que actual
mente se julgassem necessarias para eifectuar a sua reconciliação
e salvar a honra e o decoro de el-rei e de seu augn to filho.

«Quando, porém, contra o que póde pensar-se, e contra tudo
o que os bons portugueze de aquem e de além do Atlantico
levem deseJar, fosse da intenção de 'ua alteza real conseguir de_de

jil. a corôa elo Bra.zil para renunciar perpetuamente a outra
corôa, que tambem deve vir a ser sua, apresentar-se-hia então
outra questão muito mais difficil de decidir, qual a de deter
minar as duas linhas de successão de uma e outra corôa.
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« Por esta simples exposição parece-me ter demonstrado qual
deve er a ordem da discu são nesta importantissima materia;
de onde se segue que o reconhecimento que V. Ex. pretende da
indepenrlencia, quando precedesse ás outras questões, as deixaria
todas em aberto, e não adiantaria a conclusão do ajuste tão ne
cessario para os dou paizes.

« V. Ex. não poderá de convir desta verdade, e espero que,
abrindo-se francamente com o conde de Villa Real, por quem
e ta carta lhe erá entregue, lhe exporá com clareza as vistas
de sua alteza real e as in trucções de que se acha munido, em
qualquer hypothese não podendo aliás estranhar que omesmo
conde receba a suas communicações, ad refel"endum, quando
V. Ex. que se acha a uma immensa distancia do Rio de Janeiro
se vio precisado a suspender to la a negociação e a solicitar novas
ordens para acceder a ba es tão justas e tão naturaes, como
eram aquellas que lhe foram pelo plenipotenciario de sua ma
gestade imperial apresentadas, e que não poàem deixar de se
considerar como um primeiro passo indispensavel para uma in
cera reconciliação.

« Aproveito esta occasião para confirmar a certeza dos enti
mentos de alta consideração e estima com que sou de V. Ex.
etc.»

Uma circumstancia veiu por este tempo revelar a ponta do
mysterio que retardou o proseguimento das negociações.

Ei~ como o mini tI'O dos negocio estrangeiro do Brazil, em des
pach datado de 18 de etembro de 1824, a relata aos seus agentes
em Londres.

« Chegou ultimamente a esta côrte um certo Jose Antonio
Soares Leal, que se dizia autorisado pelo governo potuguez para
tratar de uma reconciliação a seu modo entre os dou estados,
isto e, ficando o Brazil unido a Portugal com o mesmo governo e
successão, tendo, porém, uma administração interna particular.
Este sujeito, depoi de ter assoalhado na ilha da Marleira que
vinha para este fim, procurou aqui o ministro e secretario de
estado dos negocios do imperio, aql1em entregou umas CJmo ins
trucções que trn.zia do contIe de Sub erra, escripta no ~entido
que levo dito, communicando igualmente uma carta que trazia
de pes oa particular como de recommendaçfio geral a favor do
dit? Soare~, o qual_inculcava-se além disto ( e isto mesmo e in
ferIa das lt\. trucçoe ) corno quem e tinha oiferecido esponta
neamente para conseguir o fim projectado; ma fo e do em
buste eu, ou fosse ardil do conde de Subserra, o certo e que o
governo de sua magesta.de imperial cortou os fio deste trama,
que bem se podia chamar de entremez, mandando immediata
mente recolher á fortaleza de Santa Cruz e fazendo-o reembar
<lar no paquete inglez em que viera. A sim deu o governo deci-
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didas prova,s de que não só não queria e3cutar humilhante pro
po5i~ões mas que era falso qualque.r pr.ete1.-to Jlara o conde de
Subserrajulgar que taJ negociação podia ter exito.

« l<;to e o desejo de ganhar tempo a.tim de esperar a Tellili ação
dos boatos que adrede se espalharam em Londres de des rdens
iuterna~ no Brazil póde explicar o' motivos porque o negocia
dor: pprtuguez guiz demorar para de.p is D, que tão (álias es"en
ciaJ) da independencla deste imperio, e tratar ante' de 3Jguns
punto' pl'elimiuares para o;; gunes pl1etendeu resp ta deste go
verno, ganhando a sim o tempo de cinco meze- que tauto podia
levar a ida da resposta.

« Seja como fór, VV. SS. não terão dei.\':ado de notar a pouca
pre' a com que se tem querJdo trllital,' deste negocio tão impo.r
tante; e no e.mtMlto que e meige a cessação de hostilidade da
parte do Brazil, continua-se em Portugal a apressar os prepara
tivos ela esquadra. portugueza, como consta aqui por carta de
Lisboa -e 13 de julho, além de que lilo.ticias ha de que a , anta
AUian~a, e por parte della a Russia e ,a Fl'ança pretendem
demorar o reconhecimento da independencia., ao que póde em
parte attribuil' e a parcia,Lidade que VV. SS. notam no encarre
gado de negocios da Austria., llJO mesmo tempe que custa a con
ciliar com ella a franqueza com que o proprio imperador da
Austria se explicou com sua magestade imperial nosso augusto.
amo, e me mo com o que usou o príncipe de Metterniclt com
Antonio Telles da Si1va e até com esforço;; 11ltimos do I arão ele
Marescbal aqui, !:egundo já participei a VV. SS. nos meus outros
officio ,

II. De tuflo isto se póde concluir que não ha a sinceridade neces
saria para o seguimento de tão importante negociação e que
infallivelmente existem causas occultas que não se podem desco
brlr todas e que o tempo irá desenredando.

« E', pois, de summa cautela não recidir os pontos preliminare
que o negociador portuguez quer ver aju tado' afastando de toda
a base essencial para i:aes'ajustes.

«Todavia, sua. mage Lade imperial o que mais deseja é que e
verifique o reconhecimento por})arte de Portugal e da mai po
tencia ,'Para acabar o estado duvidoso e de incerteza em que e
está para se consolidar e firmar o imperio como potencia inde
pendent afim de ficar afinal desembaraçado para pouer promo,er
todo os ramos da prospeddade publica e a consolidação interna
do mesmo imperio.

Em data de 30 de julho ne 1824 havia o mar1luez de Barbacena
informado ao governo imperlal da resolu<;,ão que tom<11'a de se
dirigir ao marquez de PaJmeUa, tra.nsmitiindo-lhe oópia da célll'ta
q1'le ao dite marqll1ezagora envi'ava;no mesmo governo, a resposta
que Tecebera, acompanhando-a com as seguintes 'Considerações
exaradas em carta particular dirigida a.o mini ,tro dos negocios
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estrangeiros do BraziL, datada de 4 de novembro do mesmo
a.nno:

«o conde de Villa Real trouxe á minha casa a carta do marquez
d PalOleila por cópia j unta, e procurou entr'ar logo em dis
cUEsão sobre a materia. Deixando de parte episodios., ou inci
dentes de pouca importancia communicarei a V . .Ex.. o que se
passou entre mim e o referit10 conde, recapituLando tanto quanto
minha memoria permittir.

«A carta do marquez de Palmellu. apresenta a grande questão
~ob o dobrado ponto de "Lta que elia justamente offerece, e c_m
a sagacidade e talento qUi> carecteri am tão eminente homem de
e tatlo procura fazer brilhar o quadro pelo lado que melhor
convam ;1 P rtugal, habilitando comtudo os plenipotenciarios,
para communicat;õe e arranjos que muito facilitam o restabel
cimento da paz tão de'ejada entre as duas naçôe .

«E os plenipotenciario de certo se <Iproveitariam de tão f, liz
opportunidade, si a previdencia de Mr. Caning não tive e
adiantado todas as communicações apresentando o projecto de
tratado que reune tudo quanto justamente se póde pretender, e
desejar de uma e outra parte.

MI'. Caning ,io a que-tão na mesma luz que o marquez de
Palmel1a, com a di:lfe.renç:1 porem de confe sal' ingenuamente
que, quanto se chama ju to, eleixava de o er quando era im
pos ivel, e como era impo.siyel tocar nem levemente na ca
tegoria politica de ~ua mage ta'le imperial, tal qual foi r clamado
pelos braziL-eiro , ,em converter o Brazl1 em tantas republicas
quantas eram as suas provincias, mui sabia. e generosamente
propoz o meio e'e reunir ou separai' a corôa .e Portugal da
do imperio na O"wnte geração ~egwldo mai agrada se a sua
rua"estade fidelis ima e anação POl'tugueza.

«De certo ~Ir. Caning tinha bem presente a hi toria de Por
tugal, quanro, reconheceu a impo -ibiUdac1e e tri ti simas con
sequencia de tocar levemente na categoria do imperador do
BJ.'azil, porque um só argumento, .razão, ou direito e não po
deria applicar contra a acclamação do Sr. D. Pedro 1 quenão
fo se igualmente applicavel e applicar10 contra as accJama~ões
do Sr . D. A:lIonso Henrique. D. João I e D. João TV, e em todo
o tres ca~os os portugueze insistiriam em u~tentar o~ sobe
ranos acclama"o preferindo ante 0- encommodos, rucos e ne
cessiclade de porfiadas O'uerras, do que acceitar o partidos, e
garantia' oíl'arecidas d.e He lJanha.

«As baEes do tratado e tão lançadas naquelie projecto, alem
dclIe., nacla sobre a grande que tãD, mas muito se pode ainda
1iLzer em beneficio do commercio e inclustria de Portugal.

«Tudo qU:1nto poderia dizer sob1'e a carta ue Pa1rnella.já o havia
rUto quando MI'. Canning apresentou o prQjecto ele traiado e por
tanto a discu. são só podia continvar ilepois ela rE'sposta de
Portugall'ela.tivamente ao dito projecto de tratado. Uma cou_a
por.ém, contill.ill1rei a repetir constantemente e olicito sobre
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ena a particular attenção de V. Ex. e é que devemos segurar
quanto antes o bem que é possivel obter para as duas nações,
deixando o resto para depois.

« Um ajuntamento de côrtes, ou assembléa, que digo, a morte
de um só homem póde expor as duas nações a grandes males;
males, porém, muito maiores para P rtugal do que para o Brazil.
O Brazil con erva suas relações de commercio com o mundo in
teiro e augmenia sua industria e riqueza con tantemente.

«O Sr. D. Pedro I póde querendo contentar-se com o amor e
obediencia de seus subditos e prescindir das relações de mera
etiqueta, visto que conserva e conservará sempre as relações do
commercio com o progressivo augmento da industria e riqueza.

« Portugal, porém, emquanto não reconhecer o imperio, so:!'frerá
uma total estagnação em seu commercio, expondo-se a perdel-o
para sempre, porquanto, uma vez acostumados os brazileiros a
outro vinhos, ferragens, pannos de linho e chapéos perderá a
nação portugueza. aquella preferencia de que actualmente gosa
em taes objectos e que não é insignificante, pois e tes artigos
formam a fonte principal da sua industria.

« Oconde de Villa Real, admittindo por hypothe e o reconhe
cimento da independencia do Brazil, insistia em dous pontos:
lo, que a successão passasse ele sua magestade fidelissima para 'ua
magestade imperial e não para um dos filhos deste; 2°, que sua
mage tade imperaI recebes e forças portuguezas para sujeitar as
provincias do norte. Sobre o segundo ponto respondi que não
admittia nem levemente que se suscita se semelhante lembrança.
Para sujeitar as provincias do norte, ob ervei eu, tem sua ma
gestade imperial força mais que sufficientes e si a não retive se
no Rio talvez para emprehender hostilidades contra a madeira
portugueza, ha muito tempo Pornambuco e Ceara teriam re
cebido a lei e ca tigo. Quanto ao primeiro, era contra a dignidade
de sua magestade titlelissima que fazendo elIe como era mister
renuncia ele seus direitos sobre o Brazil, não fizesse seu augusto
filho igual renuncia de seus direitos sobre Portugal.

« Tudo quanto a tal re peito é po sivel dizer- e e tá dito pela
Inglaterra e além do projecto o:!'ferecido não vejo outras ba es de
negociação.

«Poucos minutos depois de se retirar o conde, chegou
o meu collega e amigo, a quem communiquei quanto se passara,
e a carta do marquez de Palmella.

«Como no dia seguinte havia paquete para Lisboa pareceu-nos
aproposito ractificar as idéas e fomos ambos á casa do conde de .
ViUa Real, tomando o meu collega o pretexto de ir testemunhar
aS. Ex. a satisfa.ção que experimentara com a carta do marquez,
mui de tramente repetio, e confirmou o mesmo que eu havia
dito no dia antecedente.

«O conde com a melhor guapice mostrou-nos o officio que aca
bava de fa.zer dando conta da nos a conferencia tendo-o feito com
toda a exactidão.

«Vi então com muito prazer que o conde carregara a mão nas
consequencias horriveis para o commercio portuguez em retar_
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dar·se o -reconhecimento; e que os brazileiros de todo os partidos
eram unisonos em não admittir um soldado portuguez em qual
quer ponto do imperio.

«o que de tudo isto resultará não sei, mas parece que todos os
dias ganhamos alguma cou a.

c V. Ex. fará subir a augusta presença de sua magestade
imperial quanto tenho exposto.- Deus guarde. etc .. etc.»

Entretanto tendo chegado ás mão do governo imperial o pro
jecto de tratado apresentado em conferencia de 11 de ago to de
1824 por Mr. Caning, eis como o ministro dos negocias estran
geiros do imperio se exprimiu sobre o assumpto em despacho
datado de 30 de outubro dirigido aos plenipotenciarios brazi
leiros.

ePelo conteudo do supracitado omcio de V. Ex. viu sua mages
tade o imperador o novo aspecto que as negociações tomavam,
reconhecendo-se igualmente pela pouca pre ea. e tergiversação do
plenipotenciario portuguez, que o seu governo ou mudara in
teiramente de tenção. ou do certo nunca a teve de reconhecer
franca, e declaradamente o imp~rio do Brazil.

«O que bem e páde inferir da facilidade com que em uma das
conferencias se ia suspender ou romper as negociações por ha
ver affirmado abertamente o mesmo plenipotenciario portugu~z

que não tinha poderes para reconhecer a independencia de te
imperio, e só instrucçõe. para tran mittir ao eu governo as
proposições que lhe fossem feitas. E segundo o que V. Ex. e S.
participaram sem duvida se teria rompido a negociação, si Mr.
Caning cautelo~o e prevenido e não o1ferecesse a propor o es
boço do tratado para conciliação de ambos o paizes, e effectiva
mente o não apresentasse na conferencia na fárma da cópia que
V. Ex. e S. me enviaram com o omcio n. 14. Outrosim, conhe
ceu sua magestade imperial pelo sobredito omeio o melindre e a
delicadesa as im clo me mo plenipotenciario portuguez como dos
dous mini ·tros austriacos, não querendo algum deltes tomar
sobre i a iniciati,a do artigo do tratado. nem ao menos a sua
approvação, ou siquer a reme sa delte á sua. respectivas cortes;
endo nece. ~ario que Mr. Caning á viüa di to de deliberasse a fa

zerse cargo de remettel-o elte mesmo a Portugal. promettendo es
forçar-se por persuadil-o do quanto lhe convinha acceital·o por
base de negociação.

« E tendo sua mage tade imperial em attenção à probabilidade
de que o gabinete de Li boa, nem se atrevera a regeital-o pIe·
n~mente, em consideração do intermedio porque lhe fóra diri
gIdo, nem se re olverá a acceital-o tal e qual está bosquejado.
apezar de lhe ser assas vantajoso; devendo, portanto, contaI.'
COI~ alguma tergiversação do ministerio portugez e so:ffrer
assim a negociação ainda maior lentidão e vagar, si não algum
transtorno: hou,e por bem deliberar 'obre o conteudo dos mes-
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mo artigos propostos; e ten'lo onvülo o sen consellio de estado
tomando o negocio na mais eria consideração determinou-lua o
mesmo augu to senhor fizesse saber a V. Ex_ e S. para na inteIfi
gencia e rilgulamento cas se venha a discutir aquella conven
çoão o seguinte:

« Que se deverá acceitar a mesma convençoão fazendo-se dis o,
quando er possa, um merecimento para com o governo inglez
que o propoz - salvaso porem, as alteraçõe que abaixo se seguam.

«Parecend1l que o primeiro artigo não só continha a expre ~ão

impropria dos principios de direito publico dos governo consti
tucionaes, a aber-dominios da illustre ca a de bragança-mas
que tambem não tratou do reconhecimento da inrlependencia de
uma maneira bem explicita, que abrangesse o govorno e a mes
ma nação, resolveu lla mugestade imperial que devia este ar
tigo ser assim concebido:

~ Art. 1.0 As duas partes a sim europea. como americana, que
formavam o reino unido de Portugal, Brazil e Al arves serão
daqui em diante totalmente separados e independente uma da
outra.

«O Brazil será governado por suas instituições proprius com a
categoria que já tem de lmperio e como potencia independente e
soberana.

« Quanto ao segundo artigo, consideraudo sua magestade o im
perador que a successão do imperio já se acha regulada pela
Constituiçoão jurada, e que a admittir-se este art. e o 4° dos
addicionaes, que lhe e relativo, si os portuguezes insisti sem
(como V. Ex. e . o podem crer e quasi affirmar) em querer que
fosse residir em Portugal o seu rei, aconteceria ficar este impe
rio privado do legitimo succes,or de sua corôa na fôrma do art.
104 da me ma Con titnição, ou por successo superveniente de re
cahir a success5.o em filho ou filha do que reinar em Portugal pelo
art. 119.

« Resolveu o mesmo augusto ~enhor não fazer dispo ição aI·
guma sobre os artigos de que e trata, 2° e 4" -ecretos dos
addicionaes, porquanto a succes ão rl0 imperio já e acha re·
guIada pela Constituição fundamental,que se não a.ltera, devendo
pelo que toca a ce'são de sua mage tade imperial da corôa de
Portugal, referir-me á instrucçõe que, em meu antecedente
despacho de 16 de .iulbo, dei muito detalhadamente a V. Ex., e
S. pelas quaes se devem regular em te'ío importante a sumpto.

~ Quanto ao art. 4°, para se tirar a equivaçiio que aUi se acha,
quando diz antecedentemente feitos-sem determinar a epoca
em ql1e deve acabar esse tempo antecedente ao tratado; e bem
assim no art. 5° quando se exprime-apprebendidos em Por
tugal-podendo disto inferir-se que não se devem restituir a,s
proprieda'les pelos portuguezes apprehendidas fôra de Portugal,
melhor fome decidiu sua mag stade imperial que e dice se ante
as. im :-To'las as propriedades brazileiras apprehendidas pelos
portuguezes, e as portuguezas pelos brazileiros, depois rlo dia 7
de setembro de 1822 em que ~e proclamou a inc1epenc1encia. do
Brazil.
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« Reflectindo-se alem ctis o que' aIS palavras-outraB colonias
pareceriam inrlicar umru relação com o Bra,zil, e não teruJo de
desprezar qualquer prevençã:o em a redacção de tão imIJOrtante
e grave conveuçãio ; deterID'inou "U11I magesuade imperial q'Ue se
tire a palavra - outras - e se diga; : em união do Brazil de
qualquer colonras.

« Com estas alterações que rTe certo não fevlllm a Porliugal em
grande desfavor no tracto dos negocios, poderão V. Ex. e .
acceitar a referida convenção apresentada por Mr, Canning, a
quem facilmente convencerão da nece idade para o Brazil de
taes alterações. E na verdade, o dizer-se no artigo secreto addi
cional, que o filho ou filha mai velha de sua mageslade o impe
rador, pela falta de ol-rei de Portugal', deva succeder ao throno
por tuguez e logo à. primeira vi ta inadmissivel, alem de con
trarioao estabelecido no lo artigo da nos-a constituição em que se
confere á augu tadynna tia do Sr.D. Pedro in pet'petH1//lt áso
berania do imperio (lO Brazil, em !Lnba regular como aliás e
mercado em direito publico universal e observado na maiÍor parte
das monarchias cultas e cuja infracção alem dos desgostos que
cau-aria á nação braziIeira traria a confusão, e um -tado de
cou as contraria áquelIa ordem estabelecida, e que acarretaria
males incalculaveis ao bem publico e tranquillidade de ambas
as nações.

«E' o que ora se me offerece á communicar a V. Ex. S. auto
risando-os por ordem de ua magestade imperial para. que pos-
am,á vista do que fica ponderado, acceitar a convenção o:fferecida

com as alterações expostas e procedendo a discutir s bre estas
bases os re.pectivos artigos, ate con eguirem o importante e
feliz resultado do reconhecimento da ;ndependencia e dymna tia
deste imperio o que tanto se tem procurado facilitar por meio
das conceesões que da no .a plrte V. Ex. e S. estão autori
dos a fazer.

«Deus guardeaV. Ex.eS. etc., etc.»

E no entanto este reconhecimento tão des.jal.lo pelo Brazil e
para facilitar a obtenção Llo qual tanta concessões mo trava- e
disposto a fazer, justamente por este tempo corria granLle ri co
de ter de sahir dos tramite pacificos das negociações cliplo
matica , para ser decidido pelo fragor e choque dos combates.

Na conferencia de II de novembro de 1824 o plenipotenciario
portuguez conde de Villa Real depois de ler um longo arrazoado
que trazia por escripto concluiu com as seguintes proposiçõe .

« Sua magestade fidelissima, di se eUe, pondo ao lado toda a
considerações e querendo dar ainda uma prova de moderação or
denou ao seu plenipotenciario que apresentasse como effectiva
mente apresentava aos S1'8. plenipotenciarios braziJeiros o esboço
de meu tratado de reconciliação tão honroso quanto vantajoso
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para os dous paizes, tanto assim que os Srs. plenipotenciarios da
Austria e da Inglaterra não puderam sinão render justiça á mo
deração que reinava em todos os seus artigos e ao espirito de
conciliação que S. M. F. mostrou em todo o cur o desta nego
ciação. E portanto era nestas condições que o plenipotenciario
portuguez reclamava dos Srs. plenipotenciarios da Austria e da
Inglaterra o seu apoio efficaz a favor do projecto de tratado de
reconciliação que apresentara aos Srs. plenipotenciarios brazi
leiros.»

Dito isto fúi o esboço do projecto dado aos plenipotenciarios da
Austria e Grã-Bretanha depois do que levam.tou-se a sessão.

Não tenho presente cópia alguma em portuguez deste do
cumento.

Encontrei, porém, nos papei de onde tiro os elementos para
esta historia, uma traducção delle em inglez com certa notas
escriptas no mesmo idioma fdita por Sir W. Acourt embaixador
da Inglaterra em Lisboa.

Passo a transcreveI-o aqui em testemunho da cinceridade e
prescripção do homens que dominavam nos conselhos do rei
de Portugal.

O facto de imaginar algeum que tão prepostera e insolente pre
tençio da parte de uma nação pequena, fraca e atrazada como
era Portugal, pudesse ser attendida pelo Brazil, indicava um tal
gráo de fatuidade e tão completa au encia de tino politico difficil
de accreditar-se em homens que pas avam por e tadist.as de re
putação formada.

Eis a sua traCucç'ão.

l'RASLATION

" Sdetch af an Act af Recanciliatian betwen PaJ-:tt{Jal anel
Brasil

«Art. 1.0 The tivo portion~ ofthe Portuguese Monarcby, one
in Europe and the other in America ShaU ba ve for the future
under the Sovereignty of tl1e 'enhor Dom João VI and of his
legitimate descendants, an Aclministratioll respectively indepen
dent, in sucb a manner houve,er, that a perpetuaI union sub
si t betivem them. Each of them l1all have Institution and
Laws of its vevn, suiled to its particular circunstance .

( Note by Sir VV. Acourt.

,
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« The guarantee of the integsity of the Brasil whichwes origi
na11y inserted in this article, appea.rs to Lave been erased bJ
the ConneU of State.

« Art. 2. o The Succession ofthe two Crowns of Portugal, and Df
Brasil Sha11 continue to be regulates by the fundamental LawlI
of the Mona.rchy.

« Art. 3.0 His Most Taitbful Magesty thall assume te Tithe of
King of Portuaal and of the Alga.rves, an(l Empero of Brasil.

4. His Ruyal Highnes" the Prince Dom Pedro, Sho11 during
the Ufe of his August Tatber, bear the Title of Empereur Regent
of Brasil, a' being associated in the Government. of that Em
pire.

« Art. 4. o The sovereian sba11 reside, hereafter. ci, ther Por
tugal 01' in Brasil. according as circum tances sho11 regiure that
of the tivo countries in wbich he doe not re ide sha11 be ao
verded by tbe hereditary prince 01' princess of the crow. who
sha11 in ruture be di tinguished by otber Tithe than tbat of
Regents.

<I. Art. 5. o The politicaI Treaties sha11 be the sarne for
both countres, but tbe sovereign for thems, entier into dill'e
rente Theaties of commerce, adopted tho their respective in
terests.

« Art. 6. o The severeignt ign ihal delegate to the Emperor
Regent, of that of the tivo countries in sohich he shall nod
have toden up his residenet, the power of approvinting
to such oiJices as the goos and expedition admini tration of the
state haU ca11 for, and His Most Faithful Magesty sholL con
firm for tllis tioe, the Tille and Posts of Ronour, as we11 as the
emplogments graoted up to the present time in Brasil.

« Art. 7. o The war Marin sho11 be common to both couotries.
« Art. 8. o The bases of the com mercial relations which to ub

sist tor the future betiveen Portugal and Brazil, shoLl imme
díatly be estableshid by Laiv, and the produce and manufactures
of either country, cooveyed flirectly in national bottorns. s11a11
be mutually received, on paging a less duty than demanded on
the ame articles from the most favoured nations. D

Quando se compara o arrojo ela pretenção envolvida no pr~

cioso contra-projecto de tratado de reconciliação, com a defi·
ciencia real de meios materiaes ao alcance de Portugal, parll.
impedir a independencia do Brazil pasma-se do ridículo a que a
fatuidade pode conduzir a certo estados e a certos homens.

A impressão que a leitura de tal documento causou ao
marquez de Barbacena, stereotypou-se na carta djrigida a
D: Pedro, em que, narrando com notavel lucidez a circumstan
cia da sua apresentação, manifesta o marquez com energia todo
o seu pensamento sobre o assumpto.

5
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Di~se elle :

« Senhor - Havendo conjunctamente com-o Illeu collega, dado
conta pela repartição competente do estado elas negociações
politicas, com que V. M. I. se dignou de honrar-nos, só me
resta submettm' á alta consideração de V. M. 1. a maneira
pela qual entendo que se deve nesta crise, não somente
accelerar o reconhecimento do imperio, como, e o que mais
importa. sustentt1l' a dignidade e decoro de V. M. 1.

«Confesso que tenho a mais illimitaela confiança na . abedoria.
e bom acerto rIo conselllo de estado. mas eu me não julgaria
isempto de crime. nem o meu zelo pela glori<l., e serviço de V.
M. I. ficaria satisfeito, si ,em circumst<1ncias tiLo ponelero,as, dei
xasse ele fornecer o contingente de minha fraca opini5.o.

« Emquauto, senhor, o Brazil se limit<tva a pel1ir unicamente
o reconhecimento puro e absoluto da categoria politica elo im
perio, facilitando aliás todos os outros meios de conciliação; em
quanto Portugal só parecia exigir a possibilidade da reunião 1'u
t~ra das duas corôas na mesma cabeça, sem nenhuma alteraçi'lo
no statu qU(J, do~ rlou. paizes, e mesmo depois que a Inglaterra
offereceu um projecto ele tratarIo, que concilitwa a.mbas ttS pl'e
tenções, e que, sendo acceito pelos plenipoteuciario: de V. M. 1.,
foi remettido para Portugal ,acompanllll,do das mai fortes re
commendações elos gabinetes ele Vienna e Londres, antolhei eu, e
até não du virlei e:'perançal' o prompto reconheciment.o elo im
perio, e reconciliação da.'l duas nações, pois mal conc bia como o
gabinete ele Lisboa, sem nenhuma preponrlerancia politica e aca
bando ele procurar asylo a, bordo de uma nao inglezá, ou:a.:se
rIesprezar os conselho' rIa Grã-Bretanha, e ameaçar com expe
dições que,reunidas em Lisbóa, podem ser tão I"a.taes como foram
as he panl10las em Cadix.

« Infelizmente,porém,o que então não c(\ncebi ,verifica-se agora.
com o contra-projecto elo marquez de Palmella remettido em re
sposta ao projecto de MI'. Caning.

4: O contra-projecto é tanto mais ab3urclo e insolente quanto
nelle só transluz capricho, malignidade, e vingança contra a
pessoa de V. M. 1. postos de parte os verdadeiros interesses da
nação portugueza .

«Foi repentina, e estranha a mudança de opinião, e lingua
gem da parte do ministro POl'tuguez, e não sei bem a que se o
deva attribuir ; mas a opinião mais dominante é, que provem
de intriga promovida entre a França, a Hespanlla e a Russia,
unida á idea (geral na Europa) do grande medo que se tem no
Brazil de uma expedição portugueza, idéa degradante, e que
tanto ha reanimado e esmorecido espirito do ministerio portu
guez.

«Em taes circumstancias, senhor, a não querer V. M. adoptar
a politica do imperador da Cluna, que sendo quasi 'antipocla da
Eu~opa, e achando-se na venturosa posição de não carecer da.
3.nllsade dos soberanos do velho mundo, nada lhe importa o . er,
ou não ser reconhecido por elles : a querer V. M. entrar de di-
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reito na. augu 'ta elas e do monarcha, como o exige eu alto
na cimento e ligações com os méLiores principes do mundo; e a
desejar, como deve, sahir da falsa posição em que se acba, qua,si
nivelado pelo oberano da Europa com os aventureiros, cblilfes
dos novos estados americanos qual será °meio de haver quanto
antes o r conhecimento do imperio, no que vae tudo ao decoro
do seu throno, e á. dignidade da nação brazileira 'I Julgo que
será a seguinte: desprezar, in limine, o contra-projecto, romper
as negociações com Portugal, e declara.r-lhe a guel'fa com todas
as formalidades prescriptas pela lei das nações, su pendendo o
começo das hostilidades até ao fim do prazo, que por nós tiver
sido estipulado para renovação das mesma ho tilida(les ; proh1
bir ab oluta.mente a introducção de todas as mercadorias
portuguezas no Brazil, embora tran portadas em navios neutros;
apressar a declaração dos estabelecimentos da Arrica pela união
com G Brazil ; metter uma guarnição de tres mil homens na Para,
que parece ser o ponto rlestinado para a invasão portugueza.

« Nest.1. guarnição. eriam incluidos a soldadesca desenfreada de
Pernambuco, e os periquitos da Ballia, comtanto que recebes em
naquella provi ncia outra organisação. e fossem disciplinados
por um general austero e intelligente.

« O resultado deste infeliz e violento, porém unico e neces,ario
recurso á guerra, será o seglúnte :

«I ", su t.'lr-se o commercio e a industria portugueza, e forçar
o seu governo ao prompto reconhecimento, e quando contra
toda a probabilidade assim não aconteça e continue a guerra,
pederá então a Inglaterra, a titulo de renovar o expirante tratado
de 1810, e segurar vantagens para o commercio bri1;.1.nnico, reco
nhecer o Imperio, e para tratados de amLade. e alliança, o que
decentemente não póde fazer, emquanto estiverem pendente as
negociações entre o Brazil e P6rtugal .

« 2", acabar-se de um golpe com esses apercebimentos e sus
peitos qne 11a em um e outro hemi pherio de que V. M.
1. e tá de accordo com seu augusto pai, e com a 'anta Alli
anç'a, sendo que as gazetas de Lisboa claramente o annunciam:

«3°, mostrar-se V. M. 1. ti face de mundo, que todo o
observa, como monarcha que tem a necessaria forç'.3. para
e fazer rtlspeitar e para ustentar o seu direi'to e dignidade;

« 4°, crear-se uma armada nacional, e augmentar-se o material
e pes oal de marinha ;

«5" ter-se um exercito disciplinado e aguerrido;
«6", chamar-se a attenção dos povos a um ponto de interesse

commum.
« Para fazer, e conseguir-se o que tenho referido, que é geral

mente a opinião e a vontade de seus subditos, em presença dos
meios e recursos que estão ú. disposição de V. M. 1. só ha
de mister energia, e é para. essa nobre qualidade de V. M. L
que eu agora appello. Felizmente V. M. 1. nã.o carece de
consultar a experiencia alheia no presente e tado de
cousas; basta que se digne de lançar os olho sobre os glorioEOs
feitos de que tem sido autor no curto espaço de tres anno , e de
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reflectir sobre os bens que ha prodigalisado ao imperio sempre
que tem posto em acção a sua natural energia e coragem. A
visita de V. M. a Minas e S. Paulo bastou para salvar aquellas
duas províncias da anarchia; outra igual visita á Bahia e Per
nambuco, teria poupado muito sangue e muitos crimes.

« Quando as tropas lusitanas expulsas de todo o Brazil, chega
ram ,L Lisboa e o estandarte imperial tremulava na foz 00 Tejo
o ministerio portuguez olicitava a intervenção da Austria e
lnglaterra para a suspensão de hostilidades e prompta recon
ciliação. Hoje que nos mostramos moderados, e que do porto de
Lisboa sahem como dantes navios e navios carreaado para o
grazil, ousa o ministerio portuguez erguer a voz e offerecer com
escandalo da propria Austria e lnglaterra esse insolente contra
protesto para ser acceito por V. M. r. Isto, senhor, não
tem resposta.

~ E' pois chegado o momento de dever o Brazil tomar uma re
solução final,para que seus altos destinos não dependam por maiS
tempo do capricho do ministerio portuguez. V. M. r. deve
estar desenganado de que, por bem, não alcança cousa alguma
de Portugal.

c Não lhe resta senãg o meio das armas; use V. M.
L deIle, porem use de maneira tal que possa obrigar o
allucinado Portugal a fazer-lhe quanto antes a justiça que
delle reclama.

< Farei quanta de mim depender para que ate o mez de abril
tenha V. M. 1. ahi marinheiros: uma fragata de vapor, e
outra ele 58 peças: munições de guerra, dinheiro, e quanto ha
mister para segurar a victoria, e não hesito um só instante
sobre o resultado destas medidas.

4: Talvez alguem pretenda attribuir minhas opiniões a méro odio
contra portuguezes, mas tal caluITmia não póde as entar no
homem que pelo facto de querer assignar o tratado offerecido
pelo governo britannico, deu a maior prova de desejar uma
prompta e decorosa conciliação entre o Brazil e Portugal.

4: Sobre o ponto do reconhecimento acbará V. M. I., como
tive a honra de dizer no começo desta carta, ampla exposição
nos officios dirigidos por mim conjunctamente com o meu coUega,
ao Exm. ministro dos negocios strangeiros, e merecerá sem duvida
a approvação de V. M. r. a medida que tomamos de rejeitar in
limine em logar de tomar ad referendum as proposições absurdas
de Portugal, mas tal resoluç'ão não poderia ter sido tomada, nem
teria produzido o beIlo eITeito que produziu, si não tivesse sido
precedida pelo acto mil vezes digno, da prisão e remessa do agente
Leal. Ficaram desenganados por esse acto, os governos da Europa,
que não existem correspondencias secretas, entre os augu tos
soberanos do Brazil e Portugal, e que tendo o primeiro identifi
cado a sua sorte com a independencia absoluta do imperio,
quando o segundo não pode de modo algum obstar-lhe de a
,realisar; forçoso é aclmittir ;;LS pretenções do Brazil.

« As respostas de Portugal á Inglaterra derramarão para os
fins de dezembro, mnita luz sobre este objecto. ~
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CAPITULO IV

Nos tempos de agora, em que, e não gosamos da realidade,
pelo meno temos a observancia das formulas de governo, pre·
scriptas pelo governo constitucional representativo, toda as
communicações officiaes dos altos servidore do estado, são ende
reçadas aos ministros, por cujas repartições correm os assum«
ptos tratados nellas.

No primeiro reinado, porém, os negocias publicos dirigiam-se
por maneira muito diversa.

D. Pedro I reinava, e governava sem disfarce. A sua energica
iniciativa pessoal, se manifestava, em todos os ramos da publica
udministração, valendo por muito pouco, C· modo de pensar dos
ministros respectivos.

Dahi vinha, que toJos os altos funccionarios, que gosa.vam da
sua confiança e intimidade, tiuham por costume dirigir-se dire·
ctamente ao soberano por cartas, relatando por extenso a marcha
lias transacções confiadas á sua gestão, dando nos ofJicios que
dirigÍitm aos ministros de estado, muitas vezes apenas succinta
noticia dellas.

Não repou am, pois, nos archivos das nossas secretarias, os do·
cumentos historicos que revelam os fios das mohl.s reaes, o inti
mas mas secretos motivos que actuaram na marcha, e dominaram
nos resultados dos negocias de e"tado daquella época. Taes do
cumentos, na plenitude que demanda uma verdadeira historia
do Brazil - sómente se encontram entre os pap~is particulares
deixados por D. Pedro.

Pertencem a e te genero de documentos, as cartas dirigida
pelo marquez de Barbacena àquelle principe, narrando a
marcha das negociações a seu cargo, tanto neste casos como' em
missões subsequentes e a,quaes no seguimento desta historia,
appat'ecem em grande copia, bem como outros papeis de iden
tico genero, pois tendo o marquez adoptado o costume geral,
era principalmente na sua correspoudencia com o monarcha,
que elie narrava os acontecimentos e as circumstancia mai
importlliDtes, sendo por con.'eguiute tambem a'hi que encontrei
os elementos desta obra : e para dar authenticidade aos factos



historiados neUa, e ao mesmo tempo habilitar o leitOl' a formal'
a sua propria apreciação do caracter do marquez, é que o
transcrevo nesta historia da sua vida.

Em 10 de dezembro de 1894, escreveu o marquez de Barba·
cena a D. Pedro o seguinte:

«Secretissimo senl1(lr -- Está revelado o misterio, e o ho~

l'izonte politico claro e sem nuvens. O contra-projecto de
tratado apresentado agora em Londres pelo plenipotenciario
portuguez, e anteriormente mandado ao Rio de Janeiro, pelo
intermedio do medico Leal, é obra da Russia com a appro
vação da França, e conhecimento da Austria, posto que esta
trabalhe secretamente, e tanto quanto suas relaçõe' conti
nentaes permittem, em nosso beneficio pela intervenção da
Grã-Bretanha.

« O ministerio inglez foi completamente iIludido por Portugal
que fingindo ouvir os con -elhos da Inglaterra, e muito pI'ezar a
sua mediação, acceitou e mandou para o Bra.zil aquelle ab urdo
contra-projecto da Santa Alliança sem o commuuicar á 1n
glaterra, e quando esta offereceu um seu, não fez delte caso o
marquez de Palmelta.

< O amor proprio de Caning está picado ao ultimo ponto, e
não descansará emquanto não formar novo ministerio em Por
tugal. Porém qualquer novo ministeI'io será neste ponto tão
avesso aos desejos da InglateI'I'a como o pl'imeiro, porque a ver
dade é, senhor, que to'la a duvida quanto ao reconhecimento do
imperio, está em S. M. F que absolutamente quer para si o
titulo de imperador do Brazil.

« Em semelhantes circum!'tancias, poI' mais irI'itado que esteja
o ministerio inglez contra Portugal e por mais atreiçoado que se
mostre, e de facto seja para. com o Brazil, não devemos esperar
que rompa com a santa alliança em nosso obsequio, porquanto
exigindo a Inglaterra que a Santa AlIiança não se soccorra, ou
se intrometta ll(l modo algum na questão pl'zsente do novos es
tados americano com suas antigas rnetropoles, deu mui justifi
cado motivo para a Santa Alliança tambem exicrir, que a Ingla
terra. não reconheça por ora a qualquer deltes. Nestas pretenções
ha de parte a parte um equilibrio que sô pôde ser alterado por
acontecimentos que ataquem os interesses britannicos, ou exci
tem uma guerra na Europn.. Acontecimentos ambos pouco Pl'O
vaveis.

« A medida lembI'ada sobre pautas das alfandegas e direitos de
i mportn.ção poderá produzir bons etrei to chegando a noticia a
Londres, durante a proxima sessão do parlamento, mas a unica
medida ef:llcaz será a guerra com Portugal: lc, porque Portu
gal não possue meios rle prejudicar ao impeI'io: ainda mes
mo concedendo .a possibilidade de uma expedição contra a
Brazil. e a occLlpação de qualquer provincia, que svria de curta
duração e saudavel effeito para a união, e fixRção do caracter
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nacional; 2", porque em vista uella desappareceria o ultimo pre
texto de intelligencias com Portugal; e gannando V. M. r. uma
popularid:\de sem limites, consolidaria o imperio, adquirindo
meios de realisar certas medidas, que de outro modo nunca terá,
em bem da prosperidade e gloria do mesmo.

« Os medroso. , c to'ios que ja. teem sacrificado algumas prero
gativas da corôa, ainda quando convenham no rompimento das
negociaçõe., talvez opinem porque Ee espere a decisão da as
sembléa. Não consinta V. M. J. em tã.o impolitica medida. O rom
pimento deve ser acto eu, e anterior ã. abertura da assembléa.

« Tal é, senhor a minha profissão de fé politica, e si ella me·
recer a crença de V. M. 1., continuarei a expor quanto me ditar
o meu entendimento e .. minha consciencia em benefecio da
consolidação do imperio.

«Beija a augusta mão de V. M. L, o de V. M. L, subdito
reverente,-Etc., etc.»

As communicações dos plenipotenciarios braziLeiros para o Rio
de Janeiro, relativo ao a pecto pouco satisfaetorio das negocia
ções em Londres, produziram, como era. de esperar, impressão
desagradavel em S. Christovã.o, como se conhecerá. pela leitur~

do seguinte omcio dirigiflo ao marquez de Barbacena, pelo mi
nistro dos negocios e~trangeiros do imperio :

« Sua mage, ta'le imperial ordenou-me que significasse a V. Ex.
a sati fa~ão que entio vendo as respostas e os argumento com
que V. Ex. uefendeu a. nossa. ju ta cau.a contra as a.rgucias e
ubtilezas (liplomaticas do marquez de Palmella.

« A' vist.. pois do que s pas ou entre V.Ex. e o dito marquez
llacorrespondencia que tiveram, e do que sobre o objecto in
terpoz o conde de VilIa Real, núo pode sua magestade imperial.
deixa.r de persua"ir-se cada vez mais. do espirito de intriga que
infelizmente prevale e na côrte (le Portugal, e da má vontade
que um partido predominante alLi tem ã independencia do im
perio.

<X Mas como sua rnagestade imperial da sua parte tem dado,
e preten..le continuar a dar a. Loclas as nações que contemplam
tão obstinada contenda, o mais decisi vo exemplo assim da. sua
firmeza, orno da ~ua boa fé e moderac:ão, nada mais tem a
recommendar a V. Ex. senão que continuem o seus plenipo
tenciarios a mesma mal'ch~\ das negociaçõe . regulando-se pelas
in tru 'çõe~ e mais orden que tem r cebido, fazendo quanto
~ia pos.'ivel int ressaI' a Grã-Bretanha nesta negociação. e

desviar para a parte de Portngal, toda. a censura que possa
p·covir do máo exito que clla tomar.

«Deus guarcLe a V. Ex" P aJacio do Rio de Janeiro, 4 tle
.ianeil·o de 18_5.-Lui.:; .José de Cm"valho e 1I1eUo.- r. Felisberto
Caldeira Bran t Pontes. r



-72 -

o marquez de B!trbacena dirigiu ao imperador em data. de-II
de janeiro de 1825, uma carta. com a nota de « secretissima » do
teor seguinte.

« Senhor -Conhecendo eu que a solicitude pelos intere e da
Inglaterra constitue a mola real dos actos do gabinete inglez,
e offerecendo o Brazil maior proveito aos ingleze-', que nenhum
outro estado americano, á excepção dos Estados Unidos, (aeiI foi
a MI'. Caning, o pel'Buadil'-me que ua mage tade britannica a
nenhum outro estado reconheceria primeiro que ao imperio;

« que, por especial contemplacão para com sua mn" stade im
perial empregava toda sua influencia para persuadir Portugal,.
não retard.\r aquelle reconhecimento, procurando por este modo
tornaI-o legitimo aos olho da Santa Alliança, daqual faria parte
S:la mage"tade fidelis ima ;

« que no caso infeliz de continuarem as hostilidade (o que
MI'. Cauning recommendava que se evita e) a inglaterra ficaria
neutra;

«'que, finalmente. si passado um razoavel tempo conce
dido a Portugal. para entender-se com o Brazil, nenhuma
reconciliação estivesse feita, a Inglaterra trataria dIrecta

,mente com o Bl'azil. Isto foi constantemente repetido, e em
agosto, com a maior effusão de coração e apertos de mãos á
ingleza.

« Hoje, porém, acabo r1e ler com 'urpresa e indignação, o omcio
que o referido Caning manda a Chamberlain para ser commu
nicado ao ministro dos negocios e trangeiros do imperio ; que a
despeito de todo o artificio diplomatico, contém principios e
asserções absolute'lmente contrarias á quanto anteriormente me
havia dito, e mesmo mandou rlizer a Chamberlain, em differen
tes occa 'iões.reduzindo-se a substancia de tão longo arrazoado aos
pontos seguintes:

« 1o, que nenhum soberano da Europa reconhecerá a vossa ma
gestade imperial emquanto não for reconhecido por sua mages
tade tideli sima ;

« 2°, que deve solicitar o reconhecimento sem fazer a menor
hostilidade}t Portugal, porque si a fizer.}t Inglaterra é obrigada
por seus tl'atftdos ,. garantir as pOSo es ões de PortuO'al ;

« 3°, que não deve e candalisar-se de a Inglaterra reconbecer
primeiro a Columbia, o Mexico, e Ruenos-Ayres, porque o. inte
resses britannico' padeciam naquelles estados por lil1ta (le um
tratado de commercio, o que não acontece no Brazil, além de
que, endo a Inglaterra medianeira entre POl'tugal e o Brazil, e
não sendo entre a Hespanba e uas ex-colonias, podia tratar com
estas, mas não com aquelle emquant.o durassem as negociaç-e ;

«4°, finalmente que a Inglaterra esperava a cada. mo
mento, mudança de ministerio em Portugal, quando tudo seria,
feito.

« Não se pMe fazer maior abuso do poder, nem maior insulto
ft razão humana do que uma semelhante linguagem.
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« Do primeiro artigo não duvido: O segundo é bom para em
balar criança. Todos sabemos que o governo inglez será obri
gado em todos os casos a guarda.r a neutralidacle; que seria do
seu commercio brigando com o Brazil ~ O terceiro é o cumulo do
de aforo; e o quarto é para entret~'r o simulacro (le negociação
com Portugal, afim rle evitar o rompimento, ganhando assim
tempo até que a morte de sua lI1agestade fideli ima facilite a
deci ão da questão.

« Neste estado de cousas a minha rei:>idencia em Londres é
p(wfeitamente inutil, e só espero por MI'. Caning que está em
Bath, e pela abertura do parlamento para fixar as minhas idéas
a este respeito.

«Senhor, nada mais temos que espp-rar da Europa. r.onten
te-se vossa mallestade imperial com o ,lmor e obediencia de eus
'ubditos; proceda com energia contra Portugal que nos empece,
e verá em poucos dias a questão acabada. )}

«12 de janeiro de 1825 ás 2 horascla tarde.
« Neste in tante e depois de jurarmos inviolavel segredo, dis

se-me certa personagem vinda á minha casa para es e fim, que
socegasse o meu e pirito, porquanto, si Portuga,l não fizes'e o
reconhecimento immediatamente depois da intimação que a In
glaterra maudou fazer no mez pa . ado, a Inglaterra reconhe
ceria a vossa magestade imperial e mandaria um embaixador
( Sir Charles Stuart) ao Rio de Janeiro.

« Em poucos dia veremos o resultado, mas demos credito ii.
noticia, e VOSi:>a magestnde Imperial queira guardal-a no seu seio.~

Tres dias depois (15 de janeiro) dirigiu outra carta como se
segue:

«Senhor - E tando MI'. Caning fóra desta, capital, forçoso foi
dirigir'mos as no 'as repre"entações á MI'. Planta e principe de
Estherhazg, tanto contra a primazia dada aos negociadore para
a' republicas americanas, e occultação para comnosco daquella
medida. como do teor rIo despacho dirigido a Chamberlain, que
nos parecia oíl"ensivo em extremo.

" Ou fosse porque os argumentos fizessem impressão, ou porque
não de ejas em que eu me retirasse, c mo lhes atIlrmei que faria,
o caso é que sem esperar recebi o bilhete inclu o ele MI'. Planta,
que fingindo penetrado da maior cordialidade por mim e pelo
Brazil, dis e-me (lepois com expansão e franca communicação,
reparando desse modo a olfensa feita, pouco mais ou menos o
seguinte.

«T,'ansmitti á Mr. Caning quanto me dis estes na ultima
conferencia, e com a maior satisfacção me vejo hoje autorisado a
communicar-vo sem reserva o que está feito. MI'. Caníng conta
com a vossa discreção.

« Na mesma occasião em que se resolveu mandar negociadore
á Columbia, Mexico e Buenos Ayres, para fazer tratados de com
mercio, tambem foi resolvido mandar um diplomata de primeira
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ordem (Sir Cbarles stuart) ao Rio de Janeiro para ftLzel' novos
tratados, mas esta resoluçã,o devla ser occulta aos plenipoten
ciarios brazileiros, visto que a Inglaterra em qualidade de
mediadora, não devia jámai communical' a uma das partes
contl'atantes cou a alguma que po:1es,e prejudicar a outt'a, e
saltava aos olbos que estando os pleuipotenciat'i03 urazileiros
irritarlos contra o projecto de tratado oíferecido por Portugal, e
que esperava fo se retira'lo. levariam ao ultimo ponto as uas
pl'etenções sabendo de semelhante resoluÇéLo da parte da Ingla
terra, a qual aliás féLria os maiore' esfor<;>os -para que o reconhe
cimento de Portugal precedesse o seu; tanto porque desta
maneira o reconhecimento do imperador, seria então feito por
todos os soberanos, como porque nisso julgav.t a Inglaterra
prestar granrle serviço á augusta casa de bragan<;>a.

« Afim de decidir o governo portuguez,continuou, a reconhecer
o imperia, já lhe notificamos esta nossa resolu<;>.ão. e a cada mo
mento esperamos resposta agradavel; entretanto o plenipoten
ciario portuguez assustou-se e pediu como devia, que e acaute
lasse, emquanto não se faria o tratado, nlguma hostilidade elo
Rio de Janeiro cuntra as possessões portuguezas e não e julgou
seguro, sem que a Inglaterra di~sesse para o Rio, que estava
obrigada a garantir aquelIas possessões.

« Eis aqui a causa daquelIas expressões no des!Jacho dil'igido a
Chamberlain que vo magoaram e MI'. Caning consente em
tirar do despacho, o que vos parecer menos agradavel.»

« Dados os agra'lecimentos do estylo,'insistimo que a communi
cação da embaixada de Sir Charles Stuart fosse igualmente feita
por Cbamberlain ao ministro dos negocios estrangeiro, e Planta
disse:-« Assim se fari~»-Depois riscamo. dou periodos ameaça
dores, accrescentando que mallJot' seria não mandar tal ameio,
porquanto, si o fim delie et'a evita!' um ataque das pos essõe'
portuguezas. nós afianç:wamos que nada se faria até a chegada
do seguinte paquete. Planta respondeu que ainda escrevel'ia a
Mr. Caning, mas que estivessemo'l seguros, ou que o despacho
não iria, ou ida com as coreecçõe' apontadas.

«Antes de nós despedirmos notamos a. difficuldade em que nos
achavamos para conciliar o segredo, e discreção que elle no' im
punha com :1 obrigação de informar ouro e fio ao nosso governo
do quanto se passava. Planta. conveio na nece sidalle da commn
nicação, mas ao mesmo tempo disse que como nós governos cou
stitucionaes os ministl'os Sü.o frequentemente obrigados e apresen
tar a correspondencia diplomatica no parlamento ou assembléa,
deveria o no_so despacho para. o mini tro dos negocios estran
geiros ser concebido de modo que nllnca compromettesse o mi
ni tro britannico por esta extraordinaria confidencia.

« A' vista di to, qne no entanto pódo ser tudo estratagema,
assentamos de fazer unir succinta commnnicação ao ministro, e
esta mais circnmstanciada :i. V. M. lmperial.

«E' lJorém. minha decidida opiniito que o ministro deve ter
completo con heci men to ele tudo, e lesde já pl'eparar-se para o
recebimento do embaixadoe,
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« Estas explicações, e chamadas confiuenciaes a calmarão em
parte o no so l'esentimento, mas não ficarei satisfeito em quanto
não vir a credencial do embaixador. De certo que li. ninguem
póde lembrar que uma personagem tão notave!. e que acaba de
ser embaixador em França, seja mandado ao Brazil, sem o fim
expresso de reconhecer e comprimenta.r li. V. M. r. da parte do
seu soberano, mas como nós já vimo duas embaixadas inglezas
malogradas na China por uma falta de formalidade, não será
muito para admirar que outro tanto aconteça com esta.

«A minhasuspeita nasce dacircumstanciade Mr. Planta nunca
ter usado da expressão-reconhecer-mas sempre de-tratar-e
de, disputando eu com a pessoa que primeiro me annunciou a
nomeação de stuart, sobre o absurdo de se fazer segredo dos ple
nipotenciarios brazileiro , de uma missão, cujo principal objecto
era reconhecer o imperio, ter ouvido a seguinte resposta:

«r ão vo enganeis com esta missão, si Portugal escutar os
conselhos da Inglaterra, l'econhecerá o imperador, mas .i por
qualquer infeliz motivo Portugal recusar, Sir Charles Stuart
prestará no Rio seus bons omcios, ma não reconhecerá o impe
rador. ~

«Ao ouvir taes palavras, lembrei-me das apprehensões que
concebera em novembro um dos conselheiros de Estado, e meu
digno amigo. de que algum el on pudesse dictar no Rio de Ja
neirb condições como as de Copenhagen.

« Irá, pois. Stuart com o ultimatum portuguez, para intimidar
o governo, e exigir que V. M. 1. se accommode com o titulo de
imperador regente? Ante de poncos dias eõtarào di sipadas
todas a. minhas duvidas, e eu informarei ao ministerio de tudo.
Como, porem, porle não haver então navio, e stuart chegar pri
meiro ao Rio, desde já, antecipo á V. M. I. a minha opinião sobre
algumas occurrencias que se portem o1ferecer.

li. Apresentando-se Sir Charles Stuart em credenciaes para o
imperador do Bl'azil, não deve er recebido.

« Muita fe ta, muitos ob,equios pessoaes, porém, nenhuma ne
gociação politica por ÜtlUL tIe credenciaes; e tanto quanto for pos
sivel, que sejam a proposiçõe de Sir Charles Stuart sempre por
escripto afim tIe haver documentos com flue a. opposição no par
lamento inglez ataque a conni vencia da lnglaterra com a Santa
Alliança.

« Quaesquer que sejam as ameaças, não pnssarilo tIe palavras,
a mola reaL da conducta. da Jngla.terra e o seu interesse, e este
depende muito mais da amisade do Brazil, do que da de Portugal.

« Nenbuma resposta porem arrogante da nossa parte; tudo
deve ser justo, macio, e conci o. Entretanto o preparativos mili
tares devem continuar com ostensiva actividade.

« Si, nada disto houver, e a pretenção for um tratado 'ecom
mercio, a sua. duração sob nenhum pretexto deverá exceder li.
quatro annos, afim de se poder reparar em curto per iodo qual
quer engano, ou força. da concessão.

« Minha intima convicção é que a Inglaterra realmente de eja
o reconhecimento do imperio, e faz quanto pode pelo conseguir,
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mas que não precederá a Portugal sinão. em ultima extremi
dade.

« Cuidado, pois, com as intrigas. dos emissarios da Europa, e
que não haja aberração do ystema uma vez adoptado.

« A Austl'ia e Inglaterra antolham mui feliz resultado da queda
de Pamplona. Eu nada.

« A duvida não e tá nos ministros, quae~quer que eUes sejam.
E tá em el-rei que quer o titulo de imperador para si. Retirando·
se Pamplona entrará Thomaz Antonio para carregar com as
culpas.

« Acabarei carta tão longa. felicitando avo sa magestade impe
rial por estes mesmos acontecimentos, que sempre adiantam al
guma cousa, e quando nossos desejos não sejam plenamente sa
tisfeitos em fevereiro, todavia nunca este anno chegará ao fim
sem o reconhecimento de V. M. imperial.

«Taes são os votos do de V. M. I. mais fiel e reverente
subdito, etc.; etc. »

o marquez de Barbacena por este tempo teve noticia de ha ver
sido promovido a tenente-general graduado, o que agradeceu,
em officio dirigido ao ministro da guerra do teor seguinte:

« mm. e Exm. Sr.- Pelas gazetas soube que S. M. r.
se dignara promover-me a tenente-general graduado, no
(lia 12 ele outubro, anniversario do seu feliz nascimento e
acclamação. Tinha eu o direito de antiguidade, mas como eue
não vale para as promoções na classe dos generaes, con ideI'O
aqueuedespacho como um publico testemunho do alto favor,
com que S. M. r. quiz honrar-mEl, e mui respeitosamente
peço a V. Ex. a mercê de fazer chegar á augu ta presença
do mesmo senhor, os votos da minha profunda gratidão e ohedi
encia.

« Talvez da parte de V. Ex. tambem houvesse alguma par
cialidade na proposta dos officiaes generaes, dando ao meu mere
cimento mais importancia do que realmente vale, e neste caso
rendo a V. Ex. o meu sincero agrad ecimento.

« Deus guarde a V. Ex. por muitos annos. Londres, 24 de
janeiro de 1825. )}

Por este mesmo tempo teve o marquez tambem noticia de ha
ver sido eleito senador do imperio por tres provincias, a saber
Minas, Bahia e Alagôas, ás quaes por officios datados respectiva
mente de 31 de janeiro e 8 de julho de 1825 agradeceu, com x
pressões repa. sadas de reconhecimento, e delicada attenção.

O imperador o escolheu pela provincia das Alagôas por carta
imperial datada de 19 de abril de 1826, tendo por conseql1encia
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o marquez assento nesse elevado ramo da representação nacio
nal, desde a sua primitiva organisação.

Em data de 9 de fevereiro de 1825 escreveu a sua magestade
o imperador o seguinte:

« Senhor - Pelas minhas cartas anteriores terá vo,sa mages
tade imperial conhecido as explicações que deu Caning, tanto
em felação á apparente procedencia no reconhecimento das
Republicas, como sobre a mis ão de Sir Charles Stuart.

Soubemos depois que sua magestade fideLissima demittindo o
ministerio de que se queixara o governo inglez pela missão de
Leal ao Rio de Janeiro, escrevera um;), carta a Sua Magestade
Britannica, solicitando de novo a sua mediação para a reconci
liação com o Brazil, de uma maneira digna da sua corôa, e
sabemos que ha no ministerio ing-lez alguns votos muito em
favor de uma parte daquellas pretençães, mas quanto a Caning
não hesito em afilrmar a Vossa Magesta.de Imperial, que é intei
ramente em favor do reconhecimento puro e absoluto da cate
goria politica do Imperio, e que portanto dirigira os negocios
para esse fim. ainda quando appa.reçam algumas anomalias.

Si Portugal depois da ultima intimação de Stuart quizer fazer
o reconhecimento por meio de um tratado de paz, e amisade,
assignando comnosco em Londres, antolho poucos embaraços
para o ministerio do Brazil nas negociações com Stuart; mór
mente não se estendendo o prazo do tratado rle commercio ha
mai de quatro annos, tendo como se tem o exemplo dos Estados
Unidos. Si. porém, sua magestade tldelissima quizer fazer a
Stuart seu bastante procurador, muita dexteridade será pre
cisa da parte do ministerio, para se tirar com dignidade do
embaraço, e sobretudo para arredar a su peita que os democra
tas, e todos os portuguezes teem e palhado de que vossa
magestade imperial está de intelligencia com seu augusto pae,
e com a santa alliança.

«O problema porém, não é insoluvel, porque em primeiro caso
endo geral a medida do reconhecimento dos novos esta'lo pela

Inglaterra sem se embaraçar com a fórma de governo, si- ari~

tocrata, republicana, ou imperiali 'ta-como o declarou um dos
oradores do governo no parlamento; e estando decidido o reco
nhecimento das republicas. por meio de tratados de commercio; o
mesmo acontecerá com o imperio; ,egundo,porque finali-ando em
julho, o termo do tratado existente, será. aquella a época mais
remota do nosso reconhecimento pela Inglaterra; terceiro, porque,
por mais que o governoinCTlez finja advogar os interesses de Por
tugal, nunca por causa delle nos fará a guerra, uma vez que os
seus proprios intere es estejam salvos e eguros. D onde se
segue que manifestando-se a maior contemplação com o embai
xador, e escudando-se com a opinião publica de todo o Brazil,
que se revoltaria havendo a menor diminuição na categoria do
imperador, deve o ministerio insistir no reconhecimento puro e
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absoluto por parte de POl'tugal, deixando as conces,ões, arran
jos de successão, etc., etc. para quando as paixões estiverem me
nos exaltadas.

« Pas5ando agora as negociações politicas para o Rio de Janei
ro, e estando ultimada a do emprestimo, seria a minha perma
nencia em Londres perfeilamente e ·cu.'ada. a não existir a obri
gação de assignal' as apolices de Rotbschild, cuja tarefa a bom
trabalho, não será. concluida antes de tres meze . Cabe, pois, no
tempo receber resposta das minhas cartas de dezembro e janei
ro, e :'eguirei o destino que vossa magestade imperial ordenar,
mas si é permittido ,t um subdito fiel, e velho militar
solicitar a benevolencia do seu soberano, desde já. peço a vossa
magestade imperial (uma vez feito o reconhecimento e o imperio
sem inimigos) a graça da reforma e de~caso.

« Beija as mãos augustas tle vossa magest:1de imperial, o [le
vossa magestade imperial liel e reverente subdito, etc., etc. »

Tendo os plenipotenciari05 brazileiros, pela apresentação do
contra-projecto de tratado, feito pelo plenipotenciario portuguez
conde de Villa Real, em nome de seu governo, resolvido romper
a. negociações, dirigiram em 10 ele fevereiro de 1825 a seguinte
notificação a MI'. Caning.

« Monsieur.- Le retard que nous avons eprouvé rlepuis le
11 novembre dernier a. être invités i:t. une confel'ence ; et la nou
velie du prochain départ d'un des plus distingues diplomates
anglais (Sir Charles Stuart) qui doit se rendre á. Rio Janeiro,
chargé d'une mission speciale, nous ont fait sentir la necessité de
ne pas tardeI' plus long temps i:t. nous expliqueI' SUl' le contre
projet de traité presenté par Mr. le plenipotentiaire portugais
dans la dernÍl~re conference, et naus aVORS pris le parti de le
faire au moyen du present oiftce.

~ Votre Excelle~lce salt trés bien que nous ne nous sommes
décidé á entreI' en negociation avec MI'. Ie P. P. et á profiter des
bons offices des deux bantes puissances qui ont bien voulu nous
les accordeI', que SUl' la senle base de la reconnaissance de l'iu
dependance absolue, e de la souveraineté du Brésil : Et comme le
pI'ojet de tra,ite en questilm est tout á fait. contraíre à cette
base, nôtI'e devoir nous pI'escrit de ne pas l'accepter: ce que
nous fairons avec d'autant plus c1'assurance, que nou. savons
que nôtre gouvernement adejá prononcé SUl' lui nn rejet pé
remptoire et formal, quand le ministre pertugais oubliant les
egards qui etaient dus aux deux cours mediatrices, l'a porte á
sa connaissànce por l'entremise d'une agent secret qu'i! a en
voyé á Rio-Janeiro ou mois de juln dernier.

« Nous prions donc vôtre excellence de vonloir bien de con
cert avec messieurs plénipotenciaíres autrichiens communiquel'
á MI'. le P. P. la résolution definitive que nous avons pris de
rejeter le contre projet de traite qu'il nous a présenté:el puis
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qne naus 'elüons que la dignilé llll Bi'esil ne permet pas la
cOlltinuation d'une négociation cléja trop rrolongée. et. qui, sons
les pui8~ants auspices das cour de Londres et de Vienne na
pas pu etre a.menée a une tin hOllorabJe pour les deux pays.
naus soummes décidés en outre fi. descontinller la negociation
dés-á.-pre ent.

« Mais si les eifúrts réunes des deux hantes puissances n'ont
pas été couronnés d'llne complet succés, le gouvernement Bré
siLien n'en estpas moins reconnai ~ant: et nous nous astimons
heureux d'etre l'organe cle~ sentiments de vive gratitude dont
iL e t pénetl'é envers les deux cours médiatrices.

«Du méme temps, naus vous prion ,L'agriel' nos remerciments
personneLs et le. as twal1Ccs renouvetées do la tres-llaute consi
deration. etc., etc., etc.

« Londee, le 10 fevriere L825.
Son ExcelLence lo três honorable Geoege Caning - Principal

MI'. Caning respondeu nos termo'> seguinte

«Foreign olice february, II th 1825
«Gentlemen.-lllave reeeiveu tlle honoul' of your letter of

the 10th in tanto repl'esenting that tlie delay which lias taken
place in caUin!! tagether a meeting or tlle adjourned conference
nn Brasilian Af1'<1Irs, and the approach ing mis. iOr! or Sir. Cllades
Stuart to Rio de Ja.neiro, have imposed upon you til enecessity or
explaining yaue sentiment upon the POl'tuglle e eontre-projet ;
and announcing the re olution which you have taken to reject
that contee-projet, and at the same time to disc ntinue, 011 your
part, the negotiation, whiell lias been so long carried on in
London witllaut el1'ect, ulldel' the mediatioll or tltis court, anel
of that 01' Vienna.

« [ have nollling to observe UpOIl this commullieation, fexcept
that 9 do justice to your disposition to have accepted the Por
tuguese contre-prajet, ad ,"c{cl"endwn, llad not the unportullate
mission of MI'. Seal to Rio de Janeiro, occasioned it' previons
rejection hy the Brusilian goverment a,nd that 7 conceive you
to do rilTllt uuclel' tIL present circull1stances in cOll[orming
yaurseLves to what you l.Indersta.nd to be tILe tenaur anel spirit
ot your instructions.

.« I Ilave only to add that tlle British g vermellt ,rill conti
nue to exert itsoeU' to tlte utmo, t, to bring this long pending
negotiation to a atisfactory conclusion, and that everyen
cleavour will be made. to induee the court of Vienna to continue
to combine its good offices witll those 01' England botlt at Lisbon
a\l(l at Rio de Janeiro. .

«I have the honour to' be wlth gl'eat trutll. Genteemen
Your mo t obedient humble Servant,- GeOl"ge Canning.

«Messieul's - Nous avons l'eçu la communication en date
de 10 d. c. que vous nous a.vez fait l'holllleur de nous adresser,
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á l'efl'et de vous expliquer SUl' le contre-projet présenté a la
conference du 11 novembre c1ernier, par MI'. le plenipotentiaire
portugais eo suite d'ordre de sa cour.

«Si la determination que vous avez prise n'a pu manqueI' de
nous causer des vifs regrets, nous devons croire qu'il vous au.ra
été impo sible de l'eviter.

« Nous n'aVODS sous ce point aucune abservation a faire; il
n'ae est pas de meme d'un pas. age de la ditte communication
par lequel vous declarez que les bons offices des puissances me
diaérices n'ont été acepter par vous que SUl' la base de la re
connaissance et de ['independence absolue du Brésil, tandis qu'il
a été convenue d'un commun accorc1 que la negocitiaon s'enta
merait sans toucber l'objet clu droit de souveraineéé d'un coté,
et de l'inelependence de l'autre: s'il avait pu existir le moindre
doute SUl' la position ele l'Autriche á cet egard, la declaratiou
reservée au protocoUe de II et 12 Aout 1824 aurait clu les
dessiper.

« Nous saisissons cette occasion messieurs pour rendre une
justice entie1'e á l'esprit de conciJiation que vous avez deplagé
dans plus d'une occasion et nous ne marquerons point ele
l'exposer sous son veritable jour a notre auguste cour. Veuillez
agreer l'assurance de notre consieleration tres distinguée.

~ Chandos Rouse, le 14 fevrier 1825.- Estherhary Neumann.»

Mas a energica dedicação do marquez de Barbacena aos in
terresses da patria, não lhe permittia resignar-se á morosidade
com que o seu reconhecimento, como nação independente o so
berana caminhava. O seu espirito fertil em expedientes, e
prompto na execução. suggeria.lhe. 11 cada nova difficuldade,
novos meios de venceI-a, e accelerar o movimento das negocia
ções.

As imo logo que soube que na Inova organisação ministerial
realisaela em Portugal, fora incluido o seu antigo e prezado
amigo D. Miguel Antonio de MeUo, conferindo-se-lhe a pasta dos
negocios estrangeiros. apressou-se a encetar com eUe a corre
sponclencia que passo a transcrever.

«Illm. e Exm. Sr. D. Miguel Antonio de MeUo - Sabendo que
a pasta dos negocios estrangeiros de Portugal, fora confiada a
V. Ex., eu me apresso em communicar a V. Ex. que rompi as
negociações em Londres. tanto porque neste momenéo era indi 
pensavel fazer conhecer claramente a Portugal, e as potencias
mediadoras, :t impossibilidade de qualquer reconciliação sobre
as bases ennunciadas no contra-projecéo ofl'erecido pelo Exm.
Sr. conde de Villa Real, como porque a inutilidade da mediação
estava bastantemente provada, depois de 10 mezes pel'didos.
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«Não tendo tido a fortuna de haver con egllido alguma cousa
em beneficio das duas nações, pol'tugueza e brazileira uma con
'olação me resta que muito suavi a a minha magoa, e vem a
ser, u expressões dos Exms. principes da Inglaterra e Austria,
para comnosco, dizendo que haviamo mallifestado em toda a
negociaçãG um espirito conciliador e moderado.

«Este mesmo espirito eoneiliador, ambiciono eu que, eja coulle
cido por V. Ex., e por isso me animo il dizer a V. Ex. que
admittindo V. Ex. por base da negociação, o reconhecimento da
indepenrlencia absoluta e categoria politica do imperio, entrarei
em negociação directa com o plenipotenciario que V. Ex. no
mear e em pouca' horas, seríL restabelecida a paz entre a duas
naçõe:. SllCC dendo perpetuo esquecimento de reciprocas offen 'as;
e estreita ami ade ao actual e horl'iveI r~entimento.

«Entre pai e filbo, entre irmãos, é empl'e {acil a reconciliação;
é sempre honroso que se entendam (lirectamente sem inter
venção de estranho e é util ,L todos acalJar, quanto antes, com
o e tado.actual de cou as que a torLo pr~judica.

« Não percamos tempo co Il pa.lavras; V. Ex. conhece melhor
do que eu as seguintes verdades, a saber, primeiro, que Portugal
perdendo a prioridade 110 reconhecimento UCl imperio do Brazil,
perde toclas as vantagens que poderia obter para o seu com
mercio, e indu 'Iria, e allgmenta o resentimento que convem
extinguir: segundo, que Portugal negociando directamenta
na Europa, evita ,1 degradante posição para o eu negociador, de
apparecer no Rio de Janeiro - ti la suite - do embaixador inglez.

« A'vi ta do exposto ou o esperar que V. Ex. quererá effe
ctuar o reconhecimento, e deixar um nome eterno, e sempre
grato ás duas nações, mas lembro a V. Ex. que não perca um
minuto, porque pretendo retirar·me daqui no fim de março.

« V. Ex, por sua genero 'a beneficencia deu impul-o á minha
carreira militar, quando eu acabava de frequentar a aula em
Portugal; e terei eu a ventura de contribuir agora, em retri
buição daquelLe favor, para a maior gloria a que V. Ex. p 'de
aspirar ~ Deus o queira, assim como que V. Ex. se persuada que
sou, como sempre fui, com a maior venerução e respeito, etc.,
etc. Londres, 16 de fevereiro de 1825.»

Com eJIeito, deixar Portugal de negociar em Londres directa
mente com os plenipotcnciarios do Brazil, para enviar um nego
ciador ao Rio de Janeiro - ti la suite- do embaixador inglez era
uma degradação sem exemplo.

Constituir ao embaixador inglez seu plenipotenciario era ou
tra degradação, e mepcia, porque o embaixador havia de ter em
mira, os proprios e não o alheios intere ses.

Suppór que a Inglaterra poderia ter mai real amizade e con
templação por Portugal do que pelo Brazil, era não conhecer o
mundo. Os proveitos da Inglaterra com Portugal estavam na

6
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l'azão de dou , e iam em proporções decrescentes. Com o Brazil
estavam elles na de dez e a. cendiam.

As contemplaçõe. tl,pparentes seriam talvez em favor de Por·
tugal, as reae. serii1m pelo Brazil.

As apparencias me mas, ces twiam totalmente em julho, por.
que expirando ntão o tr,ttado de commercio, eria neces. ario
fazer outro, 'obre di1Ierente b:1se, e eis o imperador reconhecido,
e constituido chel' (rere et cousin de sua magestade britannica.

Que Ii ria nesse caso Porturral ~ Faria então forçosamente o
reconhecimento do imperio, talvez pa~sando por alguma revoo
luç5.o militar, c sem auferir beneficio algum para o seu commer·
cio e sua in lustria..

Que pretendia o Brazil de Porturral ~ Sómente o r~conlJeci.

mento omcial de sua inrlependencia, da qual aliás; achava-se em
e1Iectiva posse, sem que Portugal por si só, ou mesmo acompa
nhado pudesse disputar-lh'a.

O Rei de Portugal, D. João VI, pois, recusando teimosamente
fazer da necessidade uma virtude, augmentava os prejuizos da
nação portugueza, porque, quanto mais tarde demorasse o rc
conhecimento, tanto menor seria o proveito que auferiria, e de
certo perio o em diante, maior'es seriam as perdas supportadas.

A luz destas considerações infelizmente não se apresentava
espontaneamente ao entendimento do velho monarcha. Mas um
ministro illustrado e verdadeiramente amante da sua patria e
do seu soberano, a teria revelado a seus olhos, envidando os
ultimas esforços para fa7.er calar no seu espirita, o sentimento da
necessidade de acceierar o reconhecimento da independencia elo
imperio, em bem da prosperidade ele Portugal, e da propria,
realeza: e como indubitavelmente era mais facil ir ou mandar
:i. Londres do que ao Rio de Janeiro, seguia-se que o tratado de
reconciliação devia ser quanto antes celebrado em Londres.

O ministro dos negocios estrangeiros de Portugal, D. Miguel
Antonio de Mello, promptamente respondeu á carta do Marquez
de Barbacena, fazendo-o nos termos seguintes:

« Illm. e EXm. Sr. Felisberto Caldeira Brant Pontes.
« Recebi acarta de V. Ex. escripta a 16 do mez proximo pas

sado, e não cabendo absolutamente no possivel responder a
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etla circumstanciadamente, como requer a importancia da
materia. previno pOl' este meio a V. Ex. que ou no proximo
futuro paq uete. que do porto desta cidade sahir para a Ingla
terra, depoi. do que amanhã parte, ou antes, quer eja pOl'
mar quer por terra, como melhor se offerecer. mandarei a
V. Ex. por pe soa segura, resposta ao que V. Ex. tem a bon
dade de me escrever; pelo que lhe rogo permaneça ainrla no
pai:z em que se acha, ate receber a carta que a V. Ex.
annuncio, e prazerá a Deus Senhor osso que tudo se enca
minhe como convém para complemento lIas nossos desejos.

«E que gloria será a nossa quando assim se cou eguir!
Goze V. Ex. por largos annos a felicidade que lhe auguro e
appeteço, e conte certo com aminha eillcacia para tudo que for
do seu serviço.-Deus guarde a V. Ex. Lisboa, 5 de março e 1825.

P. S.-« Ao acima dito accrescento, que, pela minha futura
carta, verá V. Ex. que tucl-o arranjaremos como irmãos sem
auxilio externo.»

o marquez accusou o recebimento desta cal'ta pela maneira
que se segue :

«Lonrtres, 23 de março de ]825.
« lllm. e Exm. Sr. D. Miguel Autonio de MelJo. Ti ve u.

honra de receber :1 carta de V. Ex., de 5 do corrente e
contando'com a exactidão de V. Ex. suspendo a minha retirada
ate á chegada dessa do proximo paq uete, ou do correio de terra,
com a respost.a de V. Ex. promettida.

« Desejo a V. Ex. a melhor saude, e sou com o mais proCLlDdo
re peito e consideração. - De V. Ex., etc., etc. »

A carta promettida por D. Miguel Antonio de Mellu, effectiva.
mente chegou á mãos do marquez de Barbacena. trazendo a
data de 12 de março de 1825, e era concebida nos termo e
guintes:

«Illm. e Exm. 'r. Felisberto Cét]deil'a Bl'ant Pontes- Accuso
a recepção da carLa de V. Ex., de ]6 do mez pa ~aclo, annuuciau
do·me o ter ahi rompido as uegociaçõe , certificado da inutilidade
das mesmas, e da mediação, pela experiencia de mai de 10 me
zes perdidos. Este passo que em outra circumstancias seria de
Um triste agouro, póde ser o primeiro da felicidade das duas
partes cont1'actantes. pela franca abertura que V. Ex. fétz de en·
traI' em negociação directa sob a base do reconhecimento da in
dependencia do Brazil.

«Nenhum portuguez, nenhum brazileiro sizudo podia deixar
de sentir que dous povos irmãos se vissem, não sei porque fata
lidade, reduzidos a impor os seus interesses á intervenção e tra·
nha, porque, quem ha que deixe de conhecer que terceiros, por
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mais que aifectem favores, teem por principal alvo dos eus pro
cedimento apropria conveniencia, á qual subordinam sempre
todo os bons officios que prestam, ou ostentam prestar. E' já
pois um grande bem, tratarmos rlirectamente os nossos negocioso

« Deste modo ha ele tudo correr (le plano, e com vantagem de
ambos, porque nem Portugal quer oifender o Brazil, nem o Bra
zil a Portugal.

« Ambos os povos nece sitam reciprocamente um do outro, para
conseguirem a maior prosperidade, e a grande representação e
influencia politica, que a providencia divina lhes tem destinado
no velho e no novo mundo.

«Será reconhecida a independencia do Brazil de Portugal, e
vice-versa, mas isto por aquella maneira que mais decorosa e
util seja a sua magestade fidelis ima e a eu augusto filho, e
que ao mesmo tempo seja tambem a mais decorosa e util a
ambos os povos, a qual garantindo a integridade elos dous
paizes, segure o direitos reciprocos do pae e do filho, ou da des
cendencia deste, o que tudo se póde e deverá verificar, em
quebra dos direitos rle legitimidade que se salvam bem, sem o
menor ataque ou prejuÍZo daquella indepenelencia, sendo nisto
talvez o mais interessado o Brazil, porque assim firmará indubi
tavelmente a sua existencia e perpetua consolidação, sem que
liquem vestigios para algumas pretenções damnosas, presentes
ou futuras, interna ou externas.

« Aqui não posso deixar de notar a V. Ex. que não concebo
como o Brazil póde figurar-se que tinha um adversar~o no Sr.
D. João VI, quando sua magestade foi quem rle facto abriu as
portas á sua independencia, elevando-o á categoria de reino;
franqueando o commercio de seus portos a todas as nações, e
creando nelle todos aquelles e~tabelecimentos, que o tornam
livre e independente de Portugal.

« Mas lancemos um véo sobre esta ingratidão e não renovemos
a elor na occasião em que procuramos fazer que renasça a
ale~rla, e que se venha a solidar a felicidade entre dous povos
irmãos. A posteridade fará justiça.

<\: Seja-me agora licito adiantar uma idéa de V. Ex. Não reco
nhecemos toclos, e com razão, quanto nos convém negociar dir 
ctamente, e sem intervenção estranha, e não é uma contradição
cleste principio negoCiarmos em casa alheia ~ Não se resente disto
o decoro publico ~ A negociação devia tratar-se e ultimar-se ou
em Lisboa, ou no Rio de Janeiro e nesta alternativa, não requer
a reverencia que devem ter e mostrar em tudo os filhos para
com seus pais, que Lisboa seja o lagar das conferencias ~ Mas si
isto involve algum inconveniente que não descubro, não serviria
isso de obstaculo aos nossos desejados fins, podendo certificar a
V. Ex. que vindo V. Ex. aqui para os dito' effeitos, ou seus
companheiro:;, indubitavelmente serão recebidos e acolhidos com
a maior benignidade, e bom agasalho que possam desejar.

« Escuso recommendar a V. Ex. o egredo em que convém por
ora se conservem estas communicações, emquanto não chega o
tempo proprio para as revelar em publico, assim como quanto
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importa que celias tenha noticia o imperador em breve, porque
certo das obre ditas bõa di pu ições que existem para a dese
jada reconciliação de povo irmão, Dão succeda venha a ser illu
dida por algum estrangeiro que se apreso e e queira vir intervir,
inculcando favores, mas para a sua utilidade, ou figurando des
avenças, para pescar Das agua turvas, em damno do povo, que
desejam e Deces itam congraçar-se.

«Muito me interesso por antigo affecto. pela boa aude de V.
Ex., e . uas 1elicidades, e sempre para seu serviço e obsequio,
tem V. Ex. muito prompta minha obediencia a eu man
dado".

«Deus guarde a V. Ex. muitos anno . Li boa, em 12 de março
de 1825.- D. Miguel Antonio de Mello.»

O marquez respondeu:

« Londres, 6 de abril de 1825.
«llirn. e Exm. Sr. D. Miguel Antonio de Mello.
«No dia 4 do corrente pelas 5 horas da tarde, tive a honra de

receber a carta de V. Ex., de 12 de março, e a demora do porta
dor muito me habilitou para contradizer no dias 2 e 3 a noticia
de ter sido eu convidado para ir a Lisboa, noticia que todos os
portugueze em L ndres espalharam em cousequencia das cartas
que haviam recebido.

«O segredo pois que V. Ex. desejava foi roto qua i que desde
a sua origem, mas da minha parte farei o que V. Ex. recom·
menda.

« Bem quizera eu poder acceitar o convite de V. Ex., mas as
minhas in trucções o não permittem, por que autorizando-me
para ne~ooiar directamente ou com mediação, fixaram a ciJade
de Londres. como paiz neutro, para o logar das negociaçõe .

« Em taes ciroumstancias, ou V, Ex. ha de nomear plenipoten
dario, ou esperar que venham ordens de S. M. I. a quem
transmitto amanhã a cartas de V. Ex.

« Li a ultima de tas. uma e muitas vezes,e admirando-a como
obra prima em diplomacia, fiquei comtudo em duvida obre o
que V. Ex. pretende, ou quer além de minha visita.

«Si V. Ex. quando diz « Será reconhecida a independencia »
não tivesse omittido as palavras «ab oLuta e categorica do impe
rio» que con tituiam o sine qua non da minha propo ic;ão. i
em 10gar da expressão vaga de « maneira. mais decoro a e utu »
que póde ser applicaveL a um milhão de projectos differentes,
rleclaras e mais expressamente, ele ta, ou daquella maneira,
poderia eu conhecer si havia ou não probabilidac e de uma
prompta reconciliação, e si devia ou não deferir a minha
partida.

« este estado de incerteza, limitar-me-hei a dizer a V. Ex.
que, em circumstancias taea, quaes as em que nos achamos,
toda a reserva me parece e cusada, e toda a llemora pre·
judicial.
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«A minha ausencia (quando se verifique) não prejudicará as
negociações, porque o cOBsell1eirq Gameiro tem iguaes poderes e
fica em Londl'es.

«De. ejo a V. Ex. a melhor saúde, e sou com a maior conside·
ração e respeito-De V. Ex., etc., etc.»

A carta seguinte de D. Pedro ao marquez de Burbacena, dá a.
medida do grão de confiança e intimidade que existia da parte (~O

manarc~la, para com o seu fiel, leal, e dedicado plenipotenciario,

« Rio de Janeiro, 2 lle março de 1825.
«, Meu amigo Brant.-Recebi com bom gosto a, uas carta~ de

ll, 12 e 15 de fevereiro e a li com muito interesse.
«Fico certo no que me diz tanto relativo á. negocio' do imperio,

como meus.
« Quanto á vinlla de Sir. Charle Stuart creio que foi um meio

de e'paçar a suspensão de hostilidades, porque si assim não fosse
ellas continuariam e com dobl'ada l'or\a. Veremos o que este
espertalhã.o faz, creio que nalla si quizer el-rei meu pae, impe·
radar, in nomifl-e, do Bl'uzil.

«Aceite os protestos de estima, de te seu amigo. -O impemdo1· .
« P. S. - O seu mano lldei'onso lhe manda dizer algumas

cousa, da minha parte e por isso a.s omitto nesta.»

Em 4 de março ue 1825 escreveu o ma.rquez ao imperador o
eguinte;

« Senhor - Em 9 de fevereiro tive a honra. de submetter li.
consideração de V. M. I. minhas humildes observações sobre
os negocias occurrentes, e não occultei a intençã.o ê desejos de
me apresentar immcdiatamente ao pés de V. M. 1., si não fOra
estorvado pela. necessidade de assignar as apolices do emprestimo
de Rothschild.

«As conferencias que depois daquelle dia tive com Planta, com
Estherbary, e sobretudo com o meu dignissimo collega o conse
lheiro Galneiro, me uer.idiram a fazer das f'raquezas for as, e
triplicando as horas de trabalho rIe cada dia, cuido finali ..ae em
um mez a assignatul'a das apolices do referido empl'estimo.
Não sobrevindo enfermidade, espero conclUÍ[' esta peno,a tarefa,
e po'1er embarcar no fim deste mez, ou llOS primeiros dias de
abril. Tre.' meios de tr'lI1sporte se me 01l'el'ecem p:J.l'a então: o
paquete inglez, a nova fl'agata de 64, e a fragata a vapor Bibe1"·
nia. Como, porém, esta deve tocar no" portos do norte, e a
minlla., posto que pa. ageira, pó'le, todavia, obter importantes
informações, wbre o estado e espirita de cada uma destas capi
ta.es, prefiro irna Hibe1"Itia, conlo chegar antes rJo fim ue maio.

Poderia, pois,l1es!le já não roub3.r mais tempo a V. M. L com
minha correspondencia, deixan 10 quaesquer· in1brmações para
quando tiver a honra de beijar a augusta mão de V. M. L, mas
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como posso falIecer na viagem, o meu zelo não me permitte
deixar de comIDunicar a' . M. I. o seguinte, a fim de que tomando
tudo em sua alta consideração, resolva o que for mister.

« O governo inglez compaz a legação que mando ao Brazil le
pessoas que todas faliam portuguez.

Tenho boas razões para crer, que o fim disto é terem elIas
communicac;ão directa e fl'equente com V. M. L, o que
convém evitar absolutamente: )0, porque ~eria incommodo a
V. M. r. aquella especie de familiaridade que Strangford tomou
com seu augusto pai; 2°, porque é contra a etiqueta do sobe
rano europeos admittir jamai ministros estran!\"eiros, sem o
devido ceremonial, e V. M. I., por seu na:scimento e jerarchü1
não está no caso de imitar a semcerimonia do presidentes ame
rica.nos, mas sim o formularia dos monarchas da Europa.

Sendo Sit' Charles Stuart o primeiro ministro estrangeiro, e
<lo mais poderoso soberano, que se apresenta a V. M. J., convém
estabelecer com elle o cerimonial que ha de servir pa.ra todos,
e para sempre; e, si acontecer que o dito Sir Charles Stuart ~e

queixe em particular ou ao publico tIo ceremonial introduzido
no paço, não creia V. M. r. que taes queixas pas"em do Rio (le
Janeiro, porque longe de tal comportamento merecer censura,
mel' cera elogios de. te e dos outros governos.

Existe em Portugal tanta indi posic;i1o contrn. os inglezes elepois
que aUi foi sabida a resolução definitiva da Grã-Bretanha sobre
o reconhecimento do imperio por meio de UIU tratado de com
mercio, qu' não me atrevo a prognosticar qual ser:1 o ultimattl1n
que recebera Stuart para pl'opor a V. M. r. ou si mesmo
receberá algum.

«Si for meno decoroso ou inadmis ivelo supposto HUimattl1J1,
tem o mini teria amais bella e polida resposta para se de cartar
de tal discussão, e é que V. 1\1. r., onvencido da inutilidade das
mediações pelos 10 mezes lue seus pleuipotenciario perderam
em Londre , resolveu entender-se elil'ectamente com ~eu augu to
pai, e temp ter:1 para. isso elado as orden necessarias.

«. i o mini tl'O inglez flll"ir que não póde tratar dos proprios
negocias sintio conj untamente OIU os de Portugal, a resp sta.
será que V. M. r. desejando e"treitar as relac;õe. ele amisade c 111
'. M. BI'itanica, aproveit.'l.rtL com prazer 3. mi:s[o ele tão clistincto

Llipl mat.'l. parn. fazer um Lratado que regule e fixe os intere"ses
commel'ciaes das duas nações, mas si, infelizmente, aquelle di
plomata não quizel' separar as negociações de PorLugal das uas,
uevel'a entã.o espern,r a re'_losta das proposições feitas directa
mente a Portugal.

« Di~a, então, ~tm1.\'t o que quizer, est~ia V. M. certo de que
elle nao querem. demorar-se no Rio, nem se ha de retirar
sem assignar o tratado de ommercio, visto que de julho em
deante, podem subil' os direitos, e estara chegado o tempo além
do qUltl, o ministerio britanico se comprometteu com apropria
naçtío, le não deixar inertes os interesse inglezes no Brazil.

O nosso tratallo só póde ser feito entre . M. o rei da Grtí-Bre
tallha de um lado, e S. M. o imperador do Brazil do outro lado,
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e por, consequencia, eis o reconhecimento conseguido de maneira
mais authentica e legal.

«Beija as mãos de V. M. r. quem se honra de ser de V. M. L,
subdito fiel e reverente, etc., etc.»

As duas cartas que vou agora tran crever, do marquez de
Barbacena a D. Pedro, escripta, a primeira em 10 de março
de 1825, e a segunda, a 16 do mesmo mez, bem merecem pela
sua importante materia; a nota de «Secreto» que traziam.

«Senhor.-Nas ultima tres cartas, que tive a honra rle escre
ver a vossa magestade imperial expuz a minha maneira de
pen:ar sobre a medida que a Inglaterra provavelmente tomaria
para ultimar o seus negocio e os de Portugal com o Brazil. Mas
entre snpposições, e a realidade ha á vez"lS tremenda differença,
embora aquellas sejam feitas sobre solidos principios e racio
cinios.

«Hoje, porém, tenho a ventura de poder communicar a vossa
mage tade Imperial que o nos o desir/.eratwn e tá conseguido.

« O imperador do Brazil erá reconhecido pelo Rei da Ingla
terra. O embaixador desta é o anjo da paz. Não po so passar
daqui, e i'to basta (emquanto não chego) para a satisfação, e
tranquillidacle de vos'(J, magestarle imperial.

«Si não posso confiar dpste papel, nem mesmo do meu dignis
simo collega, quanto ei, posso comtudo indicar avo. sa mages
tade imperial como soube, e o documento incluso dará á vossa
magestade o fio do labYl'intho.

«Faço esforços. e espero conseguir que igual communicação
seja feita a Gameiro.

« O segredo que prometti será guardado por vossa magestade
imperial e verificando-se, como espero antes de poucos mezes
ou dias, o reconhecimento do imperio e a garantia de futura
herança do reino de Portugal para o meu augusto soberano. eu
me considerarei como o mai feliz dos homens, terminanl10 a
minha carreira publica na lDesma occasião.

«Turlo agora, a respeito dos desejos de l1escanço que nutro.
dependerá da vonta'le de vossa magestade imperial e ou o espe
rar que ella erá em favor do.

({ De vossa magestaele imper'ial mais obel1iente e fiel subdito.
etc. e etc.»

« Senhor-Frequentissimas teem sido as minha conferencia!';
com o autor da carta inclusa, depoi que ti ve a homa ele escrever
a V. M. L em 10 do corrente, e não po so re i til' á anciedade de
communicar a V. M. r. o que hoje li a seu respeito, e foi escripto
por aquelle eminente homem de e tado (I) para 'er apresentado
á Santa Alliança, e a S. M. fidelis ima.

(') GeOI'ge Cannlnl>.
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« Demonstra que V. M. L é o filho mais obediente, o Principe
que mais seeviços fez a causa da realeza, e que nas circum
tancias em que se achou, devia tomar, como tomou, o titulo de

imperador.
« Insiste qne '. M. fidelissima renuncia em V. M. L os seus

direitos sobre o Brazil, e que todos os soberanos o reconheçam.
Não é possivel fazer mais em ob equio de V. M. Imperial.

«Tambem consegui hoje que desse conhecimento official de tudo
isto aos plenipotenciario do Brazil, e prometteu de fazeI-o na
seguinte semana.

« Hoje ,leve largar Sir Charles tuart para Lisboa, e tomara
eu tambem largar para o Rio de Janeiro; mas a penosa tarefa
da apoJ.ices, não sei quando tera fim.

«Deus conserve e guarde a V. M. L por muitos annos, como
todos os brazileiro desejam, e principalmente o de V. M.
Imperial.

«Subdito fiel e obediente, etc., etc.»

Entretanto as intrigas em sentido adverso ao reconhecimento
rl0 Imporio, ferviam, e o grào de malignidade a que alguma
dellas attinO"iram, vae·se conhecer pela leitura do . eguinte do
cumento.

«Foreign Offlce, april 29- 1825 - Gentlemen.
« Iam directed by MI'. Canning to call your serious attention

to the que tion propo'ed in the enclosed papel', and to reque t
that you will havethe goodness to favour him with a decisive
answer in writing- yes 01' no - on the subject of it. Ihave the
honour to be.

« Gentlemen - YOlIr most obedient llumble serv:tnt General
Bril.nt - the Chavalier Gameirl) - Joseph Planta.»

A pergunta proposta na carta supra, estava e cripta em papel
separado, e era do theor seguinte:

«The Austrian minister at Li bon has asserted that Prince
Mettel'nich re eived from Me. Telles da Si Iva (') the brazilian
agent at Vienna, a d claration that Dom Peliro was prepare(l
to abolisll the beazilian con -titutioll. as the peice of the recogni
tion by Austria of His Royal Kigllnesses' Imperial title, and of
the indepen e of Beazil.

«Me. Canning desires to know of Messrs. Brant anel Gameiro
whetber they have any knowledge of any 8uch declaration,
n~ having .been made by Me. da Silva: 01' of any authority
glven to h1m. 01' to any one else to make'uch a declaration 1»

(I) .A!lLonio. 'relles da ilva, dapol" l1l:lrluaz de Rezande, embaixador do
Brazli JunLo a côrLa da Vienna ,l'AusLl'ia.
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O:> plellipotenciarios brazileil'os em LOlldl'es immelliatamente
responderam pelo modo seguinte:

«Monsieur-C'est avec tlne extrême surprise que DOUS avons
lú la lettre que vou venez de nou addressel' de la part de son
excellence le ministre des amtires etraugeres de sa magesté bri
taniCJue pour nous demauder- s'U est vrai, comme on l'a avance
;i, Lisbone, que notre auguste mai'tre veuille obtenir la reconnai 
sance de I'inclépendance, et du nouveau titre du Brêsil au prix
de l'abolition de la constitution qu'i1 a donne it son peuple 
et nous ne tarderon pas à vous vou reponrlre que -nono

« Nous pouvions nou borner it cette courte reponse, mais uous
nous faisons une devoir de la motiveI', eu ajoutant que la charte
brêsilienne a ete librement octroyee par Dotr auguste maltre,
et qu'il est firmement rê'olu it conserveI' son otlvrage, cal' c'est
au moyen de cette charte qu II a opêré le miracle de sauver la
l'oyante au moment même OlI eIle allait abandonner tout-a-fait
le continent americain. C'est encore cette charte que garan tit la
duree dll seul trône qui existe au nouveau monele, menace par
toutes Ies republiques ameI'icaines: et nous asou croire que les
puissances de l'Europe; et nomemment le gouvernement éclaiI'e
de sa mageste britanique, seront -peI"uadées de cette grande
veI'ité et la f0ront prevaloiI' dans l'intéI'êt de la royautê.

« En nous fai ant cette ropou, e cathegorique et formelle, nous
vous prions l'agréer les assurallces, etc., etc.

« Londras, le 29 avril 18:.5. -Bmnt & Game:ro, »

Tendo Canning sitio informado pelo eu agonte no Rio de
Janeiro, Iv!r. Chamberlain, que não fLlra bem recebida, pelo
ministro dos negocios estrangeiros do imperio Luiz José de
Carvalho e Mel1o, a noticia que elle lhe communicaea da missão
de Sir Cllarles Stmwt, Llirigiu aos plenipotenciario!l lU Lonelres a
~eguinte carta:

« Confidencial. Foreigll office, May 5-1825.
« Gentlemen.- The accounts whi h MI'. Chamberlain !Jas

tran;'mitted of tlte unexpected and ungracions manner in which
MI'. Carvalho thought proper to receive the intelligence or ir
CIUtrles Stuart mission, are calculated to make ,t veI'Y disa
greable impres 'ion upon tbe british government.

«1 purposeIy abstain from writing to MI'. Chamberlain on
t!Jis subj ect, because am very unwillino-, at a moment when
the interests of BI'asil occupy the attention of the British
Governrnellt, to engage the bríti .. h agent et Rio ele Janeiro,
in a contl'o versial discus, ion wllit the brasil.in.n minister.
I therefore aeldl'es' m)'self to YO'l, anel leave to your discre
tion the time and morle of repeatiog my sentimellts to your go
verument.
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« Mr. Carvalho complains of tbe violation of a prrmose wbich
!le supposes to bave been given by me, that the aclmowledgment
of the mdepence of Bm il by Great·Britain, should precede tbat
01' any of the Spanisb american colonies. Umloubtedly it "as both
the wish aml tbe poiicy of Great-Britain, to give to tbe settle
ment between Portugal and Brazil that precedence; and had we
experience,l, either on tbe part of Portugal, 01' 01' Brasil, that fuJl
llnd liberal confiuence, to whi II "\....e were perbaps enLitled
from each (but certainly from Era iI). I !lave no doubt
but the arrangement, now I tru t, approaching to its conclusiou,
might have been coucluded a twelve month ago. We could
BOt however be an8ewerable either for the unreasonableness ou
one side, or for the . uccession 01' intrigues on tlle other, w11ich
have protracted, and in the til' t in tance bamed our attempts
at accommodation. Qur mec1iatiol1 beween Portu!!al and Brasil
was o:tferec1lollg before we too1\. any step, wllatever, 1()\mrc1s
any of tbe Spallish american colonies. But time and comse of
events would not wait fvr the slow progre~s or tbe portugue~e

and brasiliau c1iscu sion.
« To have bOW1d ourselves ab olutely and at ali. bazarlls to

postpone, till after its termination, the opening of any in
tercour e with Spanish America, ,,"ould have been to make the
lot of Spani 'h America depenei upon the caprice 01' obstinacy 01'
Portugal anel Brasil, 01' either orthem: a sense in "\Ybich our
promise to give priority to Br'asil can surely never have baeu
unclerstood by any reasomtble mau. Neitber, however, i it
any Cault of our , that Brasil is not nt t!tis moment in possession
of that prioriy. r have before me, "\yhile I write, the copy of an
1nstrument c0ntaining !-Ii' Most Fa.ithful Majesty's ub,tantial
ackno"\Yledgment 0[' the independence 01' Brw'il, upon conditions
which in the judgrncnt and COIl cience or Lhe BritL'h governe·
ment Brltzil cannot hesitate to f'ulfil.

«Had any rli~cretion been 10c1ged by Brazil in the British
Govenumcnt to ilgree ou heI' belJalf to such conc1ition as we
should think rea,'onable, the work of I'econciliation might no"
have been completed.

« QUI' acknowledgment mig11t at once hav(' b en proclaimcu
witb that 01' Portugal. alld both might have been pl'oclaimetl
~o alI the ,,"orld, before t11e tl'eaty with Bucno Ayres ("bich
],' ~h only Spani. 11 americall treaty yet. signed, anil ,ybich
al'rlVel1 here only this day) received [-]is MaJesty's ra.Ufication.

«Tt is noto vur f,wlt that tive months more mu t elap e, before
w can l~arn 1'rom Rio de Ja.neiro t1te agl'eemen t of the bl'azilian
government to the conditions which ir Charles tual't i com
mi sioned to pl'opose to til m ou the pal·t of His Most FaitlJful
Maje ty.

«Thera are other inclica.t.ions in {r. Cbambel'tain' reports of
an ~l!lsati 'ütctory tone 01' feeling ia .MI'. Carvalho, and of a dis
po 1tlon somewhat overweening on the part of th Bl'azilian Go·
verlllDent, wh1cb it ma.y be expedient to let MI'. Carva.lho Know,
lJ.we uot passed "bolly unnoLiced.
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«1 allude to the new regulations respectinO' salutes, to the pro
hibition of british omcers to a.ppear at Court; aud to certain
other arbitrar)" acts, which seem to imply an opinion, ou the
part of the Brazilian Governmellt, not only that Rrazil is on a
looting witb all other governrnents in the world, but that it is
something superior to them.

«ln consideration of the novelty of the establi hment ia Bra
zil, ofthe peculiar difficultie oi' it· government, and ofthe si
tuation in wbich we have stood towards that country, as ha
ving charged ourselves with the core ofits interesls, we have
bitherto been content to overlook sucll instances of assumed su
periority.

«But Mr. Carvalho must be prepared to expect, that when
tbese temporary considerations shall have been supersed by the
ackuowledgment of B-razll as an independeot power, we shaU
look for the ame ob,ervance of tbe usual rigbt and courtesies
01' nations, from BraziJ, a, from any of tbe ancient nations of
tbe worlel_ .

«To conclude, Iam aware of MI'. Carvalbo's negotiations with
France, and of the points to which he bas endeavoured to
obtain the sanction and support 01' the french governmeut.

« We fiud no fault with any endeavours which MI'. Carvalho
may tbink it bis duty to make for establishing frieuelly rela
tions with other powers, but me rely upou the justice, if not
upon the gratitude of Hi Royal Master, that the friendship of
the other powers i not to be purcbashed by Brazil with a sa
crifice of the interests 01' Great-Britam.

«1 have the honour to be.
« Gentlemen .
« Your mostobediente humble servant.- George Canning.»

No meio das emoções que resultavam da preocupação elo seu
espirito, pelo feliz succe so do' importantissimo. negocios de
estado, confiados á sua gerencia, todavia não deixava o coração
do marquez de Barbacena, de vibrar ao toque doce e puro do.
atrectos da familia.

Na carta que seO'ue escripta por eUe a seu primogenito, hoje
visconde ele Barba.cena, ha algnm:!. cou a que faz recorda.r o
estylo elegante e suave das epi tolas de Lord Chestel'piold diri
gidas á seu filho.

« Meu filho do coração.
«Londre , 6 de maio de 1825.
«Não é pela persua ão de que os meus conselhos influam no

teu espirito, mas para livrar-me do remorso de que o meu
silencio te possa prejudicar, que vou occupar a tua attenção
sobre varios objectos.
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« Consta-me que estás de. pachado secretario da legação de
Londres; melhor 1bra que tivesse sido addido, porque com
menor responsabilidade, e menor trabalho, terias mais tempo
para esturiar. Entretanto é preci o desempenbar a funcções de
secretario e não porleria encontrar ministro mais teu amigo,
mai probo e mai digno do que Sr. Gameiro: mas a estas qua
lid ade:', aj unta a de uma extrema exactidão nitidez no expediente
da secretaria, e extrema de confia,nça dos individuas,

« Quanto á primeira, cleves estar infallivelmente na ecretaria
a hora indicada, ter os livros em dia e não admittir a menor
negligencia na cópia dos olficios no registro, e até mesmo no
1echamento das cartas ou mas os. Quanto á segunrla, nunca
levarás a chave da secretaria, e Illuito menos papel algum
para tua ca -a; evitaras saber tudo quanto fOI' passiveI ignorar, e
por nenhum caso emittirás tua opinião em negocio alO"um, ainda
o mai insignificante, salvo qUaDr\o elia te ror pedicla, e então o
daras com mode.tia e reverencia : a decisão é do mini tro ; a ti
pertence meramente regularisar o expediente da secretaria, e si te
cou en'are51 dentro destes limites, nunca terás desgostos com o
mini tro, que si hoje é amigo, amanhã póde er homem que não
conheces e talvez me mo teu in imigo. Os secretario são por
via de regra inimigos elos mini tros e qua i sempre a culpa está
da parte dos primeiros, por excederem os limites das suas attri
buições, ou communicarem os segredos das legações.

« Peço-te que sigas á risca este conselho, porque desse motIo
ganharás a confiança do ministro, a tranquilidade do espirita e
boa reputação. Dous annos ele pratica e estudo muito assiduo,
supponho bastante para continuares na carreira em situação
mais elevada, e com gloria de um nome que herdates sem taxa.

« Um curso de direito de economia politica e de hi toria diplo
matica, é inclispensavel para complemento de tua educação, e
como não se trata ne adquirir pergaminhos, mas sim conheci
fi ntos escu ado é frequentar univer idade, ba ta estudar com
grandes me tres. Felizmente em Londres e á tanto por licção,
i.1charás quantos quizeres.

« Tudo está em conciliar as tuas hOl'a livre com as delie, e
procurar os melhores, porque uma bora de conferencia com mes
llomen , aproveita mais do que uma 'emana le estudo isolado.

« Procura desdejâ formar a tuas relações de amisarle com os
membros do corpo diplomatico, e tem a maior selecção na com
panllia que frequentares.

«E' natural que o Sr. Gameiro te offereça a sua casa e me a.
ma' parece-me mais acertado tomares-Iodgings-na visinhan a
delie, e quanto â mesa não acceitar frequentemente, porque per
derá muito tempo ele estudo.

« A primeira cousa na vida é a independencia, e esta não existe
quando as clespeza excedem a receita. COlivem mesmo que a
receita em carla anno, excecla alguma cousa, a fim de lazer face
aos ca os imprevi. tos.

\~ Em obetliencia a este preceito deve regular as tua <1espezas,
contando com o quantum do teu ordenado e do rendimento da
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tua legitima, da qual mandal'ás tomar conta pelo procurador
que bem te parecer.

«E' tempo de administear o que e teu e de teus irmão', por
que estou muito velho e os negocias publicas me não permit
tem occupar de outros.

« Do Sr. Gameir'o receberas a prata, louça, e crystaes que
te pertencem, e o accrescimo que encontraras neste objectos,
a sim como um sellim e carrinho acceita como um pequeno pre·
sent~.

« TO caso infeliz, que Deus não permitta" de fallecer o Sr, Gil
meiro, recorreras em virtude da ·cart'1 inclusa a Dia ",anCas
para uppr'ü' com o necessario a tens irmão.

«Deus te conserve e guarde por muitos annos, e com todas as
venturas quedo intimo do coração te deseja.-- Te~t pa:,

Como se tem visto pelo conteúdo dos importantes documento
transcriptos nesta historia, deveu o Bl'azil ii. poderosa cooperação
da Inglaterra, o bom resultado obtido na afanosa jornada do
reconhecimento ela sua inelependencia. Sem essa firme e energica
cooperação; eimpossivel dizer o tempo que teria de decorrer
ainda, antes que El-Rei de Portugal. e re, olvesse a renunciar os
seus direitos a esta terra americanas, e emquanto e te grande
desiclemtwn não se realizava, s· Deus sabe os manejos revolu
cionarias a que o Brazil estat'ia exposto. Foi a pressão exercidn.
pela Inglaterra em Lisboa, em bem da causa de, te paiz, que o
velho monarcha afinal cedeu: e do mesmo modo, foram as repre
sentações da Inglaterra perante o governo do imperador da
Austria em favor dos interesses de sen genro, que induziram
aquelle gabinete, comquanto membro muito influente da Santa
Alliança, a unir seus esforços aos da Inglaterra em bem do
Brazil.

Em prova da inceridade e eillcacia, com que a Austria enlão
advogava acau a do Brazil, junto ao rei de Portugal, adduzo o
seguinte incidente de Dotavel importancia, pa 'sado em Lisboa
por este tempo.

Em certa occasião, entregando o embaixador da Austria uma
nota do seu governo, ao ministro portuguez Conde de Porto
Santo, pediu-lhe que a lesse a sangue frio, e que fazendo ju. tiça.
aos sentimentos de amisade e interes"le que haviam guiado ao
imperador seu amo, acreditasse que qualquer divergencia nas
conclusões, só poderiam ser filhas da diversidade de informações
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que os re.pecti vos governos tinham sobre o Brazil, e que elle
pedia a S. Ex. que neste ca80 desse mais credito ás informaçõe.
elos e trangeiros, do que ás do llacionaes, por serem este em
regra eivados de paixões e prej uizos.

O Conde ele Porto SantJ leu a nota sem fazer observ3.ção al
guma, e no fim di8se :

«Em toda estn. nota e ·tou vendo o principe de Metternich ;
firmeza ele principias, dignidade de sentimentos e franqueza de
expre.sões. Sim, laremos o sl1crificios po iveis, mas S. M. F.
não póde prescindir dos seu direitos, obre o Brazil,e o principe
real de ser soccorrido, para e desembarcar do partido revolu
cionaria que o domina.

« Talvez melhor partido seria, fazermos uma expedição sobre
as provincias do norte, afim de tlevielir as lbr~as e attenção dos
brazileiros, e então, fazendo os oberanos uma energica intimação
ao principe real, elIe se poria ti. te.ta das tropa.s, e proclama.ria a
obediellcia 3. Portugal.»

O embaixador ela Austria replicou.

« tio vos enganeis senhor com os nossos meio ; si ha um anno
foram os portuguczes expulsos de uma a outra extremidade do
Brazil. havendo então di vi ão ele partido s em algumas das sua
provincias, e poucas forcas maritimas e terrestres, o que se
por1eria peral' boje, que toda:s as provincias estão obediente. ao
impera lar, e que elle tem grandemente augmentado, o exercito e
armada, reali ado um esprestimo, e lendo todos os meio de de
fesa e ataque a. maior escala do que nunca; entretn.nto que Por
tugal nada fez este anno para. augmentar seu recursos, e que
qualquer empreza contra o Brazil lhe poderia acarretar male
incalculaveis. As propbecia do meu goverDo feitas a um anno,
estão realizadas, a aber, que pelo andamento que as cousas le
vavam teríamos que, quanto mais . M. F. retardasse o reco
nhecimento de seu filbo, por um acto de sua propria vontade,
tanto peior seria depois, para S. M. F. e note V. Ex. que os
acontecimentos acluaes, quero dizel" o reconhecimento das
republicas hespanholaspela Inglaterm, e as victorias de Bolivar,
no Perú, torna,ram necessariamente aos brazileiros meno doceis.
Não é questão de direito, , que ninguem os nega a . M. F. nem
se trata de elogiar o procedimento do principe real, obre o qnal
o meu govemo se ha mui claramente mamfestado, trata-se ]e
fazer da parte de S. M. F. o menor acrificlo; e ganhar o maior
beneficio po sivel para a familia de Bragan~a.

« Si o principe real qnizer, seguir o partido de Portugal ca·
hirá do tbrono, e perdido ficará o Brazil para elie, para a rea
leza, e paraafamiliade Bragan 3.. Reconbecendo·o . M. F.
perde sim os seus direitos pessoaes, mas sE'gura os da sua descen·
dencia.» .
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o Conde ele Porto Santo l'espondeu :

« E' em parte por essas razões, que já estamos ele accordo em
reconhecer o principe real como imperador do BrazU, principe
hereditario de Portugal, porém nada se acha ainda definitiva
mente resolvido porque esperamos Sir. Charles Stual't pal'a ver
suas instrucções; por oro. só tenho conhecimento das que foram
enviadas á Chamberlain. Emfim, o Brazil deve permanecer
unido;L PorLugal, porque o Brazil precisa de recrutar gente
l)['anca entre nós, e Portugal precisa daquelle mercado para os
seus productos.»

Aconferencia ainda pro 'egniu por algum tempo, continuando
o embaixador da Austria o produzir razõe' for tis imas afim de
dome ticar esta fera portugueza, que parecia mais indomavel que
seus collegas, .

Tudo isto foi communicado pelo principe:de Estherhary, embai
xador da Au'tria em Loncll'es ao marquez de Barbacena, lendo-o
de um despacho recebido do seu governo. O que provava a sin
ceridade com que a Austria advogava os interesses elo Brazil na
côrte de Lisboa,

Sem duvida a profunda penetraçã.o de Canning, que, durante
todo este tempo dirigia as relações exteriore da Inglaterra,
fazia-o bem comprehender o alcance para o commercio britanico,
do reconhecimento da independencia e soberania da nação brazi
leira ; ma~ o seu genio e elevaclo espirito, o teriam collocado do
lado ela nossa causa, pelo que elia tinha em si mesma de justa e
grandiosa, quando não tivessem militado os incentivos de inter·
esses mate.riaes. E não influiram pouco no seu animo, as quali
dades moraes do brazileil'o encarregado das negociações, o mar
quez, porque MI'. Ca.nning não tinha a menor sympathia pelo
visconde de Itabayana.

O marquez de Barbacena tinha estabelecido direitos á gratidão
ingleza, desde o seu galhardo comportamento na Bahia no anno
de 1805 para com e e quadra ingleza do almirante Popbam, e é
sabido que a gratidão britannica nunca é remissa, nem mesqui
nha na recompensa dos serviços que são prestados á sua naç[o.

O conhecimento pessoal que fez Canning com o marquez ,á sua
chegada á Inglaterra, confirmou o bom conceito que deUe já for
mava, pelas tradições d~ seu passado.
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Com elIeito, as idéas largas, clara , e compl'ehensivas que se
patenteaVallJ na con vel'sação (lo illust1'e brazileir '. o seu amor
ao pl'ogresso e desenvaIvimemo motaI e material dos povos, o
seu enthusiasmo pelo caracter inglez, e perleiLa compl'ehensão
delle, acabaram de captivar completamente a estima daquelle
eminente homem de estado, como o prova a carta que lhe e, 
creveu pelo seu propl'io punho, posto que ainda doente, nas ve 
peras da partida do marquez para o Brazil.

Esta cal'ta é um nobre test~illunho, dado pelo maior estadisLa
do seu tempo, do valol' mor<11 do marquez de Barbacena.

Ma tem-se r ito que o trat...do de paz e reconhecimento do
imperio, negociado pelo marquez, pois, foielevido principalmente
aos seus forços em Inglaterra, o que se assignou no Rio de Ja
neiro a 29 de agosto de 1825, não consultou devidamente os in
ter8SSf:S brazileiros, nem attendeu ans elementos que sobravam
ao imperio, para o~rigar o rei de Portugal, a acceitar condições
mais vantajosas para o Brazil.

E' facil de dizeI-o, como é facil de ganhar victorias sobre um
mappa no gabinete ele estudo.

Mas o negociador de uma gra.nde e disputada questão, do mes
mo modo que o general no campo da batalha, é que tem de ava
liar a natureza e tenacidade das difficuld:l.des que é chamado a
debellae .

E quem estudar agora a questão do reconhecimento do imperio,
examinando caiU .:anoue frio e imparcialidade, todo, os docu
men tos relativos, hade concordai' em como não era possivel al
cançar mais, e só o marquez de Barbacena podia, nessa época,
ter alcançado tanto em favor do Brazil, e, outrosim, hade tambem
concordar em como D. Pedro não pr:l.ticou uma unica acção, não
teve um unico pensamento, durante todo o periodo dessa deba
tida negociação, que não fo" e pela gloria da nação brazileira, e
decoro do seu throno.

Si, porém, em logar do marquez ele Barbacena, tivesse o im
perador enviado á Inglaterr,L, um desses patriotas ele campanario,
de idéas tacanhas, e que dão á sua ignorante fatuidade e ciume
dos estL'angeiros o tilulo de b1·a;ileirismo, por certo qu o resul
tado teria sido muito diverso, pois, com toda a certeza, não teria

7
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alcançado as sympathias dos estadistas da Inglaterra; e lJastava
que tivesse havido alguma tibieza da parte deILa, nos esforços em
pregado' em Lisboa, para Portugal retardar por muito tempo u
sen reconhecimento ao imperio, acarretando-nos males incltl
culaveis, pelo azo dado a, intriga:> polLticas e revoltas, de conse
quencias hoje impossive:.: de aquilatar_

A·· estados america.nos acabavam de surgir da obscmidade co
lonial, e não exerciam aind,t a menor influencia nas resoluções
das grandes potencias européas, onde as maximas da Santa Al
liança dominavam como dogmas. Portugal era um dos membros
dessa aILiança, e contava com as sympathias deIla na luta com o
Brazil.

Estas potencias tinbam declaranlio em bem do principio mo
narchico e da legitimidade, 'lHa não ?'eaonheceriam a indepen

elencia elo B?'a~il emquan!o pOl·tugal neto o fi;;esse.

Nestas circumstancias, si o unico objecto da mãe patria
tive5 e sido a vingança, era possivel, que, cJntinualldo a recusa.r
o reconhecimento da soberania do BrazU, e ao mesmo tempo,
fomentando o desenvolvimento das facções republicà.nas que la-

, vravam em vaI'ios pontos deste extenso puiz, pudesse, suppondo
que todas as outras potencias europeus adheriam á sua politica,
conseguir produzir a anarchia no Brazll, e ua retalhação em
uma multidão de republicas separadas.

Canning, pois, conseguindo, como conseguiu, convencer ao prin
cipe de lVIetternick, que era então a alma da politica continental,
que o principio monarchico sofi'reria mais com a subversão
da realeza no ~razil, do que com o reconhecimento da inde
pendencia do Imperio, prestou um relevllntissimo serviç:o á
sua causa. Releva, pOl'ém, lJonderar que Cauning 1'.0 mesmo
tempa observou,

«Que, em todas as communicaçiies que tive?"a com o floverno b?"a
~ile:ro. nW1Ca pel"l11itlitt qole se suppozesse qu,e se?'ia pos ivel ti
G?'a-Bretanha ?'econhrce?" a indepenclencia do B?'a::;il, sinüo sob
a auto?"iclade da dynaslia ela (amiliet de Bragança.»

Vê-se, pois, quão potente Loi a inlluencia e press~o que Canning
fez valer na côrte de Lisboa, por todo os modos pos iveis,
para fctzel·a comprehender a ne essitlade o conveniencia de
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reconhecer a independencia do Brazil. Por outro lado, um estudo
imparcial das transacções politicas daquella época convence do
infuudauo das asserções de hoje do que teria ~ido nesse tempo
muito facil ter constituido neste paiz uma republica grande,
unida, e homogenea, como os E:-tados Unidos Auglo-S lxonios.

Com etreito podia-se ter proclamado, uma republica, na occa·
sião em que se proclamou o imperio do Brazil, mas con~ol1dal·a

onservalldo·ll1e a integridade territorial do antigo - reino do
Brazil- é que era então, e ainda hoje é, e continuará eterna·
mente a ser um impos ivel, cuja demonstração descança nos
factos apresentados pelas republicas formadas da raça latina,
sem uma unica excepção até ao presente. E só o homens que
vivem absortos na extactica contemplação do mundo da lua,
alheios completamente <Í realidade do que se passa em redor de
si, é que podem imaginar o contrario disto.

Eis a carta de Canning que !la pouco referi, escripta pelo seu
proprio punho, apezar ne ainda doente, nas vesperas da retirada
do marquez para o Brazil:

« Private and contidential
Coombe Wood May 14th 1825.
My dear General-Iacquierce most reluctantly in your rea ons

for returning to Rio de Janeiro. I admit however that the
orl1ers of your r0yal master cannot be desobeyed by you: and
I trust th It the sarne devotion to his service, and tile ame j ust
estimate of his interest , ·w11ic11 have marked your conduct
here, wiIl enable your to forward in Brazil, the conclu ion of
tlle impol'tant transacti€ln, ou the uccess of whic11, tl1e welfare
of that countl'y depenr1s.

Tho e same qualities induce me earnestly to wi h, anel (if
I might presume to say o) to ?"equest tl1at so soon as tlle negotia
tions at Rio de Janeiro are happily ended, you may be appointed
by your Severeign to return to this country, fOI' a shart time, to
complete tbe arrangements of OUI' Treaty, and to lay jointly
with me, the pounr1atiolls of a la ting friendship and liberal in
tercoul'se between Euglaud and BraziLe.

Whatever may be your after destiuation, I tl'US the Emperor
will commit this great work to no other than to you.

I l1ave writteu this, as you see, witll my own hand, (thoughe
Ihave yet but an imperfect use of it) rather tban let you leave
England witl10ut a direct expression prom myself, ofmy desire
to see you here again.

Beljeve me my dear general, with real regard a.nll esteem.
Your sincere anel faithful servant.- George Carming.»
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Compara-se este nobre testemunho prestado espontaneamente
pelo maior homem de estado dos tempos modernos, em home·
nagem áil eminentes qualiélades do marquez de Barbacena, com
aquillo qU() pela mesma occasião, certos coripheos da camara dos
deputados e da imprensa diziam em seu desaboElo ; e o homem de
honra e verdadeiramente amante do seu paiz in ·tinctivamente
cobre as faces de pejo ao pensar que tanta ignorancia, male
uicencia, e paixão pudessem algum dia seter imposto no seu paiz
como endo a expres ão do talento e patriotismo.

Porém, assim era, entretanto, nenhum, ab'olutamente nenhum
só dos declarar ores que mais se adeantavam na injuriosa vio
lencia com que aggrediam o marquez, e na acrimonia da cen
sura dos setis actos durante a sua importante missão, teria
podido resistir com honra ás provações de toda a sorte porque,
então e no seguir da sua vida publica, passou incolume este
illu5tre brazileiro.

Muitos desses censores subiram subsequentemente a posições
politicas e administrativas elevadas, e a maior parte delles pa
tenteou desde logo a inferioridade da tempera e a impureza do
material de que o seu caracter se compunha.

CAPITULO V

Sir Charles Stuart largou da Ingraterra para Lisboa. nfl. náo
ingleza WellesZy, a 15 de março de 1825: demorou-se naquella
côrte até o dia 24 de maio, quanrlo p lrtiu para o Rio de Janeiro,
aonde chegou a 18 de julho desse mesmo anno.

Com a commissão anglo-luza de que estava este distincto
diplomata encarregado, cessou o principal objectivo da missão
brazileira em Londres, que consistia no reconhecimento do im
perio.

Relativamente á outra parte rIa sua missão, que dizia respeito
á realização de um emprestimo de tres milhões de libras esterli
na , para occorrer ás d~spezas urgentes e extraordinarias que
exigiam a fundação, segurança, e e tabelecidarle do imperio, ti
nham os esforços dos plenipotenciarios brazileiros sido coroados
com um resultado definitivo e brilhante.
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Para melhor comprehensão da materia, porém, cumpre divi
dil-a em tres partes: primeiro a que se referia ao que as imtru
cções dos plenipotenciarios 'lS autorizavam a. fazer; segundo, ao
que effectivamente fizeram, e terceiro, finalmente, ao que dei
xaram de faz r em maio de 1824, quando regeitara,m os preços
que então se lhes offereceu.

Pelas suas in trucções foram os plenipotenciarios autorisados
a negociar o referido emprestimo (no caso de não poderem
obter mais alto preço, e melhores condiçõe) pelo minimum
de 80, a juros de 6 % com a applicação em fundos estran
geiros de 4 % da prestação annual destinada á amortização do
emprestimo.

Tudo nos termos na proposta feita por Eduardo Oxenforcl e
emendada pelo antecessor do então ministro da fazenda.

Si os plenipotenciarios tive'sem seguldo este plano de amor
ti ação ruinoso, e nunca visto na Europa, e contractado o em·
prestimo pelo minimum de 80 % como estava fixado nas
suas instrucções, o prejuizo para o Brazil no fim do termo
marcado para a sua integral amortização, tel'Ía ido enorme.
Felizmente, porém, tinham os plenipotenciario a faculdade de
diligenciar melhores condições, do que as da proposta feita pelo
sobredito Erluardo Oxenford; e de feito a.doptaram melllor
alvitre: primeiro, eguindo a marcha do governos mai' escla
recidos da Europa nos emprestimos que contractaraltl ; segundo,
preferindo o juro de 5 a 6 % pela maior vantagem que offerecia
na sua amortização; terceiro, estabelecendo tal systema de
amortização que deixou ao governo brazileiro a liberdade de
empregar nesta operação um" prestação annual de I %, ou de
ma.ior quantia, como julgasse conveniente; quarto, poupando
ao governo a de 'peza de uma commissão pela operação da
amortização annual; quinto, tratando o emprestimo com
os maiores callitali tas da praça de Londres e não com os
obscuros negociante'; sexto, e onoml ando certa somma de
juros, vi to haverem estipulado que as I polices emittidas não
venceriam juros do dia I de abril de 1824 nella mencionado,
mas sim dos dias 20 de agosto, e 1 de outubro do mesmo anuo
em deante.
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Todos estes factos, e não conjecturas, deram em resultado, van·
tagens para o thesouro do Brazil no emprestimo contrahido pelos
plenipotenciarios, e que o foi pelo modo seguinte: um milhão de
libras esterlinas com as casas Bazet, Farquhar, Crawford &
Comp., Fletcher Alexandre & Comp. e Thomaz Wil on & Comp.
ao preço de 75 %, e o dous milhões restantes com a casa
de athan Meyer Rotbs hild & Comp., ao preço de 85, o que
produzia um termo médio de 81 3/4 pela totalidade dos tres mi
lhões, ]/3 mais do que os plenipotenciarios haviam promettido
ao governo, a quaes vantagens sommadas no fim do prazo esta
tuido para a sua amortisaçao integral, montaram a alguns mi
lhares de contos de réis.

Si, porém, déixando, emba.ir pelas suas fespeciosos argumen
tos-se (protegidos pelos empenho de um dos pl'oprios mini tros
de estado) tivessem os plenipotenciarlos ll.CCeitl1do as propostas de
76 1/2 ao juro de 5 % que esses interessados então se esforçaram
por induzil-os a acceitar, e cuja rejeição lhes attribuiu a inimi
sade desse ministro, teria o emprestimo vendido a tal preço,
custado ao Brazil no fim de sua duração mais quinhentas mil
libras etterlinas, do que a operação realisada pelos plenipoten·
ciarios, e esta economia de meio milhão de libras estClrlinas em
bem dos cofres publicas, bastaria por si só, parn, justificar a não
acceitação da proposta aUudida, quando não militarem em favor
do que se fez, os argumentos já enumerados.

E nem era pos ivel que os plenipotenciarios brazileiros pu
dessem ter errado na operação que r6alsiaram, sendo como
foram, guiados neUa pelos conselhos experimentado do ministro
da Austria, o qual, além de ter feito varios empl'estimo~ para o
seu governo, estava neste caso intimamente empenhado em
favor do Brazil, pelas relações de pal'entesco que ligavam os
interesses de D. Pedro aos do seu soberano.

Entretanto, foi este empre timo subsequentemente censurado
na camara dos deputados do Brazil; o marquez do Barbacena,
porém, justificou o seu procedimento em um pamphleto que pu
blicou em resposta a essas censuras, e que passo a tran 'crever
como a sua plena e cabal refutação, e ao mesmo tempo, com
pleta exposição de materia.
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«.'l.os compatriota - Tendo o testemunho da consciencia, o
abono (le eminentes personagens na Emol1a, e a honorifica
approva,uo do nos o a.ugusto imperador em tOllos os actos rela
tivos ao emprestimo nacional, a. flue o (Toverno me autorisou,
recu~ei sempre publicar p 'la. impren fi, o plano do referido em
pre-timo e seu completo resultado, como algun - dos meu amigos
consta.ntemente pediam, temendo que longe de er consi lerada
aquella publicação como um monumento historico de tão imo
portante negociação, pudesse algu 'm attt'ibuil-a á vaido a osten
tar;ão dos serviços, que tão cordialmente prestei em beneficio do
credito e intpresse nacional, Nem mutlei de resolução quando
ouvi que fOr'a increpado no pa.recer da commissuo dos deputado"
acerca do relatorio rios ministros da fa.zenda., porque de cançava
na imparcialidade, circumspecção e sabedoria. da mesma camara..
Sendo, porém. no dia' 8 de agosto o parecer impres~o, que bem
se póde chamar Iibello fa.mo o, e ouvindo que n<1O entrava em
discussão est anno, mas que seus autores projectavam e, palhar
mil exemplares pelo imperio, pretend ndo converter em crimes
acções honestas, 'onsi/lero da minha rigorosa obrigação sahir a
ampo em de['esa da propria hont':1. e do amigo a.usente, espe

rando não ó a necessa.ria indulgencia pelos defeitos de estylo.
inevitaveis em uma compo,içã. de...l8 hor,t mas tambem a

ympo.thia ( os homens ele bem.
EJ:posiçc70 drr. ael/ociaçr!o do elllpl'est:,no ul'a::ileiro cm Londres.

Em jao..iro de 1 :l·i {orno en c o r. bardo de ItabayaIla.
nomear10 por ua magestllde o imperador neg'ociadores para
contrahir a juro de G "/0 e com o y:;;tema de amortkação (n. I)
propo to por IO:dual'lt Oxenfor(l o o.pprovado pelo EXIll. vi 
conde L1e I)aependy qu~nl ministr do Tlle ouro. Como porém
o Exm. visconde d Mo.1'icá, cm snas in trucçõe de 5 de
janeiro, autorisanrio-Il s pl1ro. aclmittir a l' fdid,), proposto. de
OxenCord. accresconta e« n!io acha,ulo melhol'es cOildtçõe em
outras casas ou com outros agentes)} e no principio da mesma
instrucções expressam nte recammenclas e que, antes de qual
quer del1nitiva resolur;ão« (omossem todas as previas, e nec-s
sal'ias :nfoi'lrlUçõe', consult'mdo as pessoas mais vCl'sarlas em
semelhantes ne!/ocios )} tivemos o maior clliclado de con ulta.l' ao'
negociar1 0res de varios empre timos para, o peiacipaes goveenos
da Enropa, e sobretudo ao Sr. Fres hefiC'lcl lettraclo n 13M o de
Londres e homem do mo.ioe respeito por seu pro['undo o.ber cm
taas ma.teria' e acrisolada probidade com s u- clientes.

l<acil nos foi conhecer o absur o d um sv-tema de amorf,i·
sa.ção que empregava apre taç.io aanual em fundos astl'angeiros
a jur de 4 u/o, deixando em uma caixa por :30 annos as pre 
tações e juro' accumalado~ p<:.ra luwer de resgatar o empre
tim integralmente e de uma so yez, quando empregando a
mest?a prestação annual nos Cunr os bt'a/ileiros, gozariamos de
um Juro de 6 e 7 %, amol'tisando desde logo uma parte do
emprestimo.
,Igualmente reconhecemos, que o juro de 5 % era mui prefe

rlvel ao de G%, não só pelo menor desembolço annua 1, como pela
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maior probabilirlade de resgatar as apolices abaixo do par : van
tagens amba , que não existiam naqueUe ab urdo systema.
Or,ganisamos poi o plano de emprestimo ( 11. 2 ) e fixamos o (1 ia
6 de maio pam. receber os lanço dos candidatos. bem certos de
um vantajoso preço, pOl'que val'ias pl'ssoa', que preLendiam
isentar- e da concUl'rencia nos haviam off·recido 82. Infeliz
mente, ete dias antes (10 que fOl'a estabelecido para rf'ceber o
lanços, puderam os inimigos do imperio faze'· espalhar com ba .
tante rlestel'idade, que uma nomel'osa esqu.vlra franceza havia
chega(lo a est porto em soccorl'O do principe regente ( tal era
a denominação, que na mesma occasião se duva a bUa I1lage tade
Imperial) para verificar a reunião do Brazil com Portugal.
Os membros da opposição pediram explicações no parlamento ao
ministro (lOS ne/!ocios estrangeiros, e posto que eIle declaras e
mui positivamente, que não tinha o menor conhecimento de
qualquer negociação.ou conven<;ão entre o Brazil e 11 França, com
tudo o espirita especulador de fazer emprestimos teve can ide
ravel abal;imento, e o maior lanço que se nos offereceu foi 76 1/2.
Este preço a juro de 5 % corresponde l\. 9! 1/2. ajuro de 6, e como
o 7llinilllUm de nossas in -tl'uções era 80; claro está que acceitando
aqueUe lanço obravamos legalmente, e seguravamos o beneficio
da commü·são. Como, porém, conheciamos a fal~ida(le das noti
cias, e podia em nós mai o desejo de avantajar os intereeses do
imperio do que qualquer outra consideração, tomamos <l, corajo a
resolução, e tremenda responsabilidade de rejeitar os lanços e
deferir o emprestimo para agosto do mesmo anno, e janeiro do
seguinte. O reultado desta resolução, roi um lucro liquir1 0 para
~l naçJo de seis milhões e meio (documento n. 3) proporcionando
ao mesmo a, vantagem de poder ganhar dezeseis milhões, si o
governo quizesse applicar (Ifocumento n. 4) para pagamento do
empre timo contrabldo a mesma sornma annuaL que deveria
di,pender com o emprestimo rejeitado.

Algumas pessoas naquella época accusaram aos negociado
res de haver sacri ficado os interes,es do Imperio por vãs espe·
ranças; de haver compram ttir'o o credito da nação pOl' capri·
chos mal entendidos, e que e tavam -ujeitos a mui grave ca 
tigo, quando se não verifica se o empt'estimo com a vantagens
annunciadas, mas a nillguem lembrou que a acceitação da com
missão de 2 "/", sujeita a toda as despez,l. seria um
crime antipatriotico r'a parte dos negociadores. Tal de~coberta,

ou para melhor dizer tanta animosidade estava reservada aos
illustres membros da commissão da camara dos deputados, no
seu parecer sobre o relataria do mini tro da fazenda, Dou rleste
parecer separado o que mediz 1'e peito, e divido em artigos para
mais facil comparação da re'posta,

Art. 1.0

Agora se entrarà a trata1' do gmnde objecto do emp"e timo
de Londres. O governo contrahiu em agosto lle 1.824. um empl'es
timo de t1'es maMes de libras este'·linas, o qual roi approvado
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nesta. côrte pOl' decreto de 30 de de::;embl'o do mesmo anno. Tres
pontos se offerecem neste aSStl111pto á consideração da Gamara:
10, a ,lecessidarle de approvar e:te empnJstirno; 2 0 , o exame de
suas condiçõe'; 3", a (iscalis(lçtfo do seu consumo.

Quanto á primeil"a parte o cretlito, e honra nacional estão intel'es
sados na approvQ.ção desta tmnsncçüo; epersuade·se a commissão que
perante a honra nacional callam-se to (IS as outl'as ponderações.

Quarlto ao segundo ponto tem a commissüo a dizer, que este
emprestimo foi contrahido po;' duas d.ifferentps {órmas, a saber:
um milhao esterlino com as casas de BU.1"eth, Farguha;', Crawfard
& Comp. Willon & Comp. e outros a 75 %; e dous milhões
esterlinos c.om a cnsa rle NCttho.'t Roth.~child a 85 % ; vindo
pOl·tanto, a regular todo o emp,·e.ltimo a 81 e 2/3, moeda, por
cem libras, (undo. Consegul'ntemente recebeu o Brazil libras
esti-elinas 2.999.940, e constituiu-se devedor de libras esterlinas
3.686.200, de 'lue paga o jw-o deS 0/", e um de amortização
effectuando-se a semestres, e em Londres, o p'lgamento deste
juro; o qual. juntamente com a amol·ti'oçao, imp01·ta anltualrnente
em libras 221.172, que. "ed1'-zidas ao caIF,bio de 56 e 1/4, média
entl'e o actual de 45 e o par, monta em 943:667 200.

l·tão esta (10 alcllnce da commi silo conhecel- si era possivel
obter-se um empnstimo com co"dições hlais (av01'a'Veis, ou si os
negociadol'es brozileiros exhattril'am todos os seus esforços neste
assumpto: ella passn.1·a tao somente a ci"cumstancial' estas COlt

dições pOl'a dal' o TJreciso conhecimento á camara.
Facil era á commissão ter pleno conhecimento das condições

favoravei ou não favoravei do emprestimo. querendo ler a
correspondencia official dos negociadores, ou me mo as O'azetas
do tempo, que diariamente publicam o preço;; correntes dos
fUBelos publico negociaveis em Lon r re. O prim(>iro foi vendido
a 75, dou dias depois ra celebração do contracto desceu na praça
ne Londre a 73, e a sim se conservou, cu~tando mui grandes sa
c-rlficius ao, contractadores para levarem as apolices outra vez a75.
Ainda no me7. de outubro, quando já e annunciava oprompto re
conhecimento do imperio estavam a 77. O empre timo dos dou,
ultimas milhões fol a 85. e posto que o po leI' coloss ,I ,Ia casa de
Rothscbild os fize se subir alguma cousa. em pouco dias come
çaram a descer sem nunca mai' voltarem ao preço da venda: o
que demonstra com evidencia mathematica que era impos ivel

Mel' melhores condições para o Bl'azil. Quando todo os vende
dores de apolices comprada aos negociadores brazileiros perdem
na venda, só premedituda ob ti nação p' de duvidar do alto, e fa
voravel preço da venda original.

O termo médio do dous preços é 81 2/3. e comparando-o
com todos o empre timu. feitos na me-ma occaslâo pelos
outro go v ruos, salta ao olhos a grande drfrerença a b(>neficio
do BraziJ. E para dizer tudo em pouca palavras l·astará no
tar- e. que 1>i o governo do Brazil pune'st' ter di pen~ado o
emp.rego. daql1elIe emprestimo, e df'ix.sse por alguns m zes
o dinheIro em deposito, teria ganho mai- de 14 milhõe de
cruzados, sem emprego de capital algum, e unicamente ~m
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consequencia das condições vn.ntajasa~, porque fI'ra negociado o
emprestimo,

A demon tração é facil. As apolices foram venllidas a 812/3,
e baixando depois gradualmente n.té 45, pocliam ter sido com
pradas por este preço, e por consequencia esgotado o emprestimo
com o lucro de 362/3 %, que em tres milhões esterlinos monta
em um milhão e cem mil libras, as quaes remettirlas para o
Brazil ao cambio de 47, existente então, excede alguma cousa a
14 milhões de cruzados,

T:11 foi o emprestimo que-a commissão não està ao alcance
de conhecer si e'/"a possivel obter melhores condições-e que deve
ser :1pprov:1r:lo-caUanclo-se todas as ponde?'ações diante da honra
nacional ! ~

Art, 2.°

A primei?-a te?'ça pai'te do em1J?'estimo tomado pelas casas de
Fa?'guha?' & Oomp. ('ai exhibido em 10 pagamentos, a saber:

A 20 de agosto de 1824., .. " .. , ... " ..
21 de setembro de 1824, , , , '. , " , , , , ,
14 de outubro de 1824, , .. , , .. , , , , ' , , ,
19 de novembro.",,""""""""
21 de dezem bro de 1824,.",,""""
20 de j:1neiro de 1825, , , , , , , , , , , , , , , ,
18 de fevereiro de 1825, .. , , '., . , , , , "
18 de março de 1825",.,.,., ,""
28 de abril de 1825, .. ", .. , , , , , , ,
17 de ll1o.io, . , , , , , . , , . , , , , , ' , . , , , , . , ,

10 %

la o/u
10 0/"
5 "/0
5 %

5 %

5°/n
5 %

10 %

]0%

A. estes negociantes (oi lJennittido tOlna?' a segundo. pa1'te, c a
terceira do mesmo emp)'estimo, e no caso de as quererem ?'eaZi
sar, tomariam os (undos da segtmda pa?'te ce 8.5 %, e os da ter
cei?'a a 87,

Os contmhent'es tiveram nesta transacçüo o beneficio de uma
deducçüo de tres lib'ras jJor cada 100 de ftmdo; o p?'emio de 5 n/o
sobre todos os adiantamentos que fi:::essem li respeito dos l)m~o,~

convencionados, não pagando cottsa al,qwna lJO?' quaesqttel' som.?11a
vencidas, e consel'vadas em sua,ç meios. Alcm disso concedeu-se
ttma commissüo de 4 % da somma liquida do eti?,prestimo, da
qua~ lJertencia metaele aos negociaelores bl'a:;ileiTos e 'Ii/etaele
aos mutuantes.

Estes, pelo enca?'go (la di1'ecçilo das opel'ações do {Lt?tdo
âe amo?'tisaçao e lJagamento dos clividendo's, 1Jerceberam mais
1 % da sommet dos int(~l'esses annualmertie pagas PO?' conta
do emprestimo e um terço ele corretagem sob/'e todas as com1Jl'aS
feitas para o fttndo ele amortisaçrZo, Em attenção a 'tl70 re
levantes se?"viços, os negociado?'e brazileiros 1J"omette,'arn em.
1Jl'ega?' toda a sua influencia com os ministl'oS bra:::ileiros pa?'a
que fossem estes senhor'es emp?"egaelos em a comlJ?"a elos etreitos,
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e getM}'os, que se embai'car'e'l1l 2'0)' conta do (Joverno, assim como eii1
todo e qualque)' outro sen;iço procedido do dito emp1'estimo, pel'
cabendo paI' isso a(/)traol'dil~G1'iamenle as seg~!intes commissões,

2 '~ D/. sobre as compms, ali vendas d~ qltaesquer mercadm'ias
l'ecebidas ou embarcadas.

1 0/" sobl'e a compra o~, venda de OU}'O ou pt'ata,
1 % sobre as let1'as de cambios l'ecebidas ou remetl"idas.
1/2 % sobre todos o seguros de emba1'que de gene1·os.
i/:" % sob1'e todos os seg'l1'os de embarque de OUI'O.
Em conseq~'encia de todas estas alcavalas t'oi o liquido desla

pl'imeÚ"a parte do emp,"eSlimo-o seguinte:
A exposição deste artigo está feita com suffici~nte dexterl·

dade, englobando negociações, e aJ ustes de difi'erentes natureza
como si fosse uma só operação de commercio,

Os empre:ltimos são contrahidos a prazos de oito, 10 e 12 mezes,
mas o governos, quando precisam elo dinheiro, concedem um
desconto pelo prompto pagamento, Os governos inglez e I1U triaco
concederam 4 %, e os negociadores brazileiros julg:nam
fazer muito obtendo iguaes condições, porque 3 em 75 equivale
a 4 em 100,

Os contractadores ficaram obriga los a fornecer (si fo se
mi ter) um adiantamento de 300,000 i: além do pagamento da
apolices, mas os negociarlores brazileiros tiveram a prudencia de
estipular o juro de 5 "/0 para evitar a exigencia de maior
premio, segundo as circumstancias. E te juro não era pelo

adiantamento que fize sem a respeito dos prazos convencionado",
como diz a commhsão, mas sim dos emprestimos ulteriores, até
a quantia de 300.000 "~, de mi10eira que, os beneficias cOllcedidos
aos conlractadores, con istem até aqui em descontarem eUes as
lettras do governo a 4 %, e (le emprestarem dinheiro quando se
quizesse a 5 %, Toda outra gente diria que o beneficio foi para
o BrazU e não para os contractadores,

E' meno" exacta a asserc:ão de não vencer premio o dinheiro
que ficasse na mão dos contractaclores, pOI'que, upposto no dia
do contracto elIes recusassem pagai' premio algum por qualquer
in ignificante quantia não empreO"ada em fundos publicos con
vencionaram depois pagar 2 1/2 e finalmente 3 %, a exemplo de
R tbscbilel, o que certamente não ignorava a commissão, porque
um ele seu.' membros é o escrivão do tbesouro. As estipulac;ões
sobre o juro que se 110. de pagar ou receber por uma certa om
ma pedida ou depo itada, das commissõe de compra e venda ele
generos, etc., nada tem de commum com a operação do empre
stimo, mas a commi~'ão tudo confunde parl1 seus fins, e" justo
parece elucidar e te ponto. Vender as apoUces, pagar o juro e
amortisaçã.J, comprar e vender generos para ou p r conta do
governo, emprestar ao governo uma certa somma ea um certo
juro independente de apolices, quando a sim convier ao me mo
governo, são quatro operações difi'erentes, que podem ser feitas
pelas mesmas ou por difi'eren tes pessoa ,

Os contractadores pretenderam desempenbar todas estas trans
acções, med1ante a commi são do estylo para tudo aquillo que
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não tivesse sido expressamente estipulado pelo governo, mas os
negociadores brazileiros, nãojulgal'am conveniente a palavra
commi ão do estylo-e fizeram expressa menção do quantum
para toda e qualquer transac<;ão que purle"e occorrer. O que
a commissão devia examinar e expender mui positivamente o
seu parecer. era sobre o quantum. dps ajustes, e, i entrasse ne e
exame, facilmente conheceria que estavam reduzidos ao minimo
possivel. Nenhum governo paga menores commissões aos seus
agentes do que o governo inglez, porque nenhum faz m~iores

compras nem paga com mais exactidão.
Ora endo todas aquellas estipulaçõe as mesma que paga o

governo inglez, li. excepção do 4 0/. pela venda (las apolices, de
que logo trataria, é evidente que os negociadores brazileiros
conseguiram mai do que se podia esperar razoavelmente em
ben ticio de um governo novo, e situarIo a duas mil leguas de
distancia da praça em que se faziam emelhantes contractos,

Ha maniiasto sarcasmo quanrlo a commi são, depois de erru·
merar os chamados benefi.cjos concedi'los aos mutuantes, accres
centa - em attenção a tão 1'eleIJanles se1'viços promettel'am os ne
gociadol'es b~'a::;ilei~'o empregar a sua influencia com o mil1isterio
brazileiro pal'a que fossem empregados aqueUes senhores mutuan
tes na cOlllp,'a de e/feitos, etc.

Os negociai1 ores brazileiros podiam encarregar (laquellas tran 
sacções a quem bem lhes parecesse, e por consequenria aos mu
tuante , mas querendo tirar partido (las circumstancias, fizeram
dependente de uma resolução do governo, li. vista das condições
offerecidas pelos contractadores, obrigando assim que as tre ca
sa se contentassem com o menor premio possivel para obter a
concessão desejada.

Na mesma occasião tiveram o cuidado de fornecer ao governo
toda as informações necessarias para que a resolução fosse em
proveito do Brasil. Nenhuma duvina puzeram em prometter
a recommendação, porque esta não I gava o governo; e sendo as
tres casa de mui solida riqueza, e conhecida probidade, nin
guem poderia. melhor do que elias desempenhar taes commis·
sões.

A torlos estes ajuste indi pensaveis para evitar duvirlas e
demandas, e a despeito dos quaes os negociadores se viram obri
gados a sustentar algumas com extraordinaria despeza, e tra
balho ; a estes a.iustes chama a commissão relevantes serviços
rleixallr o de tomar em consideração o mui relevante serviço feito
pelas tre casas, quando em maio e muito antes de contrahir o
emprestimo, ou ter alguma garantia. se constituiram fiarlores
ao Banco de Lonrlres pela somma de 10 300.000 que os negociadores
receberam a juro de 4 0/., e tudo em prata e ouro, que loi remeto
tirlo immediatamente para esta capital, conseguinr1 0,se por este
modo habilitar o governo, para acudir ás suas inclispen aveis
de:spezas e ;.os negociadore' brazileiro para não accelerar o mo
mento da venrla das apolices, o que pro(luziu um beneficio de
seis milhões e meios de cruzados, como facUmente se conhece da
demonstração n. 3.
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Todas estas confusões e reticencias poderia eu suppor filhas
da ignorancia dos factos da parte dos membros (la commissão,
mas havendo entre elles o escrivão do The 'ouro que tudo isto
sabia, forço:o é attribuir a alguma outra causa, que o tempo
descobl'irá.

Art. 3.°

Ji'undos ent"egues em assignados.. .t 1.333.300-0-0
Prejuizos da diffe"ença

da moeda a tundos. . . . ;{; 333.325
Premio de adiantamento

feito 14.221-1.7-4.
idem do prompto paga-

mento das apolices que
receberam os mutuantes 39:999-0-0

Com missão de 4 % sobre
;{; 999.975 33:999-0-0

427.544-17-4.

Liquido........................ 905.755-2-8

ão sei como escapou á perspicacia da nobre commissão um
tão notavel erro, ou antes roubo, como e1fectivamente seria o
de oe 14.221-17-4, si os negociadores os tivessem pago em pre
mio de a'liantamento do dinheiro, como rliz a commissão.

O premio do a'liantamento ou desconto foi de 3 %, impor·
tando em.t 39.999, e nenhum outro houve ou podia haver.
Propeodo a crer que este engano existe nas contas do Thesouro,
mas como deixou a commissão passar tão granrle roubo sem
exigir a restituição dos negociadores, ou do mUlÍstro do The·
souro ou de todos ~ Porque não entende da materia. O facto
é que do primeiro milhão só ha a abater .e 38.989. premio do
desconto do prompto pagamento e ;{; 39.999 de commissão para
os mutuantes e negociadores, pelo que o liquido disponivel para
o governo foi ;{; 919.977 e não f 905.755-2-8 como diz a
commisBão.

Quem admitte um erro (le 142.000 cruzados sem a menor
observação, é o melhor examinador de contas que a camara pode
empregar. Ab uno disce omnes.

Art. 4.°

o segundo emp"estimo foi contnihido com a casa de Roth
$child, e com quasi as mesmas condições; havendo só a ditferença
da vantagem da venda dos assignados, e o pagamento de 3 0;"
de qWllquel' somma pertencente ao governo, que existir em
sua mão, ou seja essa p"oveniente dos pagamentos P01' conta do
~mpl·estim.o, ou dos fundos que se remetterem pal'a pagamento dos
Juros pelo tempo que mediar entre a sua liquidaçãO e os ditos
pagamentos.
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o segundo empre timo com Rothschild, além da O'rande
vantagem do alto preço de 85 e do vencimento do premio d
3 % por qualquer quantia que e'tive se em eu po'ler,
m;,ll a e tipulação rle suppril' o me~mo Roth'chlld ao governo
do Brazil quando quizes e, a,té a quantia de 1: 300,000 com o
juro unicamente de 3 %, e supposto que na Europa pa
recessem condiç:õe' rle extraordinaria vantagem, nem haja ex
emplo ,1e tão genero a e~tipul:lção da paJ'te uo' contractadores
com qualquer governo, a nobre commi ão a julgou in ignifi
cante, concentrando toda a sua attenção, sobre a commi são de
4 0/", porque tambem, e 'ta em a unica em que tinham
plute o negociadores,

Art, 5,"

E' notavel neste negocio a COlJumssaO de 2 "/0' que t:vei'am
os negociadores bl-a:;ilei?'os, e que se fundamenta nas se
guintes palav?'as da portaria de 5 de janei,-o de 1824 do minist?,o
e secretario de estado dos negocios da (a;,encla, o visconde de 1Jia
l'ica,-Tambem ficam autorisadas 1JO?'O convencionar,se sobre as
com1'r'issões ,'espectivas de todos os actos ,-elativos ao mesmo em
lJ1'estimo em todo o tempo de Stla dw'ação, segundo o usos e
estylos observados gemlmente em semelhant es transacções, podendo
tomal' nelles aquella pm'te que lhes possa, OH deva competi?' na
qualidade de negociaclol'es, co,nmissal'ios, ou agentes, C001Jel'anclo
activamente pal'a eUe se e(fectua?'.

A commis ii.o nii.o sabe si o minist"o tinha bastante lJoder
lJara autol'isa?' este pJ'ocedimento, Os últel'esses lJue os dous
commissal'ios lJe,'cebel·am., montando pouco mais ou menos a
:e 59.998-10, cllsta?'am 'logo ti naçii.o;t 72.000 e ha de custnr o
seu pagamento final bem perto de ;E 180,000 que, pelo cambio jú
mencionado, nao emenos de wn milhii.o e novecentos e vinte mil
c?'u:;ados,

Que os negociantes ingle:es pm-cebessem todas essas commissões
estipuladas, está na ol-dem das negociações, porque e?'a livre ao
governo do Bm:;il aceeita?' o emprestimo, ou não ucceitar, mas
que os agentes bra:;ileil'os, gmndes funccionarios da naçii.o, PO?'
elta pagos, remunerados e Iwm'ados, ernijam uma commissão pelo
serviço, em que os emp,'egou a naÇao, que os pagava e hom'uv(I,
pa,'ece erntl'aol'dinal'io e antipatriotico ; e lJ01' isso a comm'Íssüo de
fazenda, deixando de em:tti?' a sua olJinicío a este ,'espeito, chama
sob?-e eUe a conside,'açao da camam,

Nada 11a de notavel em conceder commi sões aos contro,cta
dores e negociadores de qualquer emprestimo, Quanilo os em
prestimos não são contrahirlos no proprio paiz e pelo mini tI'O
da fazenda (que em taes circumstancias está livre de trabalho '
pessoal, risco ue quebras, direito de ,ello, despezas de cbapas,
caixeiros, ca as, etc,) é pl'atica gel'al de todos os governos pagar
uma commissão, Nestes tres ultimas annas torlos os novos go
vernos da America, e muitos da Europa contrahiram emprestimos
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em Londres, e nenhum pagou menos de 4"10. O Mexico
pagou cinco, além de um pelo pagamento do juro, e outro
peja amortisação. O Exm. visconrle de Maricá acha.ndo
estabelecida pelo seu antece SOl' a commi~são de 4 % para os
candidatos Oxenford & Comp., e conhecendo que tal era a taxa
geralmente segui/la, conformou·se com a mesma estipulação, mas
com bastante dexteridade pretendeu que se devia. dividir entre
os negociadores inglezes e bra.ziJeiros, tanto porque o trabalho,
desppza e risco era commum, sendo aquelies responsaveis aos
compradores das apoJices, o estes ao governo do Brazil, como
porque de te modo evitava qualquer outro pagamento aos nego
ciarlores. Não augmentou de um só real a rlespeza da nação, e
conformando-se com a pratica geral dos outros governos em
ca os identicos, procurou repartir com os negociadores brazi
leiros, uma parte da commissão, que estava já concedida aos
agentes inglezes.

A despeito de tudo isto bem podiam os illustres membros da
commissão achar excessivo o premio de 2 % sujeito a despezas,
mas como a questão exposta nesta maneira ficava ao alcance de
todos decidir immediata.mente, imaginarão mais guindado modo
de annuncio « o interesse dos comm:ssal'ios bmzileiros montanrio
((. r, 59.998 cus/ou logo à nação 7'2.000, e ha de cus/ar ;l; 180.000,
ou wn rnithao e nO'IJecentos mil ct·u::;ados.

Excita o riso um semelbante calculo, e difficil será entender
como uma cou,a que já custou 72 ha de custar aínda 180. Parece
que qUlzeram dizer que no fim de 36 anuas, em que se amorti
zará o empre.'timo, a somma total dos juro. vencidos, e da amor
tiza ção do capital nominal de ;l; 72.000 erá igual a J80.000, em
cujo calculo não 11a engano, mas applicando o mesmo raciocínio
para os iUustres deputados dizemos-custa carla deputado agora
seis mil cruzados por anno, e ha rle custar quando se amortizar
o empl'estimo, para cima de tres milhões e meio. quo a tanto
monta em 36 annos a quantia annun.l de seis mil cruzados a juro
composto.

Póde 11twer homem mais antipatriota do que um deputado,
que, bonrado pelo. seus eleitores o tambem pelo governo, com
listincções o merces qus lhe tem conce' ido, percebe com tudo um

subsidio quo obriga a nação a de pender com elie tre milhões e
meio 1 Não 'erá cUg-no da consideração da camara uspender mes
subsidios para. que os deputados sirvam de graça, corno acontece
em outras nações?

Deix~.ndo, porém, semelhante marIo do raciocinar, direi que
os magistrados entre nós vencom commis ões pela cobrança e
,trrecadações, ne que ,ão incumbidos, que os officiaes da marinha
entre os inglezes vencem 2 "/0 rle tona a moeda que se
transporta em seus navios. e finoJmente que os negociadores de
empre ti mos de todas as nações, quando estes são contrahido em
paiz estrangeiro, vencem commis ões, ou equivalentes, que muito
exce,1em a clous por cento. Talvez haja um ou outro exemplo de
al~um negociador que prescindisso da commisssão nos empre
stllnos; talvez a nobre commissão, ou qualquer do seus
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membros, fizesse (sendo negociador) generoso presente á nação
do que tocasse, mas este exemplos não podem converter um
acto licito em crime antipateiotico. O [ereete aviltanle quea
commi são pl'etende impoe sobre o proce .imento (los negocia
dores do empeestlmo, recahe sobre ella, que, adrede con funilindo
operaçõe distinctas, faltiificando e alterando aju tes, deixando
em sUençio factos notaveis e não descobeindo erros mui geandes,
que estão patente na conta do emprstimo, só mo trou parti
culae animosidade contra os negociar1ores e nenhuma intelli
gencia obee as mateeias que examinou.

O leitor imparcial e medianamente instruido em negocios rlesia
natureza que quizer confrontae o plano de emprestimo adoptado
pelos negociar1ores com o que lhe l'óea ubministrado; o resul
tado do emprestimo contrahido com o que foi rejeitado; o alto
preço da venda das apolices, cum os outros de torios os g vernos
americanos na mesma época; a solidez do contractador brazi
leiro, que resistiu ao terremoto commercial do anno pas~ado,

com a quebrado contractadol' de Portugal, da COIUUl bia e Mexico;
julgará sem duvicla dos negociadores por maneira totalmente
opposta ao pa.recer da commissão de fazenda.

A opinião publica pMe se[' seduzida por algum tempo, mas
emfim a verdade e a virtude sempre triumpham.

Documento n. 1

Plano do emprestimo approvado pelQ Exm. Sr. visconde de
de Baependy

Capital em moeda, f 2.500.000.
Juro annual, 6 0/0' pago rle seis em seis mezes.
Commis ão pela agencia do emprestimo, 4 %,

Dita pelo pagamento dos juros, 1 %.

Fundo annual de amortisação. ~ 60.000, que entrarão para
uma caixa vencAndo o juro de 4 %, para que accumulando-se em
30 annos resgatasse então as apolices ao par.

Documento n. 2

Plano do emprestimo contrahido em Londres

Capital em moeda, t 3.000.000.
Juro annual,5 % pago de seis em seis mezes.
Commis...~o pela agencia do emprestimo sujeito a despezas, 4 %.

Dita pelo pagamento dos jUl'OS, I %.

Dita pelo resgate das apolices, 1/8 para o corretor.
Fundo annual d amortisação, 1 % ao menos do capital no

minal das apolices.
O resgate será feito pelo preço corrente da praça, emquanto

as apolices estiverem abaixo do par. Estando acima serão os nu
meros tirados á sorte, com seis mezes de antecipação, porque o
governo nunca paga acima do par.
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Documento ri. 3

Emprestimo contrahido em 1824 (A)

Um milhão esterlino vendido a preço
de 75 produzio em apolices .

Dous milhões a 85 .

Total das apolices ....•..............

Juro annual de 5 % •••••••••••••••••

~ I % do capital nominal para amorti-
sação .

Total da despeza annual. ...........•.

Em 36 annos, oito mezes e 20 dias (não
contando com a economia que have
rá. na amortisação das apolice abaixo
do par, que podem ser mui. conside
ravei ) ficará pago o emprestimo
custando .

Emprestimo rejeitado

:t
1.333.300
2.352.900

3.686.200

184.312

36.862

221.174

8.122.000

:t
Tres milhões a 76 II. produzi.rão em ap0lices 3.921 .500.
Juro anuual a 5 %. • ... .... • • ... .. • • • 196.085
1 % do capital nominal para amorti-

zação............................. 39.215

Total da despeza annual. .

Em 36 anuos, oito mezes e 20 p.ias .

Diíferença de um para outro empres-
timo .

Documento n. 4

235.290

8.640.480

518.480

Demonstração n . 4

Appplicanrlo para pao-amento do em
prestimo (A) a somma que deveria
dispender-se contrahindo o empres- :t
timo (B) teriamos.................. 235.290

Da qual deduzinrlo o ,juro annual do
empl'estimo (A)................... 184.312

Ficaria disponivel para amortização. . . 50. 97g

8
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Esta somma annual de r. 50.978 amor·
tisaria o emprestimo (A) em 31
annos, e qua.tro mezes custando .....

E como o emprestimo rejeitado cus-
taria .

:E
7.372.514

8.640.480

Segue-se que a vantagem total póde
ainda ser de. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . 1.267 .965
As quaes ao cambio de 47 prefazem 6.474:234$396 ou pouco

mais de 16 milhões de cruzados.
Rio de Janeiro, 31 de agos to de 1826.:.

Foi para não interromper o fio do assumpto do emprestimo
brazi1eiro realizado em Londres, e como cabal exposição da
materia, que. acabo de transcrever a defesa tIue o marquez de
Barbacena apresentou em resposta ás invectivas do parecer da
commissão da camara dos deputados, sobre o relataria do
ministro da fazenda, comquo.nto se tivessse passado este ultimo
incidente, como se conhece pela data da exposição (31 de agosto
de 1826) mais de um anno depois do seu regresso da Inglaterra.,
tendo. entretanto, acontecimentos ~uito importantes, que em
seguida historiarei na successão em que se deram, se interposto
entre a sua chegada ao Rio de Janeiro e a data da exposição.

Um desses acontecimentos, que cumpre já mencionar afim de
explicar a assignatura do documento, foi a sua elevação por
carta imperial de 12 de novembro de 1825 á hierarchia de
visconde de Barbacena com honras de grandeza.

Outro foi o haver elie sido nomeado embaixador á côrte de
Lisboa por decreto do teor seguinte:

«Querendo honrar ao tenente-general Felisberto Caldeira
Brant Pontes, pelos muitos e relevantes serviços feitos não só ao
imperio do Brazil, como á realeza em geral, Hei por bem no
meaI-o embaixador junto á côrte de Lisboa, destinado unicamente
a cumprimentar da minha parte a S. M. F., meu augusto
pai. Paço 7 de setembro de 1825, 4° da independencia e do
imperio.- Com a rubrica de S. M. L»

E' esta a commissão a que o marquez se refere na sua carta
a Canning (que logo transcreverei) como sendo-lhe pouco
sympathico, e que se não realisou, por se terem dado outras
infinitamente de maior importancia e alcance politico, em
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successão nunca. interrompida até a época da abdicação do impe
rador.

Além das duas commissões já historiadas teve o marquez de
Barbacena outra a lesempenhar em Londres por instrucções do
governo, datadas de 7 de janeiro de 1824, que consistiu no enga
jamento e remessa de tres mil homens suissos para. o serviço do
imperio, ou de outra qualquer nacionalidade, si houvesse ditn
culdade no engajamento daquelles, e que possuissem as qualida
des nas instrucções, e pudessem ser applicados á lavoura, findo
seu engajamento j podendo o marquez empregar nesta commis
são os agentes que fossem necessarios.

Pouco antes do seu regresso para o Brazil, olIlciou elle ao mi
nistro relatando, nos termo.> que eguem, o que até essa época se
fizera em referencia a esta commissão.

« IIlm. e Exm. Sr.- Sendo indispensavel pelo adiantamento do
inverno suspender as expedições de colonos de Hamburg-o, até
principios de abril fiz vir a esta cioade o major Schaeffer afim
de ajustar com elie a~ contas, dar-lhe tambem algumas instruc
ções vocaes.

Inclusas achará. V. Ex., por cópia, as contas de cada uma das
cinco expedições feitas pelo referido major, em virtude elas
minhas ordens, e bem assim o recibo geral de estar pago de toda
a despeza.

Não po endo dirigir pessoalmente esta parte das minhas in
cumbencias, pela impossibilidade de me ausentar desta cidade,
onele os negocias mais ponderosos para o nosso paiz me obri
gavam a permanecer, e tendo boas informações do elito major,
incumbi-o clella, sob a minhas ordens, como de tudo fiz a devida
participação a V. Ex.

Na minha corresponllencia com elle sempre me queixei amar
gamente da despezas, mas em abono da verdade devo declarar
a V. Ex. que em minha consciencia entendo terem sido mode
radas, e que de nenhuma outra parte será possivel obter gente
com menor despeza.

Nos cinco navios mandou elle 1.838 pessoas vestidas e algum
armamento, e tenno para isso recebido de mim z 22.278 e sac
cado (contra minha ordem) sobre o thesouro ,f 1.111, vem a ser
a despeza total ue :e 23.289, que, divirlidas por 1.838 pessoas, dá.
para ~da l1.!na z 12.14, despeza, sem duvida que moderada e
de mUI consllleravel beneficio para o Brazil, i com e1feito os
homens destinados para o serviço activo possuirem a robustez e
tiverem a idade nece.saria.

Para a regularidarle da escripturação do Tlle ouro ajunto no
docu~ento n. 1 a cont-L geral d,e todas as quantias por mim des
pendidas nesta commissão. Deus guarde a V. Ex. Londres, 25
de fevereiro de 1825.»
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Pouco depois da sua chegada ao Rio de Janeiro dirigiu o
marquez de Barbacena a MI'. Canning a seguinte carta, em
resposta á que recebera deUe nas vesperas de sua partida de
Inglaterra para o Brazil :

«mm. e Exm. Sr. Jorge Canníng - Esperava ancioso a con
clusão das negociações de que fõra encarregado Sir Charles
Stuart para dar a V. Ex. os mais sinceros agradecimentos pjr
quanto V. Ex. se dignou fazer em beneficio de minha patria e
soberano.

« O tratado com Portugal foi ractificado por meu augusto amo
em 29 de agosto, e o de Inglaterra a 20 de outubro; não devo,
pois, retardar um só instante tão lisongeu'a obrigação, e i,
(usa.ndo na expressões com que V. Ex. me honrara em 14 rle
maio) me não coube a gloria de« to tay ,jointly toith you the
{oundations ora lasting friendship and lilJual inte)·course be·
tween England and Bra;il », concorri comtudo para desfazer
obstaculos, que por mais de uma vez se o.tfereceram em qual
quer das duas negociações.

« Sir Charles Stuart terá sem duvida informado a V. Ex. de
tudo isto, bem como da repugnancia que tenho sobre a missão
de Lisboa.

« De"confio que neste momento sua magestade imperial pre
tende dar-me outro destino, para o qual ainda tenho maior
repugnancia, mas seja a minha sorte qual fo~, esteja eu no
Brazil, ou na Europa, em toda a occasião e lagar hei de mostrar
que sou com a maior gratidão e respeito - De V. Ex. fiel e
obrigadissimo criado.»

Com efl'eito mui acertadamente andou o marquez, em re
luctar contra a acceitação da embaixada para Lisboa, pois que
seu zelo pela causa do Brazil, e o ardor com que em Londres
advogou o reconhecim~nto de sua independencia, necessaria·
mente o teriam cOllocado em posição difficil , e sobremaneira
desagradavel naqueUa côrte, aonde o tratado negociado por Sir
Charles Stuart não fàra recebido com agrado.

OAPITULO VI

O espirita do marquez de Barbacena, quando eUe chegou ao
Rio de Janeiro de volta de sua mis ão em Londres,carecia de eles·
canço.

A excitação moral provinda da immensa responsabilidade iuhe·
rente ás importantissimas commissões que lhe haviam sido
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confiadas, solaparam a sua saude, que portanto, requeria repouso
nas doçuras da vida intima da familia, para recuperar as gastas
forças.

A época porém não lhe permittia este goso, e o facto de haver
conduzido com inaudita dedicação, e consummacla pericia, os
mais momentosos negocias, a um feliz resultado, consideradas as
difllculdades do commettimento, serviu apenas de incentivo para
se lhe entregarem outros, de não menor alcance e lahor.

Em 21 de novembro de 1825 teve de encarregar-se da pasta
dos negocios da fazenda, e por esse tempo tambem da do imperio,
interinamente, mão grado as suas reiteradas representações pe
dindo escu a de taes cargos; e comquanto fosse apenas de dous
mezes incompletos a sua gerencia da pasta da fazenda, todavia
peestou ahi relevante~ serviços ao estado.

Não se esqueceu da fundação da divida publica do imperio, a
qual sob um plano de amortisação, vantajoso e comprehensivo,
estaria verificada no dia I de abril, si o marquez não tive se in
sistirIo pela sua exoneração muito antes desse dia. Tomou pro
videncias sobr o quinto do ouro, e extracção dos diamantes, as
quaes ao passo que adequadamente resguardavam os justos in
teres es do fi co, por outro hl.do restituiam aos mineiros aquella
completa liberdade de acção, na prosecução da sua industria,
que elles calorosamente reclamavam. Creou uma junta de fa
zenda em Montevidéo, e ren.lisou alli o estabelecimento de um
deposito semelhante ao que existi~ na corte, para que nelle se
admittissem não só os artigos de producção e industria britannica,
mas tambem os de todas as nações que se :l.cbavam em paz e
amizade com o Brazil.

Ma os negocios politicos turvavam-se na rica e populosa pro
vincia da Bah.ia, outr'ora a metropole da america portugueza,
eainda não resignada á perda dessa gloria e primasia.

O odio contra os portuguezes, alli começou a assumir concen
trada intensidade, e seu desenvolvimento, si não fo se atalhado
em tempo, presagiava tr-azer em si uma temerosa e fatal tem
pestade.

O ma.rquez bem o conhecia, e amando esta província como se
fora o seu berço: onde seus filhos haviam nascido, e se achava
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localisada uma grande parte da sua fortuna, envidava todos os
esforços, e todos os meios ao seu alcauce, afim de conjurar a
tqrmenta que se armava no seu horizonte.

Pareceu-lhe que uma visita do imperador aquella provincia,
teria o eífeito de acalmar as ondas que se agitavam alIi, como
uma visita igual em circumstancias analogas, jà ti.vera tido em
Minas e S. Paulo, e pois jà de algum tempo, aproveitava elle
todas as occasiões de inocular o seu pensamento no animo de
D. Pedro; demais tal viagem era mesmo devida pelo so
berano aos bahianos, em cumprimento a compromissos que
com esses povos tomara. quando para excitaI-os a expelIir
o general Madeira do seu sólo, prometteu de fa.zer-lhes uma
visita.

O imperador, pois, resolvendo-se a emprehender a viagem,
dirigiu ao marquez de Barbacena a carta seguinte sobre o as
sumpto.

« Boa Vista, 16 de janeiro de 1826.
« Meu visconde-Tendo eu pensado melllor sobre ir ao Sul, e

depois ao Norte, assentei que era mais conveniente ir ao Norte,
pois não quero que depois sirva de pé ~e cantiga para algum
barulllo o não estar eu aqui para a abertura da assemblea no dia
3 de maio.

« Considerei sobre a Ba.hia, e vendo o triste estado da fazenda
publica assentei que devia.tambem levar o ministro da razenda,
e visto isso aprompte-se que vae commigo, e ficarão a pasta do
imperio no Vieira, e a da fazenda no Santo Amaro. E' o que
tem por ora a participar-lhe. Este seu amigo. -O imperador."

O marquez de Barbacena instou pela sua exoneração das
duas pastas que occupava, antes dl3 seguir viagem para a
Bahia; e eífectivamente por dEcreto datado de 20 de janeiro
de 1866 ,sua magestade imperial concedeu-lhe a demissão de
sejada. cujas pastas o marquez occupara durante o breve espaço
de tempo decorrido entre 21 de novembro de 1825 e essa data,
louvando, entretanto, o interesse que havia tomado pelo bem do
estarl0 nesse pouco tempo que serviu.

Concluidos os aprestos para a viagem, a 2 de fevereiro de 1826,
largou do porto do Rio de Janeiro uma flotilha composta da nào
p. Pl}dro I e das fragatas Piranga e Parogv.assu, levando a seq
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bordo o imperador, a imperatriz, a princeza D. Maria da Gloria
e as pe soas que formavam o sequito damonarchia.

O marquez acompanhou o imperador.
Chegad03 á Bahia, foram os imperantes recebidos pelas auto

ridades e pelo povo com as mais exaltadas demonstrações de
amor, apreço e enthusiasmo.

Penhorado D. Pedro com tão generoso acolhimento, distribuiu
con ecoraçães honorificas entre os principaes habitantes da pro
vincia, visitou todos os estabelecimentos publicos e captivou a
geral sympathia com suas maneiras rasgadas, palavras francas
e ares cavalheirosQs.

A agitação e tava felizmente em seu começo, e as seguranças
pessoaes de sua magestade, ajudadas pelas providencias do
marquez de Queluz, a esse tempo presidente, bastaram para
restabelecer a paz em toda a provincia.

Deixou o imperador por fim a Bahia depois de quasi um mez
de residencia alli, regi'essando para o Rio de Janeiro, aonde
aportou no dia I de abril.

Bem não tinha D. Pedro descançado das lides da sua viagem,
quando um navio mercante vindo do Porto espalbou no Rio
de Janeiro a noticia da morte do seu augusto pai.

Não tardou a noticia em ser confirmada, porque dias depoi8
outra embarcação chegada directamente da capital portugueza,
trouxe gazetas que publicavam o triste acontecimento, occorrido
aUi no dia 10 de março de 1826, o que tamanha influencia devia
exercer na situação e politica tanto do Reino europeu, como do
imperio americano.

A regencia nomeada pelo finado monarcha por decreto datado
de 7 de março de 1826. composta da infanta, D. Isabel Maria, na
qualidade de seu pi'esidente, e do cardeal patriarcba, do duque
de Cadaval, do marquez de Valana, e do conde de Arcos,
a quem ainda em vida D. João havia feito entrar no exercício
da autoridade, cumpriu as derradeiras ordens do seu soberano
reconhecendo D. Pedro com o titulo de IV na qualidade de Rei
de Portugal e Algarves, e ordenou que dahi por diante se admi
nistrasse o paiz em nome delle, nomeando uma deputação de
tres membros, que foram o duque de Lafões, o arcebispo de
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Sacedemonia, e~Francisco Eleuterio de Faria e Souza, juiz de fóra
de Coruche, incumbida de ir ao Rio de Janeiro a pedir as
ordens de D. Pedro. como legitimo soberano de Portugal, e ren
der-lhe preito e homenagem como representando as tres ordens
do Estado.

Esta circumstancia vinha de certo modo comprometter o prin
cipe no animo dos brazileiros, excitando as suas desconfianças e
os seus zelos pela independencia do seu paiz.

Porem Dom Pedro guiado nesta conjunctura por estrella feliz
tomou a direcção que mais convinha aos dous paizes, e á propria
gloria.

Acceitou a herança de seu pai, e como rei de Portugal assi
gnando-se Pedro IV amnistiou por um decreto datado de 25 de
abril de 1826 todos os delinquentes politicos, prohibindo lembrar
se passadas discordias; por outro decreto de 27 do mesmo mez
concedeu á nação portugueza uma carta constitucional modelada
pela constituição brazileira; por um terceiro decreto datado de
29 de abril, nomeou os membros que deviam compor acamara
dos pares portuguezes; por um quarto decreto de 3D de abril
confirmou' sua irmã D. Isabel Maria no cargo de Regente do
Reino; e finalmente por um quinto decreto datado de 2 de maio
de 1826 lavrou Dom Pedro a abdicação da coroa portugueza na
pessoa de sua filha D. Maria da Gloria, com a condição della se
casar com o infante D. Miguel, e de jurar este principe a carta
constitucional por elle outorgada.

Teve o principe de optar, ou pela terra de seu berço, patria
dos seus maiores, ou pelo novo imperiu, por elIe instaurado, onde
se fixara, e onde os filhos lhe haviam nascido.

Nestas circumstancias depois de cogitar, e cogitar muito, de
cidiu (como manifestou pelo decreto sobredito) guardar para si
e sua successão varonil a corôa do imperio do Brazil, no que deu
uma prova de sua predilecção pelo povo que com elie combatera
pela liberdade, e cuja independencia de commum accordo, e com
esforços reciprocos conseguira consolidar, e fazer reconhecer
pelas velhas monarchias da Europa.

Seguiria, porém, D. Pedro os conselhos da sabedoria de outrem,
ou derivaram·se as grandes resoluções dessa época espontanea-



-121 -

mente da sua razão! E' o que uma verdadeir.a historia do
reinado de D. Pedro I algum dia resolverá; importa, porém,
desde já ponderar que o imperador teve poderosos auxiliares
para confirmai-o no seu pensamento, suppondo que fõra este no
sentido dessas resoluções, porque, debatendo-se fortemente a
questão em sessão do conselho de estado de 28 de abril de 1826,
decidiu-se afinal que sua magestade imperial abdicasse a corôa
de Portugal em sua filha D. Maria da Gloria. (Vide Memorias do
Visconde de :). LeolJold{}, compiladas pelo conselheiro Homem de
Mello.)

Além disso, consultou o imperador a algumas pessoas que não
pertenciam ao conselho de estado, mas que possuíam o Eeu
conceito e confiança, redigindo elle proprio os quesitos sobre os
quaes desejava oulTil-as, e, sendo o marquez de Barbacena uma
das pessas consultadas, respondeu em memorial datado de 26 de
abril de 1820, do modo seguinte (I) :

" Póde o imperador herdar e acceitar a corôa de Portugal ~
Convem ou não ao imperador aqueDa herança ~

Senhor-A constituição do imperio não regulou cousa alguma
sobre as heranças ou doaçõe que em qualquer tempo possam
sobrevir ao imperador, tanto em consequencia de seus direitos
pessoaes por nascimento, como da deliberação voluntaria de
qualquer pessoa ou nação. E como tudo quanto as leis não
prohibem é permittido fazer, segue-se que o imperador do Brazil
póde acceitar as heranças ou doações que por qualquer titulo
legitimo lhe pertem~erem.

« A constituição, é verdade, prohibe ao imperador de ~ahir do
imperio em o consentimento da assembléa geral, e probibe
absolutamente laço algum de união ou federação com qua.lquer
nação, que se opponba á independencia do Brazil; ma destas
duas prohibições resulta o corollario seguinte, que residindo o
imperador no Brazil e não e. tipulando condições que se oppo
nbam á independencia do imperio, póde bem acceitar a corôas
que lhe pertencerem, seja por direito de nascimento, seja por
doação testamentaria de algum soberano, ou eleição voluntaria
de qualquer na<;>.ão.

<I) A. seguinte positiva asseveração do r. conselheiro Pereira da ~iJva:
• colhe-~e sem a menor duvida. que do proprio impulso do imperador procedeu a
res~luçao. por elle tomada terminan:cmente. posto que contraria a votos de
varlOS amIgos e mtlmos », examda IL png. 93 na sua Historia do 20 perio!lo do
reinado .di!, D. Pedro l, carece de sufficiente demonstração, parecendo estar em
contradlçao com a verdade dos factos.
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Depois da exposição destes principios, de cuja exactidão nin
guem pôde duvidar, affirmo e sustento que a herança da corôa
de Portugal e Algarves pôde ser agora acceita por V. M. I.• sem
oifensa da constituição, ou independencia do Brazil.

Não tendo a menor duvida sobre os direitcs de V. M. I. á he
rança da corôa portugueza, nem sobre a genuina intelligencia.
das disposições da constitui\,ão do imperio, tenho, comtudo, as
mais graves apprehensões sobre a utilidade pratica da reunião
das duas corôas, e depois de haver meditado profundamente sobre
este objecto ouso declarar, como resultado da minha intima con
vicção, que as consequencias da acceitação pura e absoluta da.
corôa portugueza por V. M. I. neste momento, serão funestis
8imas attentas as circumstancias delicadas da opinião publica em
uma e outra na\,ão. Em Portugal porque estando aqtlelle reino
dividido em ires partidos, dous serão contrarios a V. M. r. e
aproveitarão todas as occasiões de excitar descontentamento e,
talvez, uma revolução. De um lado nenhum portuguez porterá
gostar de ter um rei a duas milleguas de distancia; e de outro
a idéa de converter POl'tugal em colonia do Brazil, oifende o amor
proprio nacional, e excita aos maiores excessos, embora seja mui
falsa e absurda aquella denominação de colonia pela reuniã.o das
duas corôas. No Brazil, porque a maior parte dos meus compa
triotas, ainda mesmo na cla8se dos maiores amigos de V. M. r.
confundem de boa fé a reunião das corôas, com a união das nações,
e então po'lem ser surprehendidas pelos democratas, que não dei
xaram de clamar contra a união de Portugal, fingindo sincera
persuasão de que voltamos ao tempo do Senhor D. Juão VI. Em
summa todos os argumentos que empregamos em rlefesa da
nossa independencia, e da separação das corôas, voltar-se-hiam
agora contra V. M. r. que pela acceitação pura e absoluta
da corôa de Portugal, desmentiria quanto havia dito até hoje
por palavra e por escripto a todas as naçõe e governos.

Qual seria, pois, o resultado de tal combinação de idéas ao
mesmo tempo entre as duas nações ~ Mais ou menos de ordem
em ambas, augmento de ciume e rivalidade, e no fim de alguns
annos de constantes desgClstos, a separação forçana e absoluta das
suas corôas, perdendo V. M. r. a gloria, e a occasião de o fazer
por um acto voluntario de summa politica, e generosidade. e
mediante o qual separando as nações ~ corôas, póde comtudo
conservar em sua descendencia a herança de to a a monarchia
portugueza.

Tendo enunciado a minha opinião sobre a questão de
direito. e sobre os inconvenientes que podem resultar da
verificação daquelle direito por uma acceitação pura e absoluta
da corôa de Portugal. resta-me (lizer o que julgo praticave!.
digno, e seguro para ma'or gloria de V. M. r. con ervação dos
direitos da sua augusta. dynastia, maior bem das duas naçõe ,
e completa approvação dos soberanos da Europa, unicos
amigol5 e ver(ladeiros alliados do imperador do Brazil, emquanto
elle fêr tambem o unico df,l. sUa classe na metade do mundQ
conhecido.
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Lembrei pois a renuncia e cessão da corôa de Portugal
na pessoa de um dos filhos ou filhas de V. M. I.

« Como porém, seguindo as leis fundamentaes do reino de Por
tugal, a renuncia só pórle ser feita no successor chamado pelas
mesmas leis, e no presente caso encontram-se na pe soa elo filho
successor, os mesm03 inconvenientes que existem na pessoa do
pai, é mister manejar as Cortes de Portugal, para que
chamem á succes ão da Corôa o filho ou filha que S. M. r.
de ignar.

Segurar, pois, aquella coróa para um dos filhos e preencher
os votos dos povos confiados ao seu p:1ternal cuidado é a nobre
empreza que se o1ferece a V. M. 1. e quanto á mim mui facU
de con eguir empregando os meios eguintes:

) • o Declarar V. M. r. da Inaneira mais authentica que
acceita a corôa portugueza, unicamente pelo limitado tempo
que fôr necessario para por em pratica as medidas que
devem garantir para sempre, a separação e independencia
das duas nações e corôas, fazendo, porém, a felicidade de ambos.

;? o Confirmar u Regencia nomeada por seu augusto pai.
3. o Conceder amnistia geral e plena.
4. 0 Convocar certes ás quaes fará apresentar uma carta con

stitucional para sua acceitação e juramento, e depois deste be
neficio conseguirá das côrtes, e da nação quanto quizer.

5. 0 Expedir credenciaes para o corpo diplomatico, mud:mdo
algumas pessoas (como Pamplona. etc., etc.) e alterando al
gumas graduações, (como em Londres, etc., etc.)

6. 0 Fazer tudo isto antes <la abertura da assembléa, p'lra.
introduzir na falia do throno um brilhante artigo que di sipe
todas as apprehensões. '<>

Era assim que discorria o marquez de Barbacena a respeito da
vereda que ao imperador mais convinha trilhar, no momentoso
as"umpto de successão á corôa de Portugal, questão de grave
ponderação, aberta pelo fallecimento do rei D. João VI, e, nas
grandes resoluções, nesta conjunctura manifestadas por D.
Pedro nos decretos que lavrou, vê-se quanto se assemelharam os
seus pensamentos ás idéas do atilado brazileiro, exaradas no me
morial que lhe dirigiu.

Parecia que, mediante todas estas provirlencias simultanea
mente publicadas, devesse o Principe lograr tranquillisar a in
qUietação do Brazil, despertada pelos acontecimentos sobrevin
dos: perpetuar nos dous paizes a sua dynastia; e conciliar em
Portugal os tres partidos que alli disputavam a pos~e do parleI':
o liberal com a concessão da carta constitucional, o ab.olutista
com a instituição de uma camara de pares, que pela sua origem
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aristocratica, devia limitar a acção da influencia popular; e em
fim o miguelista por se casar D. Miguel de Bragança com a
rainha, e obter para si o titulo de rei, logo que do seu consor
cio lhe nascessem filhos, e inquestionavelmente llma grande
influencia politica, no manejo e direcção dos negocios publicos.

Escreveu o imperador ao mesmo tempo a seu irmão, mostran
do-se seu estremecido amigo, e pedindo-lhe que annuisse de Ma;
vontade a todas as sua disposições, e viesse para o Rio de Ja
neiro, logo que em qualquer porto da Europa por elie escolhido,
aportasse a náo Dom João VI, que chegada ao Rio de Janeiro,
com a deputaçao dos portuguezes, enviados pela regencia, fóra
de J1Ovo apparelhada, e regre sara afim de se coliocar as ordens
do infante, e conduzil-o ao Rio de Janeiro.

D. Miguel pelo seu lado apenas teve noticia em Vienna, onde
se achava, do fallecimento de seu pae, e das disposições feitas por
elie ainda em vida, escreveu a irmã D. Isabel Maria uma sen
tidissima carta de pezames datada de 12 de maio de 1826, decla
rando-se prompto a render homenagem a sua Regencia, e a se!'
o primeiro em respeitar os legitimos direitos do irmão primoge
nito D. Pedro de Alcantara ao throno dos seu antepassados.

Dirigiu-se igualmente no mesmo dia, e por outra carta a D.
Pedro, para exprimir-lhe identicos sentimentos, solicitar as suas
ordens como soberano, e beijar-lhe a mão como rei de Portugal
e Algarves; e logo que teve conhecimento da providencias to
madas no Rio de Janeiro por D. Pedro, apressou-se em declarar
aos diplomatas brazileiro e portuguezes junto a côrte de Vienna,
que se submettia com o maior jubilo ás ordens do imperador, e
estava. prompto a jurar a Carta Constitucional pOi' elte outorgada
ao reino de Portugal, e a celebrar espon aes com sua sobrinha
D. Maria da Gloria que reconhecia, igualmente como sua rainba
e senhOra.

Não deixava, entretanto, o marquez de Barbacena de nutrir
graves duvidas acerca da sinceridade e promessas do infante,
e por isso, na mesma occasião em que apresentava ao imperador •
o seu parecer relativamente a sua successão de Portugal,
instava para que se tomassem todas as providencias possiveis,
afim de acautelar a contingencia de futurOll assomos ambiciosos
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da parte de D. Miguel, pois o marquez sabia que, ainda quando
o infante, por proprio estimulos de gratidão, pelos favores e
consideraçiio que acabava de receber de D. Pedro, preferisse
conservar-se fiel e leal ás profissões e promessas que fizera, ha
veria em Lisboa quem, abusando da influencia que exercia
sobre o seu espirito, e apoiado em um forte partido absolutista e
clerical, o iJD1lellisse a actos de usurpação e violencia.

Por outro lado, porem, havia-se D. Miguel conduzido, durante
todo o tempo da sua residencia em Vienna, per modo tão brando,
calmo, e circumspecto, parecendo ter aproveitado tanto as
lições de cordura, e os conselhos do imperador da Austria, sogro
de D. Pedro, que realmente o imperador devia receiar offen
deI-o, adoptando as medidas de cautela que pudessem parecer
dictadas por latentes desconfianças a respeito da sinceridade.e
nobreza das suas intenções. E pois ate onde podiam chegar as
vistas humanas, devia considerar-se como tendo sido tomadas as
medidas mais proprias ptJ.ra assegurar a paz e ventura da velha
metropole, como a confiança e tranquillidade de espirito do
nascente e cioso imperio.

Todos estes generoso pensamentos e boas intençõe vieram,
porém. a mallograr-se na execução. porque não bastava tel-as
em certo momento dado para garantir o seu resultado na fórma
de beneficios perpetuos. Era mister que o principe que agora
regia os destinos das duas nações fosse constante e invariavel
no seu seu exercicio e pratica; que fosse dotado de att.ributos
intellectuaes que D. Pedro infelizmente não po~snia. Carecia-se
de talentos de primeira ordem; de profunda e consummada
pericia; de intimo conhecimento dos homens e das cousas,
e daquelle instincto peculiar que advinha e aquilata com
infallivel certeza os caracteres e aptidões individuaes, e sabe
collocar sempre o homem mais proprio no logar que lhe
compete. Carecia-se de um soberano de provado criterio,
e de bastante força de vontade e abnegação para manter os di
versos elementos politicos de sociedades ainda no processo de
formação girando com plena liberdade de acção, cada qual na
sua esphera respectiva; sem pensar de o.lfender ou usurpar o
direito universal a este goso nascido da mesma natureza das
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cousas. Sobretudo carecia-se de um monarcha que fizesse a
gloria do seu governo consistir, não na imposição autocratica da
propria vontade mas na gratidão dos povos que nasce do goso da
felicidade. E todas e'>tas qualidades faltavam a D Pedro, pelo
menos em aquelle gráo eminente que as circumstancias dos doua
paizes demandava.m: e a sua credulidade foi muitas vezes fatal
tanto a estes paizes como aos proprios interesses.

A ingenua confiança com que D. Pedro em carta datada de 3
de julho de 1827, escrevia. a Antonio Telies da Silva, st'Ju mi
nistro em Vienna, para que fizesse com que o infante D. Miguel
quanto antes procurasse o principe de Metternich afim de re
ceber delle o conselho de obedecer as suas ordens, e governar
Portugal em' conformidade com a carta constitucional por elie
outorgada áquelle reino, sem a minima alteração na mesma; e
sem attender ou mover-se por este ou aquelle partido, governa.r
sómente por eS'a lei fundamental, mostrava tão completa e su
pina ignorancia do caracter de Metternich; do escopo e fins do
systema social e politico deste extraordinario hom.em de estarIo,
que realmente faz pasmar, parecendo quasi bordar na imbecili
dade.

O leitor vae conhecer no proseguimento desta historia a na·
tureza dos conselhos que Metternich ministrou a D. Miguel.

Quando ~e nota D. Pedro I recorrer ao principe de Metter
nich para aconselhar D. Miguel a governar Portugal com o re
gimen constitucional, immediatamente se vê que o desejo do
ex-imparacIor é de todo o ponto inexequivel e absolutamente
destituido do conhecimento da situação da politica europea,
creada pelo congresso de Vienna.

Nesse congresso elas grandes potencias reunidas, sob a influ
encia elo imperador Alexandre da Rus ia, e da Austria, e do rei
da Prussia, prevalença, cujos principios excluiam a liberdade
con~titucional dos povos, que deviam submetter-se ao dogma do
poder regiJo por direito divino.

E' claro que o principe de Metternich, sendo o mais intere,,
sado na sustentação de tal politica, jámais poderia dar a
D. Miguel os conselhos, que D. Pedro solicitava com uma creduli
dade, que só se explica pela falta do conhecimento da politica
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triumphante no Congresso de Vienna, contra a qual protestaram
Lord Castelreag, mini3tro de estrangeiros da Inglaterra, e o
duque de vVellington, ambos embaixadores ao mesmo congresso,
e ambos recusaram associar-se á politica, que reduzia os povos
ao regimen do governo absoluto. Então D. Miguel não podia
receber do principe de Metternich sinão conselh03 de harmonia
com as doutrinas, principios e praticas da Santa Alliança; e o
procedimento de D. Miguel parece confirmar a supposição da
influencia, que o pretendente da corôa 'portugueza recebeu na
côrte de Vienna.

« Conde rle Lage-Illm. e Exm. Sr.-Acabo de receber o omcio
com que V. Ex. honrou em data de hoje, acompanhando a.
côpia do decreto pelo qual sua magestade o imperador houve
por bem nispensar-me do commando do exercito no Sul para
encarregar-me mais honrosa, e pessoltlmente irei agradecer a
V. Ex. a parte que sem duvida teve em tão lisongeiro teste
munho da imperial approvação.

Deus guarrle a V. Ex. Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1827.
Marquez de Barbacena.»

Em seguitla public:1mos a descripção da batalha do Rosario.

«Um historiador que trata de acontecimentos geralmente co
nhecidos, deve expol-os em uma narrativa simples, consisa e
synthetica. Mas quando lhe cumpre investigar factos em
à.ocumentos comprobatorios, depurai-os de erros, restabelecer a
verdade alterada, não lhe é possivel, sinão mesclar a exposição
com a discussão. O seu trabalho é rle investigação como um pro
cesso, no qual as repetições !São inevitaveis, porque são necessa
rias para esclarecer a verdade,

Narrar a campanha do sul, principalmente o episodio da bata
lha de Ituzaingo, importa: l°, verificar nos documentos, até hoje
desconhecidos, os factos taes quaes se deram; 2°, destruir as opi
niões dominantes que alteram os factos; 3°, discutir os motivos
detaes opiniões; 4°, apontar as causas que influiram na forma·
ção da opinião dominante.

Ora a campanha do sul é avaliada conforme a tradição cor
rente desde 1827.

O historia-lor que 3l> expuzesse syntetllicamente renovaria
o erro tradicional' para dissipar esse erro, de necessidade
deve examinar e disoulir uma por uma as peças e documentos
do processo. Con eguintemente a sua obra se resentirá do
defeito inherente a todo o processo, repetição e ml;lOotonia; não
lhe é dado escrever uma obra correcta com as fôrmas estheticas.

A fallar a verdade, eate assumpto ainda não está preparado
para constituir-se dominio da Historia. E' preciso discutil-o e
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pleitear perante a opinião do paiz a causa de merecida fama do
nome illustre do general de Ituzaingo.

Não é uma materia sem contestação; só á força de repetidas
demonstrações, muita gente se convencerá que não houve uma
estrondosa derrota, em 20 de fevereiro, no Pa 'so do Rosario. Só
a critica analytica das paixões politicaEJ do tempo, dos interesses
dos pa.rtidos, dos erros e loucuras do governo e d) imperador,
póde explicar o como se formou a opinião nacional tão adversa
ao marquez de Barbacena.

Este tentamen de restabelecer a verdade para entrar no domi
nio da Historia, e reltabilitar o general bra~o e patriota, que
teve contra si e sua fama as coleras politicas e as desgraças dos
tempos, não ha de sel' facilmente acceito, porque vem contrariar
todas as idéas que se teem professado acerca do marquez e da
campanha do sul.

As exagerações de uns, as anedoctas de outros, a ignorancia
geral dos factos, são serios obstaculos que embaraçam a ver
dade.

Os sobreviventes ainda pintam o general e a batalha com as
côres do tempo. Assim, concentrar a critica neste ponto, para
destruir o erro inconsciente, era indispensavel.

Quando a geração nova houver, por sua autoridade, refor
mado a sentença do passado, sanccionado um novo julgamento
com justiça, será facH ao historiador, que vier mais tarde, to
mando este ponto de partida, narrar simples e concisamente a
campanha do sul em rapidas paginas.

O marquez, tendo o seu processo ganho perante o jury da
consciencia do paiz, não tera necessidade de defe a, e entrará
triumphalmente na galeria dos heroes gloriosos do BraziL

Neste debate jtlridico-histo~'ico que instituimo. , o nosso prin
cipal empenho foi apurar os factos, esmerilhar os documentos
offlciaes, apontar as causas da opinião, as circumstancias expli
cativas, assim levar o leitor ao campo da batalha, no meio das
forças diminutas e indisciplinadas do que se chamava exercito
brazileiro. fazeI-o testemunha do e forço heroico do general, e da
impavida intrepidez das tropas, envoltas nas labaredas do incen
dio,-unico triumphalor do campo de batalha de Ituzaingo.

O leitor que contempla a victoria inconsciente do elemento, e
não da intelligencia e da bravura dos argentinos, não póde vio
lentar a sua consciencia e ser injusto para com o general.

Dest'arte conhecedor de tudo, podera, por eu proprio cri·
terio, formar um juizo baseado sobre a campanha da Cisplatina
em 1827; e comprehender o porque a tradição dos politicos per·
durou até nossos dias.

Si este trabalho perde na belleza da fôrma, na harmonia e con·
cisão da exposição, não deixa, porém, de utilisar a causa, que se
debate, e cujo triumpho vale mais do que a satisfação da vaidade
litteraria.

O leitor, pois, tem lleante de si a discussão de um processo, as
repetições, que esclarecem, e a reproducção de factos, que devem
ficar fóra de qualquer contestação ou duvida.
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Deve ler este proceRso historico isento de prevenções e applicar
asua razão, raciocin,tlldo por sua conta e risco, sem se deixar in
fiuit' pelos juizos e opiniões dos contemporaneos do marquez de
Barbacena, os quaes, preoccupados do presente em 1827, men
tiram á posteridade.

CAPITULO VII

A banda oriental, outr'ora parte do vice-reinado hespanhol do
Rio da Pl'ata, conquistada pelas armas de D. João VI, annexou-~e
depois da independencia do Brazil, ao imperio em virtude do
voto das autoridades e populações orientaes: mas, levada pelo
espirito de liberdarle, que fizera de todas as colonlas americanas
estados !ines; revolucionando-se, rompeu os laços de união e
dech1rou-se pl'ovincia IlOida. aos E 'lados do Rio rla Prata.

O Brazil, que mantinha a posse desse territorio, já por direito
de conquista, já. pOl' actos de lederação, tratou de reivindicar a
sua soberania.

Eis ahi a causa ria guerra, que se terminou na batallla de
ltuz,tingo, conhecirla geralmentu por-Pa 'so do Rosario.

Não é meu intento tazer a historia dos motivos da federação e
do caracter dessa fracçã.o da raç-a hespanhola e muito menos es
merilbar as circumstancia politicas, que incitaram a popula
çõa cispl;ttinas áquelle acto, que elias considera,-am de acryso
lado patriotismo e o imperio da rebeldia,

Depois do congl'esso de Vienna. onde os plenipotenciarios in
gleze aventaram a questão la indepellúencla das colonias ame
ricanas ('), quet' para abrir vasto merca~o á ambição da
politica essencialmente commercial da Inglaterra, quer para
desaggravar-se da conducta da Hespanl1a dUl'all.te a dominação
de I apol"ão I, ficou evir ente a impos'ibilidade de conter os
povos amel'Ícanos em suas legitimas aspir'ações.

Além (le sa causa gf'l'al o do exemplo contagioso, accrescia que
o antagonismo tradicional entre o povo portuguez e o hespa
nhol não ,e havia ltmol'tecitlo pela conqubta e l'erlel'ação, ainda
recentes, flue nã.o tinham amalgamado a dilas raça rivaes.

Os brazileiros, descendente dos portuguezes, os cisplatinos,
oriundo dos lle panhoes, herdaram, com o temperamento, os
mesmo" odio , e con el'varam a fibra pvrsistente da mã.e-patria.
A evolução do tempo não conseguiu apagar os resentimentos,
que lampejam no espil'ito do povo' conquistados. E' certo que
a federação, embora. persistisse c mo um í'C1CtO, vivia na con
sciencia dos vencidos como uma affl'onta, contra a qual protesta·
vam appellando para o porvir.

A esses odios nacionaes associavam-o e as ambições insoffridas
depreponderancia. Assim que a rapublica Argentina sentia-se

(I) Duvergiel' d'FIaumnne- Bis/. clu GOllue,·/I. Paris.
9
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humilhada. vendo o Brazil opulentar-~e com o despojo do antigo
Llominio hespanhol. !i~#...~"

Buenos-Ayres converteu-senatul'almente em um foco de intri
gas. de incitações, onde o patriotismo ulcerd.r1o, ou ambicioso,
tI'amava con~pirações. A alliança da duas fracções na familia
lle.. pa nhola operava·ee pela forç;a das cousas, pelos interesses
communs.

ri. revulução, immanente nos animas, realisou-se nos ·factos ;
todas as Republicas da mesma origem auxiliaram-n'll. efficaz
mente.

OgoveI'no imperial, representado pelo general Lecár, gover
nava estes povos com uma inercia e imprevidencia, que a historia
deve condemnar e reputar dignas de lastima.

QuanLlo da Florida os caudilhos annunciavam a revolução,
con vaca vam os povos para a obra gloriosa da redempção da
patria; f]uando Lavalleja, á frente de 600 bravos.já proclamava
aos orientaes que s'e levantas em para libert-lr a patria do jugo
estrangeiro,-o governador brazileiro era surprehendido pelos
acontecimento., que completamente ignorava.

A má fortuna do Imperio, em diversas epocas, tem provindo
da imbecilidade dos homens, que governam e sacrificam a causa
dos legitimas interesses nacionaes.

O governo ímperial colhia os fructos do systema, pelo qual
administrava a Cisplatina. Apezar de incorporada como pro
vincia. do Imperio, continuava a er regida militarmente,
privada das vantagens de uma .administral<ão civil. A este
gravissimo erro politico accresce que o governado I' era um ge
neral de uma incapacidade consumada, simulada em prudencia
e cautela. SI lhe não fosse dado empecer a revolução e com ella
a independencia. terÍll p }diclo poupar ao paiz os sacri fieios de
sanl-(ue e do thesouro, os vexames da população, victimarla a
um recrutamento e per'seguiçào inrrenes ; as vergonhas da ad
ministração, o dispendio de cerca de 50 mil contos de réis, n'uma
epoca em que as rendas publicas apena8 ar avam por 19 mil
contos; teria evitarlo que o Brazil se desmorali~asse aos olhos do
mundo, apresentanuo em visivel espectaculo um pequeno exer
cito indisciplinado, es[arr<.lpauo, de calço e laminto. A nação
brazileil'a de certo não teria tragauo as humilações das derrotas,
os insultos das esqua.dl'as estrangeiras, as violencias ela diplo
macia, nem o seu commercio, exposto indefdso, teria sido preza
de insolentes corsarios.

O ministerio de S. Chl'istovão, cumplice do governador da
Cisplatina, commetteu ainrla mais fataes erros, tolerando aqu~Ue

govel'nador, elltre~anuo a esquadra a almirantes inbabeis, que
foram vilipendiados pelo chefe argentino, o vice-almiI'ante
Brown; os quaes nã.o souberam salvaI' nem manter as possessões
de Manin Garcia, e emprehenderam a insensata e desastrosa
expedição da Patagonia. Permittiu, durante toda a campanha,
que o genel'al Lecár, governador de Monteyjdéo. sacrificasse a
integridade nesta parte do imperio.
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ogeneral Lecór, ou não comprehendia o estado de cousas, ou
não tinba meios (le acção.

Os factos subo pquentes, até ti. cpoca da celebração da paz,
demonstram a eVidente inepcia. do governador, que não atinou
nunca, nem antes, nem depois do' movimentos revolucionarios,
com o perigo: rlemostrarn que o excesso rle sua inqualificavel
prudencia per"istia inerte de "le o governo de Montevidéo até o
seu commando em chefe do exercito, substituindo ao marquez
de Barbacena.

Quanto á segunda hypothese, verifica-se que havia tropas e
recursos em Montevidéo, tanto que a praça se manteve e se de.
í'enrleu até o fim da guena.

E' fóra de du virIa que ná ha justificação pos-ivel para um
general, que nacla oube prever e meno' obrar quando lbe
cumpria; e maior ainda é a responsabilidarle do ministro que o
con ervou.

Quanrlo em abril de 1825 LavaUeja saltou na margem oriental
do UruCTu::ty, vinha apena. acompanhado de 32 equazes.

Si pois, o governar ar na Ci platina tive-se comprehendido bem
alcflnce do facto, a' cOD.equencia moraes e a influencia que nos
animos exerceria tão audaciosa tentativa, é i0'1 ubitavel que DS
p pulações não teriam aCulbido o temerario caudilho como um
libertador.

Outro governo energico então teria e magar'o o germen revo
lucionaria de,de logo; e i esb tarefa, tivesse sido executada,
quando eN tão facil antes eh. explosão do patril·ti mo, o Brazil
não se teria visto na neces iuade de emprehender a campanha do
sul. tão (li 'pendlCilsa nus cil'cum. tancias ditriceis em que.e achava,
quer em relação ao' negocias externos, quel' principalmente em
vista da situação financeira, em CJue o tbesouro n5.o tinba
siquer recurso para o erviçes ordinal'ios, e sobretudo do e 
tado de exacerbaçã.o politica, cm que a impopularida'le minava
o governo imperial.

O pundonor nacional não pasiaria pelos ultrages da inven
tada denota rle Ituzaingo, com a qual o faustuo.o orgulho hes
panbol se ufan::t, imaginando LI' ~ahido victorioso, deixando o
imperio humilh::tdo; ornallclo ::ti suas catheJraes com o" tro
phéos de falo e cbimericotriumpho.

i o povo brazileiro pude.se, naquella épot'a, avaliar do modo
por que o Esta.do era dirigido, s m duvida alguma não teria
nunca acreditado na derrota do seu exercito no PaSiO r'o Rosario,
ma teria apontado o governo como o unico responsavel de to
dos os acontecimentos da oampanha do Sul.

Não é raro deparar mini terios destituidos das condiçõe, ne
cessarias a bem servir á Corôa e á Nação; ma, no primeiro
relDa'lo, O" mini tros eram em geral incapazes, A campanha do
Sul põe em relevo e~,e facto, que a Historia reconhece e em
rebuço ileve confes. ar.

Lavalleja tirou todo o partido da incuria do general Lecór ;
l~vantou e organisou as legiões revolucionaria ; in tallou na
vIUa da Flori,la o governo da independencia ; convocou e reuniu
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uma representaçã.o nacionaL estabelecendo autoridades; e pôde
fazer pl'oclamae ircito e nullo o pacto da federaçã.o com o Brazil
e a indepenclencia da Cisplatina, despertando com o estrondo
desse acto o general Lecór e lançando ao imperio, na afIlrmação
de sua existencia de estado livre, um cartel de desafio.

Este governo, que nada comprehendeu e não cuidou, viu-se
em apuros. O general Lecór abriu então os olhos diante da rea
lidade, e levado cego pela. senda errada que trilhava tuno o que
soube fazer foi concentear-se dentro da praça de Montevidéo e
aca.utelar-se elo assaltos dos insurgentes.

Esse facto, por si só, ba ta pa.ra. demonstrar a inhabilidade da
quelle a quem o governo do Rio de Janeiro confia,ra a ardua ta
ref<t de reger uma provincia irriquieta e avida r e sua autonomia.

Estava commettidú o gra.nde erro rle entrincheirar-se dentro
da praça, deixando todo o territorio á mercê dos revolucionarios.

Não podia o general Lecór auxiliar mais etficazmente a causa
ela rebellião, porquanto facilitou-lhe todos os recursos e meios
de communicação com as outras republicas platinas, de pro
ver-se de al'mamentos e munições, finalmente de engrossar as
fileiras do seu exercito, levantando as populações dos campos e
das villas.

Manifestaram-se logo as consequencias desse erro no primeiro
enrontro em 24 de setembro de 1825, travado na Rincção das
Gallinhas.

Duz ntos e cincoenta brazileiros, commandaclos pelo coronel
Jardim, vindo de S. Pedro a reunir-se á divisão do barão do
Serro Largo, postada em Mercedes, foram ataca' os e completa
~ente desbaratados por 600 gaüchos sob as ordens de Fructuoso
RIbeiro.

Essa façanha não só inspirou confiança aos chefes. como dif
fundiu e acreditou o movimento por to'lo o paiz, denunciando
desde o começo a impotencia ou imprevidencia e desordem da
administra.ção brazileira para sustentar a lucta.

Em 12 de outubro do mesmo anno a f0rças revolucionarias,
ja augmentadas, travaram a batalha de Sm'anrly (').

Uma rlivisão brazileira. composta de dous mil soldados. mil e
seiscentos de cavaliaria excellentemente montada e armada, 400
de artilhal'ia e infantaria commanrlado pelos corooeis Bento Ma
noel Ribeiro e Bento Gonçalves da Silva, expedida de Monte",
video, encontrou o inimigo forte com tres mil homens, sob as
ordens de Lavalleja e Frnctuoso Ribeiro.

O combate fúi violento de parte a parte, mas a victoria coroou
os revolucionarios, derrotados os soldados do imperio, que aos
olhos daquelles perdia toda a força moral.

A fi1CilidarJe destas duas victorias, a per3uasão da fraqueza do
Brazil, a exaltação do proprio valor e brio, parece que levan
taram a população cisplatina e generalisaram o movimento.

(') A palana« Snl'nndy» significa um nruusLo aqnaLico.
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Em livre communicaçã.o com Buenos-Ayres, os revolucionario~
recebiam (labi todos os recursos. e nesta capital a batalha de
Sal-andy foi celebrada como um pomposo triumpbo.

Do meio da multidão, excitada pela embriaguez conta.giosa
da gloria, o grito de guerra. contra o Brazil rompeu por
to"1a parte.

O governo da Republica, sob a pres ão (la opinião manifestada
no frenesi da praça pu lilica, deliberou con vocal' o Congresso, que
declarou o Estado Oriental incorporado á republica (la pro
vincias unidas do Rio da Prata.

O presidente da rt'publica nrgentina executou logo a deli
bera<;ão do congresso. Em 4 de novembro de 11'\25 communicou-a
ao governo imperial, protestando os desejos de manter e estrei
tar boas relações de amizade.

O governo brazileiro reputou esta nota uma declaração de
guerra, embora contraria aos u os adoptados.

Convoca los os ministros e conselbeiros de E-tado, assentou-se
em acceitar a lucta e expor em um manifesto (datado de 10 de
dezembro de 1825) os motivos do rompimento de hostilidades.

Aberta a lucta, os revezes das armas brazileiras incitaram a
nação contra a má direcção da guerra. O imperador parecia
carregar com a responsabilidade dos erros e incuria do ge
neraes. A impopularidade crescia. açulada pelas intriga po
liticas.· D. Pedro comprehendeu então a urgencia de concentrar
esforços e recursos em debelar a guerra.

A incapacidade dos generaes era incontestavel. O vice-almi
rante Pinto Guedes. indo render ao vice·almirante Lobo e le
vando um consideravel contingente para a esquadra de opera
ções, encerrado em sua camara, ficára completamente extranho
a todo o movimento da esquadra.

Por seu lado Lecór conservou-se. durante todo o anno de 1826,
inclausurado na praça de Montevidéo, deiXando a revolução
correr â. redea solta e audacio a por toda a campanha. Os in
dependentes dominavam já o paiz com exclusão de Montevidéo
e Colonia, que logo puzeram em sitio.

Em tal conjunctura a divisão do barão do Serro-Largo abando
nara a posição de Mercedes e, como em uma debandada, correra
a internar-se na província do Rio Grande do Sul. depoi da
breve occupação da fronteira do Arapehy, onde teve necessidade
de remontar-se.
. Tal, era .a. situação da politica iJlterna e da guerra, que a
~ncurla deixara medrar e supplantar as força militares do
lmperio na Cisplatina.

O imperador, vivamente interessado no desenlace honroso da
gu~rra, atrozmente exposto ás iras das facções politicas, reflectiu
~U1to na. escolha. de um cabo de guerra que, reunindo as in
dls~en~aveJs qualidades de bravura e intelligencia. tives e es a
paClente coragem de não desesperar no meio das difficuldades da
adm!J1istra9ão de um exercito, que precisa ser adextrado nas
peleJas, aVlgorado e instruido na disciplina, e recuperar a força
moral, a confiança de l1i tIles~o, perdidas por tantos revezes.
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Entre os generaes era difficil acertar com um apto ao des
empénho de tão ardua, quanto perigosa mis'ão.

O imperador D. Pedro I tinha certos instinctos de um homem
superior; suas inspirações revelavam que em outro meio social,
si ti vesse recebido a conveniente in trucção, teria r:esenvol";ido
os notaveis dotes de sua grandiosa natureza. Nas luminosas
previ 'ões do seu espirito, elle via nesta guerra não ó um perigo
pes oal, compromettendo-o no conceito do paiz, mas ainda umll.
deshonra, que se aggravava pelo odio tradicional da. raça
hespanhola e portugueza, que os seus descendentes compar
tilhavam.

Doia no intimo d'alma o patriotismo ao imperador, venrlo o
imperio recuar, vencido pelas pha,langes argentina.. o rei o
orgulho, no cidadão e patriota o punrlonor, feridos, instiga
vam-n'o a correr ao campo de batalha.

Si talo interes e que mo trava pelo exercito glorioso da cam
panha, e si 'dependia da pericia do general em chefe do exito,
evidente que a escolha foi feita em razão do merito e da capaci
dade daquelle a quem se ia confiar a honr'L nacional. Recahiu a
escolha no general I'i conde de Barbacena. Di vulO'ou-,e esta no
ticia desde I de outubro, tendo sido, porém, a nomeação feita
por decreto de 12 de setembro de 1826 (I).

Entre os generaes daquella época o visconde de Barbacena
parecia naturalmente indicad , não só pela sua elevada patente,
como pela confiança que inspirava em virtude da energia de
caracter, de insuperavel actividade, reconhecida audacia de
animo varonil e reflectirla bravura; sobre todas e tas qual idarles
era rlotado de nma intelligencia clara, vigorosa, enrlquicir1a por
variados cnnhecimentos militares, politico. e administrativos.

Na Bahia, onde servira de in pector das tropa. deixou pro
va'la a sciencia peculiar dos detalhes da economia e do serviço
interior elos corpos. Logo ás primeiras palavra, o g(·neral se
revelava como um consumado profissional, cuja opinião fazia
autoridade no exercito.

Na pujança da irlade, não só tinha a plenitude das forças para
resistir \lo f'arligas, supel'ar o trabalho, a1fl'ontar perigos, como a
intelligencia, que medita e combina as operações de guerra e as
executa com acabada pericia. Outras virtudes d'alma tor
navam o ViscoDde um homem digno da estima e do respeito dos
seus concidadãos, pela moder.• ção e criterio de sua indole, pela
perfeita cortezia ,le uas maneiras, pelo cava.lheirismo de -eu
trato e uma certa lendeDcia insinuante, como elle sabia conq uis
tal' as sympathias do outros homens, telldencia esta que o fez
habU diplomata. Era um militar da raça do marechal conde Se
bastiani, que sob o imperio, foi um bravo nos campos de batalha
e, durante a monarchia de julho, um distincto diplomata e
homem de estado.

(1) o Sr. Conselheiro Pereira da Silva engana-se affirmando que a nomeação
fÓra f.ita no Rio Grande, quando o imperador lá esteve em de~embro.
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o exercito que o viu debaixo da metralha, audaz na refrega,
impavido e calmo nos perigos. soube honrar o chefe, que o com·
mandou com incontestavel intrepidez, dando fulgurante exemplo
da coraO'em guerreira. No (le,esp6lro do uma victoria nisputada, o
general~no dizer rlo major Seweloh (I). soube com inexc~divel cora
gem e tranquilidade fazer uma ~etlrada,notavelpela b~llh3.~te dis
po ição sempre, combatendo. SI, em verdade, uma vlCtolJa com·
pleta é a gloria de um exercito. nem por isso deixa (le ser uma
honra saber retirar, como o marechal duque de Dalmacia fez em
Toulouse, e o duque de Magenta, meno feliz, em Stra burgo. Si
a batalha de Ituzaingo não poude terminar por uma victoria
ca.bal, não é, porém, menos certo que ella não só tem o carecte
ristico, que lhe dá o major allemão, competente juiz e testemu
nha presencial e insuspeita e, sem duvir1 a, as suas consequencias
foram taes, que o imperio não teria resultados mais proficuos do
triumpho ab ·oluto. .

Tudo concorria no general Barbacena para justificar a escolha
do governo imperial. O proprio major Seweloh, que se confessa
prevenido contra o general, diz:

«Si a. natureza uma vez concedeu a algum mort'll todas as
qualidarles, que habilitam para os altos carg05, o marquez ele
l'3arbacena estava, sem duvida, Dessas condições. Brazileiro de
ardente patriotismo, tinha o caracter inglez, por assim dizer,
predominante nas veias, amava aju tiça, estava possuido das
melhores intenções, tinha o maior desejo de tornar feliz sua
patria; nobres sentimentos achavam-se como que occultos sob
um exterior frio e commedido; tinha uma vontade forte, um
caracter resoluto. Era dotado de um espirito penetrante, ne
arrebatadora eloquencia, de um exterior vantajo o, de nobreza
d'alma, ajudada pela bonda'le do coração (') ».

Eis ahi, na realidar1e, o homem que os adios politicos do mo
mento distlguraram aos olhos da gera('ão sua contempnranea,
e cujo caractE'r verrladeiro cumpre á Historia reivindicai' e a pos
teridade confirmar calma, imparcial em seu juizo definitivo e
supremo.

Quando a escolha do commandante em chefe ficou um facto con
sumado, ninguem de boa fé contestava a capacidade do general,
incumbido de vingar as afi'rontas nacionaes. A politica, apezar
das coleras injustas, e de suas paixões irreconciliaveis. Dão
recusava ao mis ionario de guerra os incontestaveis meritos. que
o élestinguiam.

Já indicamos a situal:.ão da IJraça de Montevidéo, as agitações
da ambição e no patriotism(l argentino; a.ventamos o estado do
exercito brazileiro, disperso no Rio-Grande do Sul. a inercia do
generll.l Lecór, a incapacidade dos almirantes, a innacção e desas
tres da esquadra; agora releva dizer o que fez o general no meio

(Il R.vista do Instituto Historico do BraZ'it. Tomo XXXVII (1847) parle I
pago 399. '

(') Revicta do Instittlto rrjStol'Íco B.-a;iloiro, - loco cita/o.
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destas circumstancias deploraveis. E' só dajusta e imparcial apre
ciação dos facto, da po~ição, dos recursos e dos meios de acçào
que póde resultar a justiça, que honorifica e laureia o valor, a
pericia, o nome, o patriotismo e a fama do beneme ito bl'azileiro.
Os factos, verificados em documento, estabeleceram a verdade.
Si a propria historia, apezar do ~eu poder supremo, não pt de 5em
justiça consagrar um nome, de obscuro fazel-o immortal e
preclaro. mUlto menos á voz das iras politicas poderá apregoar e
fazer med"ar a mentira. ou a calumnia sobre a reputação dos
que serviram á cau~a da patria com dedicação e bravura.

A geração actual. em ua maioria, não conheceu o general
sinão pela tradição. Isen ta de paixões, (eVe examinar 0S factos
e julgar o general de Ituzaingo com a consciencia esclarecida e
independente de quaesquer suggestões. Cumpre-lhe, poi , apurar
e criticar as narrativas da campanha do uI e corrigir as flagran
tes inexactidões commettidas por alguns dos nossos historiadores.

E' para instituir este exame, aquilatar documento ofliciaes
e authenticos, investigar todas as circumstancias comprobatorias
e, á vista de um processo imparcial, estabelecer a verdade inque
brantavel-que nos propomos escrever este episodio da campa
nha do sul em 1827.

O visconde de Barbacena, recebendo a nomeação de general
em chefe, foi elevado a marquez do mesmo titulo, em virtude
da carta imperial de 4 de novembro LIe 1826, e a tenente-general
eífectivo por decreto de 7 de dezembro do mesmo anno.

Uma circumstancia se nota entre a data da carta imperial e o
oflicio, que em 20 de outubro o ministro da guerra lhe LIil'igiu
tratando-o já marquez, antes da alludida carta. Algumas con
jecturas usoita este facto, principalmente pode·se suppor que a
convicção da urgencia de carecer o governo dos serviço::; do mar
quez era uma preoccupaç.:'io tal, que se lhe queria dar as mais
evidentes provas de alta consideração. Esse pensamento perma
necia desde oacto da nomeação, como se evidencia do omcio (').

O marquez atentou perfeitamente na gi'avidade da commissão
que se lhe incumbia. Nas previsões do seu atilado espirito expe
rimentou uma profunda tri-teza. porque via o sacrificio a que se
ia condemnar em nome da patria, e só o .entimen to do patriotis
mo e a con ciencia do seu dever o induziam a não declinar da
ambição de tal com mando.

Encarando a sua f;ituação, e previdente do futuro, o seu pri
meiro cuidadr. foi traçar uma. exposição fiQI do estado no exercito
e do descalako da administração, rpsumindo todas as dificul
dades, com que ia luctar, e suggerindo as medidas reclamadas no
intuito 0.0 bom desempenho da guerra. (').

Nesta es ,ecie de merno1'ial, endereçado ao imperador, a ver
dade é incontestave!.

(') Vide o omeio no fim deste opuscuJo, sob o n.2.
(') Vide o documento no fim, sob o n. i.
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o marquez, inteirarlo das circumstancias tristissimas em que
se achava o exercito, dizia ao imperador que atceitava o posto de
perigos, resolvido a I mpI'egar todos os es1orços para rest"belecer
o exercito a.meaçado dec mpleta aniqnil"ção. ElIe estava Infor
mado de toáas as occurrtlncia já pelos officios do general em
cl1efe, que as relatava ao governo. já, pOl' communicações par
tirularl-'s de di versos officiaes O homem e disciplina reconhecJ<1
e con lessava que um exercito nú, descako, privado de muniçõ~s
de uocca e de guerra e ele remedias. não tendo cavallos e reuuzl
dos, ha um anno, :1 milb humilhante defensiva, bastaria para
fazer so'sobrar-Ihe o espiriLO, 'i não contasse com o genio dG
imperador e com a ju ·ti~·a da. causa.

Deixando de parte recriminações, ponderava a urgencia de
medirias arlequadas a sustentar a guerra. mostrava que o cara
cter imperial e a honra do Brazil se achavam comprometticlos
nes a lucta. Elevando, como e tani ta, a questão ao ponto de
vista das instituições politicas, elie aponta.va o perigo que a
instituição monarchica correra no desastre da guerra. A uemo
cracia era um regimen apropriado á America, onrle falhavam as
tradições historicas da realeza. con~agrada na veneração dos
povos pela successão dos seculos e confirmaGla por iunegaveis
beneficios.

Em verdade, a contenda entre a nação brazileira e a argentina
assumia tal caracter. Dous principio em frente um do outro
di putavam a victoria definitiva - a monarchia e a republica.
O povos platinos, expellinrlo do seu territorio a realeza vencida,
leva.ntariam sobre uas ruinas a snpremacia do regimen demo
cratico e era um exemplo contagIOso para o Brazil.

Dahi concluia a urgencia de fazer a guerra activa com um
plano bem combinado e com todos os meio tle acção; reputando
nimiamente detrirnentosa uma att.itude defensiva, á qual era mil
vezes preferivel uma p~z vergonhosa.

Propunha, em conclusão, o seguinte plano de companha:
l°, expulsar o inimigo a.lém do Uruguay; 2°. occupar depois a
provincia de Entre-Rios; 3°, obrigar a Confederação Argentina
a solicitar a paz sem nenhuma possibilidade de renovar hosti
lidades.

Delineado e te plano, o marquez indicava as condições de
praticaI-o: um etrectivo de 15.000 homens em armas, uma
reserva ue 4.000, o indispensavel arma,mento e 6.0UO.000 de
cruzados para a despeza de um anno.

Não escapou ao general a difficuldade da execucão de suas
ir1éa , e por isso demon trou, á luz da evidencia dos factos, como
se podel'ia reali aI-as.

Recapitulando as forças existentes. isto é, 5.000 homens, aos
quaes alludia a proc1amaÇ<'io do general Abreu' a remes a de
6.000 feita ultimamente; 5.000 que occupava~ Montevidéo e
Colonia, apurava o algarismo ele 16.000 soldados. Olevantamento
p~ovavel de uma população bellicosa, de uma provincia, como o
RIO Grande do Sul, seria um efficaz auxiliar.
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Justificava a opportunidade de fechar o imperio com os seus
limite naturaes, damarcados pela propria mão da Providencia,
invadindo as provincias de Santa Fé e Corrientes, cujos governos
expediram tropas contra o imperio.

Quanto á reserva, far-se-hia com o concurso dos estrangeiros
engajado e com o recrutamento em Minas Gel'aes e Bahia.

Calculando que Montevidéo em um anno despen(leu 786:0rO$
e a Junta do Rio Grande 800:00(1, em seis mezes, achava a
omma de quatro milhões e, por conseguinte, era fóra de duvida

a po sibilidade do recursos pecuniarios.
Mas instava o general qUE', sendo e te o ponto capital da

questão, cumpria saber si o ministro do thesouro objectaria
qualquer difficuldade, á vista das exces ivas despezas do anno
de 1825, e si porleria €lontar com o dinheiro nas épocas desi
gnada . E se assumpto era de vital importancia para a disciplina,
visto como a falta de pagamento irrita os soldado, occasiona
as revoltas, entretanto que o pagamento certo e pontual evita
taes males.

Entre a guerra otrensiva, rapida e glorio~a, e a defensiva,
prolongada e vergonhosa, a r1itrerença, quando muito, seria de
dous milhões, conspguintemente o primeiro caso é, a todos os
respeitos, preferiveI.

Contando com o conveniente fornecimento de armamento, o
general distribue as forças: 2.500 homens nas fl.'onteiras do Rio
Grande; 7.500 marcharão contra o inimigo; 200 sustentarão
Serrito; 3.700 Montevidéo; 1.100 Colonia.

No empenho de accelerar o bom exito urge que haja unidade
de systema, concentração r1e exforços gerae , renuncia de opera
ções isoladas, parciaes, incapazes de resultados deci. ivos.

Approvado o plano, ainda reclamava; 1,° que a autoridade do
geneml em chefe não fosse partilhada.; 2", que elle tivesse a
faculdade de premiar e ca tigar promptamente; 30, o concur'o
do general do mar não devendo contrariar as operações e facili
tando as commtmicações entre o exercito e a e~quadra; 4°, asse
gurar a communicação do Rio Grande com a Côrte; 5°, reserva
de soldo para tl'es mezes na cai xa militar; 6°, exercito preparado
até o fim de dezembro; 7", divisão das prezas feitas em Entre
Rios, proporcionalmente, com as tropas que fizerem a conquista.

Era, pois, evidente que o marque7 nem dissimulava a ardui
dade da mi são, nem tinha as illusões que não deixam ver a
realidade. e muito menos que, ignaro do estado dos negocias, se
aventurasse temerario a uma empreza que não comprehenilia
nem poderia executar.

a general, traçando o plano de campanha, esmerilhando todos
os detalhes, provocava e incitava o governo a elevar-se á altura
da situação gravissima, que impunha immensos sacrificios ao
paiz.

Da sua parte ficou demonstra"!a a intelligente apreciação de
todas as circumstancias e previsões, que esclarecem os aconte
cimentos, e evidenciou o zelo com que tratava os interesses vene
rados da sua patria.
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o seu plano indica que conhecia a sciencia militar e, si o go
verno o tivesse habilitado a executaI-o, o desfecho da guerra
teria sido glorioso ao Br3ozil.

Relev3ojulO'ar o g-enel'al pelos actos que praticou. e jám30is
onerai-o com o peso da, re ponsabilidade da inqualificaveis faltas
e da ineptidão do mi nistro, que na admÍJ1Ístração sacrificou o
exercito, descurou do seu dever e precipitou o paiz nas humi·
lhações de uma paz que deslustra a paginas da. nossa hUoria.

O general tem sido até hoje julgado pela grita da rancorosas
paixões do sen tempo. Arrebatado na me'ma torrente que
ar'rastava a impopularidade do imperador, foi a victima do
proprio governo que o sacrificara e a quem servira, em tão
apertada conjunctura, com dedicação notavel pela coragem e
pelo patrioti mo.

A sentença dos conternporaneos, improcedente pelos vicios
dos fundamentos; não foi "tê hoje reformada mediante um novo
processo imparcial, no qual se apurassem a materia e as provas.

Ao contrario, algun narradores da campanha do sul, accei
tando sem accurado exame o juizo formlllado, s~m discrimin r a
competencia dos que proferiram em uma racional apreciação
das circum tanc:as e dos homens, repetiram a opinião que encon·
traram na tl'adicção.

A geração actual e as futuras, desintel'es~adas no pleito,
deverão compulsar os documentos, esquadrinHar o campo de
batalha, consideral·a sob todos os seus pontos de vista. avaliar
os elementos de acção, e, emfim, verificar as consequencias do
sacrificio do patriotismo, consummarlo no dia 20 de fevereiro de
1827, no qual o marquez r'e Barbacena foi o exemplo dos pa
triotas, o modelo dos soldados e o orgulho dos bravos,

E ta revi ão da opinião a j II tiça o exige, a verrlade a impõe, e
a critica historica indubitavelmente não a pode disp 'usar.

A Historia não é, como a puli tic:1, uma cortezã, que applaude
os felize e ebl'Ía de gosos adormece na delicia, ou abandona os
mal aventurados. Sacerdotisa da ver 'ade, reinvidica todos os
direito· conclllcados; pôue evocar das sombras do eSQuecimen o o
benemerito. inj lista e calumnio amente condemnado; repor a ccrôa
na fronte dos heroe .

Nenhum interesse pôde ter hoje alguem em conservar e respei
tar a opinião que. nurante o primeiro reinado, circulou a respeito
da campanha de 1~27 nas provincias do Sul.

A politica daquella epoca, bem ou mal inspirada, explora.va
os ucceso" como uma mina fecundis ima contra as imprudencias
e erros do governo imperial, que caminhava precipitadamente
para a sua rui na, accelerando e accumulando todas as cau as da
abdicação.

Quando o anhelo de chegar a este mesmo resulta,-10 estuava nos
partidos, que na. imprensa mililavam a realeza, no parlamento
stygmati. avam o governo pessoal, comprehende-se que qualquer
revez na guerra seria, sinão com ju tiça. ao menos com habUi
dane, lanç-arlo a cargo tio poder publico, Ne se caso o general da
confiança desse poder necessariamente seria o responsavel.
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o marquez de Barbacena estava em tal condição. Escolhido
pela immediata confiança do imperador, parecia suspeito aos
interesses dos partidos, que, cúml) no tempo de Guilherme III,
rugiam e tentavam pór um freio ao exercicio illimitado da pre
rogli,tiva da corôa. A hi toria oíferece muita..; coinCldencias. O
principe hollandez, depois de restaurar a liber·1ade inO'leza, róta
pelas mãos inbabeis rle Jacqnes II, incol'reu nas iras da, grande
conf.·deração das familiHs aristocr'aticas, que a vontaàe de ferro
e o e IJirito Viril do herdeiro r1'Orange continham e dominavam.

O duque de Bragança, palanino da independencia, foi o idolo
da. politica, por causa dos l'elevantl3ll serviço feitos em pl'ol da
causa nacIOnal; imperador, travou a lucta com as liberdades
constituir1 as, preconisou e pratic .u o poder pessoal, expondo-se
as iras do patriotismu de uns e as especulações das ambições de
outros.

Evidentemente interes ava aos partidos ferir no general o
homem da confiança imperial.

Era, sem duvida, a tactica reputada habi! - a de avolumar
todo o odioso e responsabilidade da guerra e lançaI-o sobre o
marquez, que, ou havia de defender-se atacando o imperador,
ou havia de, respeitando o imperador, emmurlecer.

Os partidos applaudiriam o extranho espectaculo da primeira
alternativa. A segunda condemnou o marquez a carregar pe
rante a opinião do paiz com uma rnsponsabilidade, que a igno
rancia dos factos tem exaggera.do até os nos os dias.

Nessa atmosphera incendiada, onde as paixões violentas nada
poupavam, nem a vida privada, n"·m as aventuras amorosas do
monarcha, o general de ItUZô1in~O teve um grande quinbão de
provações. A este propo. ito escreve o mnjor Sewelob :

«E' singular que, a despeito de tão grandes e extraordinarios
dotes, não se possa imaginar um homem em lucta com maior
numero de inimigos pessoaes, do que o tinha o marquez de
Barbacena em torlos os pontos do imperio. Excitado pelos cla
mores que o assaltavam, resolvi-me a observai-o attentamente,
e reconhecendo seu grande merecimento, fiquei assombrado da
maldarte, que tão engenhosa se mostra para ~viltar por mil ca
lumnias a um homem. a quem a nação devia erigir columnas
de honra, em vez de conculcar seu nome p. r todos os modos
e em todos os logares; a quem devia venerar, por amor do
sacrificios que fazia para servil-a, alcançando tambem que a
primf-'ira nação do mundo se antecipa.,se a reconhecer a sua in
depenr1encia (')~.

A natureza desses odios por toclo o imperio indica a origem
politica, aobra calcula.da e interes~ada dos partirlos.

As gerações recentes e as posteras, que nada teem que ver
com estes odios e que não os pa.rtilham, não teem interesse em

(I) R~vis/a do IMtUu,'O ]fis/orieo, ciLada.
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obscurecer um nome ilLustre. procuram examinar e reconhecer
o merito e o valor do chefe da campanha de 1827 no sul.

A explicação da inju"ta opinião até hoje formad:L acerca da
batalha de Ituzaingo, que foi a acção mais consideravel, está
sahindo das vertiginosas paixões, dos rancores e das intrigas e
de todos os miseraveis embustes de que a politica lanc:a mão
para humilhar os caracteres, ferir os homens, desvirtuar os
actos, negar o merita, deslustrar o talento ou contestar a
fama.

Embora tarrlia, a reivindicação deve ser feita, sinão para sa
tisfac:.ão do ofLnclido, que repou a tranquillo e indifferente ao'
ruidos ca. do mundo, ao menos pa.ra a verdade hi torica.

Não foi o marquez de Barbacena o unico que tem tido um
processo aberto perante o grande jury da consciencia do seu
paiz, que deve julgal-o e reformar a sentença elos odias do tem
pos, da leveza cIo publico e elos preconceitos dos ignorantes, que
repetem sem criterio a~ opiniões que circulam.

Dissemos que o marquez de Barbacenarecebeu, dolorosamente
sorprendido, a nomeaçã de general em chefe, e como resumira
a deploravel situac:.ão dos negocio" do, ul e ades rganisação do
exercito; alludimos ao plano de campanha, que submetteu ao
governo imperial.

A "im, pal'a julgar o I!,'eneral, para avaliar da conducta qne
teve durante a campanhit, é mlstel' examinar a natureza elos
recursos, da forçac de que dispu nha, do concurso que lhe pre
st.ou o ministro ou a administ.ração da guerra e finalmente si, nas
circum tancias em que se achava o exercito, podia evitar a ba
talha ou proceder di versamente.

ImporLa o exame de todos estes pontos a. elucidação da ver
dade.

E'. pois, nesta narrativa indispensavel mesclar a exposição
do" fa.ctos com a critica dell~, para que os leitores pocsam
ajuizar, não só da campanha, mas tambem da opinii:í.o falsa até
hoje corrente e repetida PUI' alguns do nossos histoI'iographos.

As cil'cumstancias do exercito, o e tano de irrit.ação dos par
tinos politico. contra o imporador', a cujo govemo pessoal eram
imputados todo os males, a impopulal'idacle crescente reflectin
do-se sobre os que mereciam a sua confiança são, por assim
rlizer, a chave de todas as explicações dos acontecimentos do
sul: releva ni:í.o olvidal-os.

Si, por seu lado, o mal'quez de Barbacena. fixou o quadro da
situa.ção pelo seu, o ministro da guerra mostrou-se inr~rior ao
geneml e deixou evidente-ou que era um inepto, ou que estava
inteiramente alheio aos negocio' da admiui tração, ou que atrai
çoava o paiz, sacrificando a sua causa e impossibilitando o ge
neral de desempenbar sua mi são.

Evidentemente D. Pedro, solicito em desafrontar a digilldade
do pa.iz, tinha a infelicidade de ser auxiliado por um miillstro
que se esforçava em dissimular a realidade dos acontecimentos,
satisfazendo-se com os recursos de fri volos expedientes em uma
conjectura tão decisiva,
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Respondendo ao Memorial que o marquez endereçara ao
imperador a 2 de outubro, o ministre) da guerra em 20 de outu
bro conte tava que o estado do exercito ameaça se desorganisa
ção, como havia affil'mado o general em chefe (').

A leviandade com que o conde de Lages procerlia era tanto
mais e tranhavel e censuravel, quanto o facto era innegavel e
real. A propria nomeação do novo general em chefe era a prova
ierecusavel do cleploravel estado.

Os motivos que levaram o imperador a collocar o marquez
no cJmmanrlo em L:llele, provinham da urgencia de restabelecer
a disciplina, de reorganisar as (orças que de ertavam em massa,
de [lar a esses grupos de homens a cohesão e organisação das
tropas regulares, capazes tIe medir-se com o inimigo no campo
da batalha.

A neces idarle de crear uma boa administração, em que os
diversos serviços fossem satisfeitos, era geralmente conhecida e
fazia objecto rlas queixas do proprio governo imperial.

E', pois. incomprehensi vel como o condA de Lage, ministro,
que estava á frente rlos negocios, puzesse em duvida a desorga
nisação do exerci tu.

Si, como dizia o conde de Lages, o general nomeado nito iria
encontl'al' um exercito ameaçado de completa aniq~lilaçlio ('), O
governo imperial nito pocliaju tificar-se da inacção em que tinha'
deixado cahir a guerra. O proprio mini tro não devia escapar
da cumplicidade dos maus resultado da. operaç'õe intentadas.

A verdade, porém, comprovada por documentos authpllticos e
otliciaes, pelo descalabro da campanha do sul, attestada pelas
communicações particulares e pelos escriptos publicados na.
quelIa época - é que o exercito, fraccionado e dividido não só se
tinlJa desmoralisado perante o inimigo, estava desor~anisado,

rõto, descalço e sem pagamento do soldo, ma. ta,/TI hem mal com
manJado e na impos 'ibilidade de travar ou resistir a qualquer
lucta séria.

Ora. em tal estado de cousas, o ministro, que reconbecia que
os meios enviados tinham sido mal administrados, e para resta
belecer a boa administl·ação. a disciplina, os serviços do marquez
foram julgados indispemaveis e necessarios, se contradizia con
testando o Memorial alludido.

Fallanrlo em nome do imperador, traçava o pla.no da guerra,
isto é, ca tigar a rebeldia da Cisplatina, submettel-a ao imperio,
livrae o Rio Grande, repellir as tropas argentinas.

No intuito de realisar este plano o ministro cbegava ás
seguintes conclusões: l°, expulsar o inimigo para. além do
Uruguay; 2", occupar Entre Rios; 3°, obrigar Buenos Aires a
solicitar a paz.

E·sas idéas foram inrlicadas n0 Memorial; eram, pois, do plano
do marquez; mas o ministl'o acceitando-as, mutilava o plano,

(1) Vide o aflieio sob o n. 2 no 0111 da Memoria.
(') Vide no fi~l da ilIcmo,'ia o doeumeuLo allieial u. 2.
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adiando a occupação de Entre Rios, e resolveria esse assumpto
quando o exercito si llOuvesse apo'lerauo da margem esquerda
do Uruguay, dependendo comtudo es a (leliberaçãó dos seguintes
quesitos: I", da segurança e da posse da Cisplatina e a inviola
biliLlarle do [{io Geande e Missões; 2", senrlo pela affirmati vai si
restam 10rças para manobr'uem em Entre Rios e occuparem os
pontos essenciaes de Santa-Fé, Corrientes e Candellaria; 3, si
não despertara. ainda mais o ciume da Inglaterra a occupação
de uma provincia, ella tem começado grandes estabelecimentos;
4", si esta occupação estará em harmonia com as nos as relações
politicas com o Paraguay; 50, si convirá á unica monarchia da
America apr'esentar-se como conquistadora; 60, si não terão os
habitantes de Entre Rios, Santa-Fé e Corrientes o bom senso de
fazerem acto voluntario de in.:orpora.ção ao imperio, como o fez
a Cispla.tina, sem que além do Uruguay appareça uma bayoneta.
brazileira .

Concluia o mini3tro que a guerra, além, sobre a margem do
Uruguay, devia mudar de natureza, ao menos emquanto ideas
claras e precisas não elucidarem o quesitos prop) tos, consell
tinde que pudessem ser en via,rl a tropa' para b:1ter o inimigo,
que ou asse ameaçar a margem esquerda do ruguay.

Quanto ao numero de soldado, fornecimento de viveres,
fardamE:nto, arma, muni\õ s e dinheiro. promettia dar as
or len e appella va para o patriotismo e liberalidade dos rio
granclenses .

O con,le de Lages annunciava que a expedição da Patagonia
e Entre Rios tinha sido definitivamente ordenada.

No tocante li unida'le de commando, o mini tro ,objectava que
e te prillr.ipio é applicavel a grandes ma 'sas' defin a o ibjectivo
da expedição da Patagonia em tirar a Buenos Aires o unico porto
qu, lhe J'e tava e abrir por ahi o commercio aos índios pampas
e incitaI-os a sim ao roubo e correrias.

O p:ano do marquez de Barbacena, assim altera. lo, não couse
guiria o' intuitos previstos.

Da exposição resulta que o governo imperial não tinha nem
plano nem idéas aS3entadas acerca da direcção da guerra, ElIe
vacilava a respeito da attitude em peesenç'a da Inglaterra e do
Paraguay. O ministro mosteava que as que tões de ordem po
litica. ain'la não tlllharn sido re'olvidas. Ao general, que devia
obrar, o mini tro incumbia a tarefa. de meditar e resolver os
problemas, que cumpria aos homens de E~tado no gabinete e
não a um general no campo da batalha,

Quanto era preciso, positivo o il1e,nor,at do marquez, tanto
era vaga e indecisa a respo;ta do govel'l1O imperial.

Uma guerra emprehendida. por um governo, que mesmo no
momento dos embaraços se mostrava allJeio aos negocio, inca
paz de fixar um pln.oo de campanba, ignorant de sua. situação
relativa aos outros governos, não podia ser dirigirla com feliz
exito, nem ao genel'al á feente de um tal exercito, inspirado por
um tal ministr'o, era da'10 desenvolver os recursos de seu ta·
lento. e actividade, carecendo de meios adequados.
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Para demonstrar que o conde üe Lages clisslmulq.va ao paiz a
ver ',ade e inevitavelmente compromettia a ort'e das armas
brazileil'as, basta refiectü' no optimismo,e inlantil desctlido, com
que dirige os negocios do ministerio. ' "

O marquez de Barbacena, apenas IiolN' do, cuidou immédlita
mente de examinar o e tado das for~s, O recurso áe armas,
muniçõe , soldos, de calcular as despei'as, e traçar e combinar
um plano, evidenciando desta arte e () seu espirito compre
hendia as condições indispen aveis xecução rle uma guerra.
O ministro que tem de dirigil-a, ada fr,z ' até' estranba o que
corre pela ua admini tração,

Quando o marquez affirma que o ereito se acha lUl completa
desorganização, o mini tro, como si tratasse de um frivolo con-
solo, diz-lhe: , '

« Quando estiver no theatro da guerra e conhecer o de que é
capaz o nosso exercito com melhor disciplina, a força. nUlllel'ica
do inimigo, julgue tnlvGz sufficiente menor força do que aquella,
que apresenta no seu det:llbe.»

Ora o ministro aatrma, suppondo h:wer um exercit0 e crendo
que o inimigo o tem inlerior, A reaLidade, porém, é quea
t.ropas brazileiras mal orçavam por 5.00 ,e a argentina subiam
a 12.000 oldados. As a.rgenitna-:; bem organizadas. armada~

pagas. adextralIas e fanatisadas pelo patriotismo, orgulbo~as dos
repetidos revezes que nos causaram.

Os fragmentos do exet'cito brazileiro dispersos, desmoralisados
pelas derrotas, sem soldo, sem organ ização, armamento, muni
ções e di ciplina, não p diam c nfirmar a linguagem do ministro,
que acreditavft.em uma. cllimera. .

Um dO~lmento da época, fll.llaIldo do exercito do sul, affirma
que « jazia olvidado p .10 govel'llo imperial, pri\Tado rio provi
mento de toda a qualidaue, faltando-lbe victua1l1as e fel.rdamento,
com o solrlo em gl'ande atrazo, ou porque, mal provida. a caixa
militar não dava pau lla17el' exa.~tidão nesse serviço impre cin
uivel e s bre o qU'll baseia-se a disciplina militar, ou porquedahi
se subtro.bissem qua i diariamente copio as sornmas sob o titulo
de-despe~as seCI-etas com bombei,'os (espiões)-que, si os havia.
melhor serviam ao inimigo que a nós. Porém a tropas viviam
immersas na penuria, principalmente as de fóro. da provincia,
olfrendo, não pouca vezes, os eifeit03 da fome e da nudez, o

general (I) e seus predilectos nadavam na abundancia... O exer
cito achava-se iuanido de forças e a sua cavalbad<1. inservivel (')>>.

Ante este tristissimo quadro o ministro da guerro., conde de
Lages, não pode e capar ao stygma que a historia lança na fronte
dos que ousam governar os POV0S s m ter o titulo da capacidarle,
que legitima o exercicio do poder; sem ter a dedicação, que é uma
das bellas virtudes d!> cidadã.o patriota.

(I) Brigadeiro Franci~co de Paula Damasceno ROSlldb.
(') Recordações hiseoricas dCI Cam1Jani/a do S'ut - pelo brigade;,' José Joa

qUIm Machado de Oliveira, que foi tonea te-coronel secl'etal'io desde 1816 até 1828.
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A tão jonga. di tancia no parece incrivel que uma guerra fosse
eluP.1l ndida em taes rircumstancias; mas o que é humilhante,
&'frééE alma a indignação, é a conducta inqualificavel do
ministrq, liJle atl'aiçoava ao paiz e sacrificava o iIIJperador, que
aliás ardia >em sincero patriotismo.

Os tempQs tinham suas. _desgraças; uma das maiores era a
.istencia e.a llrepond rancia do governo pes::.oal. O imperador,

inexperieni:e, l"JP.O e1' UI espirito profundo, apezar de ser do
tado de viva intelligencia' ão tinha a sciencia de um estadista;
amava cercar-se de creatur ubalterl1as, que chama,a ás func-
çOes do governo do estaqo, a mãos de ministros ignorantes,
ou desidio. os a causa. publica corria á mercê dos capricho. do
aca o..

A nossa geração, com a experiencia do que tem testemunhado
hoje, depois de passado meio seculo de regimen consLitucional,
deve ser um pouco indulgente para com os instrumentos do poder
naquelle tempo.

Quando D. Pedro, fundador do impel'io, governava. nunca
perdeu a idéa do poder absoluto. O ministros não repr~sentavam
o parlamento, mas exclusivamente a vontade imperial, Ora, si
no passado o conde de Lage 1bi um ministro incapaz, nos nos os
tempos temos visto no governo do estado ministros inferiores ao
conde de Lages. A mediocridade audacio a, prescrave os talento ,
a ciencia, o merito e o patrio ismo, quando a corôo. prefere ter
insLru\1lento avidos, ambiciosos, a ter mini. tro responsaveis,
cujo poder venha do merito e da opinião nacional.

Era neces3ario aos no sos intuitos descrever o e tado da guerra,
::fverdadeira situação do exercito, o concurso do governo, todos
os meio de acção para fl.valiar como ,e houve o general em chefe
da campanha de 1827 no ul do imperio.

CAPITULO VIII

Re igna( o ao sacl'ificio do patriotismo. o marquez de Barbacena,
I mal confiando n'1 direcção do mini tro da guerra, partiu para o

1 ia Grande do Sul ás !O horas da noute de 3 de novembro d
l8:!6.

Sempre preoccupado da desorganisação 0.0 exercito que ia com
man'lar e desejando empregar e~forços em reorganisal-o; c· n
vencido de que a disciplina é uma das principaes condiçõe de
bom exito na guerra, tratou de reclamar o concur"o de 'llguns
officiaes habei , que s achavam na côrte.

E tes militare foram o marechal Brown, 03 briga'leirns
Sebastião Barreto P. Pinto, Raymundo J. da Cunha Mattos,
Franci co José de Souza Soares de Andréa, depois barão de Caça.
pava, o coronel Thomé Fernandes Madeira e o sargento-mór João
Pedro da Silva FerreÍl1a.

Com esse pessoal formou o seu estado-maior, confiantlo que
delle dependeria a execução do serviço. Era seu intento, a

10
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principio, fazer esta organisação lá no exercito, para poupar as
susceptibilidades do quejá estavam no sul, porque tinha o tino
de viver com os homens; mas razõe de conveniencia das ra
milia de cada um inr'uziram o general em chefe, ante de sahir
da côrte, a fazer as propostas. ao governo.

Em 23 de outubro de 1826 propoz para ajudante general o
brigadeiro Soares de Andréa; o sargento-mór Silva Ferreira
para deputado do ajudante-general; o brigadeiro Cnnha Mattos
para quartel-mestre-general; o sarO'ento-mór Fonsadilha para
ajudante de ordens, e o coronel Thomé Fernandes Madeira com
mandante de artilharia.

Todos foram nomeados pelo governo imperial, e partiram com
o marquez. .

Chegando a Santa Catharina a 8 de novembro, o general clíri
giu um otricio ao ministro conele de Lages, noticiando tempes
tuosa travessia e insistioclo principalmente sobre a situação do
exercito. Ogeneral, abstendo ue confiar absolutamante nas in
formações, dizia:-O qnadro que se faz delle é doloro' e si o
inimigo tive se em qualquer geau pal'a i 'o contribuiu, talvez
a minha linguagem se re<enti'se da melancolia, que. e descobre
no" habitantes da ilha. Como, porém, todo' 0- males parecem fi
lhos da inepcia, da intriga e da vingança de pouca pe ·oa ,uma
lisongeira espeeança me anima de que poderei ainrla vencer
aquellas difficulda'les e dirigü' os e'forços de todos para o unicQ
serviço, de que nos devemos occupar (I) .

O marquez esperava observar por si mesmo para informar
com exactidão, ponrlerando comtudo a urgencia de remediar to
dos esses males, restabelecer adisciplina, afim de se acabar com a
funesta guerra.

Ma o objectivo essencial de te otricio era significar no minis
tro que-não duvidando da prompta remessa de gente, arma·
menta, não acreditava a respeito de muniçõe de bocca, de sol·
dos; concluía accentuando como um rigoroso dever fixar a at
tenção sobre taes assumpto:?

O general, em lucta com eôsas preoccupações de e pirito,
mostrava-se solicito e esporeava o ministro lerdo, que absorvido
em uma credulidade infantil, inconscientemente dirigia a
guerra.

Onosso governo, o qual ainrla não aprendeu nessas amargas
experiencia do passado o quanto é ruinoso commetter a mãos
inhabeis os negocios publicos. deu tri te espectaculo durante
toda a campanha. O geneeal e o ministro luctam, um pela
boa administração, o outro poe não sahir da inercia. O mesmo
espectaculo a nação teve a infelicidade de contemplar nas \1oeas
<le supremas angustias da guerra do Paraguay. E' mister
avivar na memoria dos povos as causas dos seu infortunios.

(1) Olieio dMndo de 9 de n lVe-nbro de 1823, doe. n. 3.
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Deixando Santa Catharina a I], o marquez chegou a PortO'
Alegre (t 23 de novembro; ao Rio Grande a 26; á povoação do
Norte a 28; regre~, ando a Porto Alegre a 6 de dezembro.

Agora o general em chefe podia dizer o que vira e observara
no pequeno e esfacelado exercito imperial.

Mas, sorprehendido pela ine perada chegada do imperador á
capital do Rio GI'anrle, o marquez não poude detalhadamente
informar ao ministro o estado do exercito na primeir,l commu
nicação, todavia as im se exprime:-O exercito está reduzido a
tres mil homen disponiveis. A'ó munições de bocca melhores,
mUlta falta de fardamento e calçado. Os soldados das tropas des
ta 'Provincia pagos até maio; os do norte até agosto; oestado
maior em dia!!! Dizem existir 17 mil cavallos. es6 a metade
póde servir. Ha. apenas 50 carretas. Muitos doentes e algumas
de-erções. A despeza dupla da que ordena a lei.

O proprio general vi conde de Laguna não sabia dar in forma·
ções ex:wta' ácerca do exercito. Falia da di,sipação e de outras
falta, que reputa incriveis. Assevera que, quanrl0 fizer a ex
posição cabal, depois da primeira revista, f, ministro ficará
convencido de que o exercito estava ameai;ado de completa.
aniquila<;ão ('). ,

Era esta a per,::pectiva, que se antolbava ao general em chefe,
que tinha por missão conduzir um exercito á frente do inimigo,
invadindo o solo sagrado da pateia. Não é mister outra conside
ra<;ão para condemnar o governo que administrava o paiz.
O ministro, responsavel de todo estes males, continuava a
gerir a pasta da guerra. E tava evidente que resp ndendo ao
Mem01'ial, o conde de Lages ou dissimulava ou ignorava a
verdade; confirmando em um e outro caso a sua reconhecida
incapacidade.

Na egunda commwlicaç.."í.o, feita a 15 de dezembro, o marquez
orça as força~, segundo o estado-maior do vi conde da Laguna ('),
em não exece'lente a 5.101 homens, ,lOS quaes, abatidos 1.831
entre doente e de taeados, ficavam disponiveis 3.270, Mas, á
vi ta (le informa ões particulares, suppunba que a força real
era de 6.83:2 soldado, uão po leu'l afumal,o. porque nem o
visconde da, L'lguna, nem o general Ro"arl0 tinham outra fonte
de informação. sinão o estado·maior delles, e 8! te estado-maior,
principalmente o quartel,me tre general, em um omcio de 6 de
dezembro, dizia que não ha exactidão nos mappas e que li essencial
mente necessa?'ia wna inspecçüo clos difTe?'entes corpos pal'u dahi
em deante haver re[Jl,tal'idad~ e effectiva responsabitidal,e e com
e/la intl'odu~i"-se economia, disciplina, uirtudes militares não co
nhecidas no exercito do sul (3).

(1) Ollieio datado de Porto Alegre n. S de dezembro de 1826, doe. n. 4.
(!) Gene l'a I Leeó r,
(3) O.fieio dalado d Porto Aleg,'e a 15 de doze'lluro de 1826; doe.:n,.5.
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Tal el'a o estado de ~ousas que o genaral em chefe, receioso
que o ministro julgue incrivel, diz:- Posso invocar o teste
munho do imperador, que a minha boa e trella trouxe a e 'ta
provincia para reconhecer as difficuldades, em que estou ill
volvido (').

Em taes circuLllstancie.s o exercito. inutil para combater o
inimigo, oppor barreira a invasão do territorio, impotente para
debellar a guerra, era a 01h03 vistos um. orve-louro dos dinheiros
do Estado; era por si uma grande guerra contra o thesouro e
um flageUo da' provincias, por cau~a do recrutamento, que,
entre outra. havia deva. tado o Ceara sob a direcção do coronel
Conrado. T010s os acrificios, ate então feito, tinham sido im
proficuos; o paiz ficara sem exercito, havendo despendido gro sas
somma do thesouro.

O primeiro cuirlado do general foi regular o el'viços ur
gentes; desde logo esta.bdleceu communica ã.o com o exercito. a
qual alé' então não havia, fa,zendo parLir em dia certos um
numero de carreta, que regre:;~avam carregada:; de objecto, que
antes e perdiam com prej uizo do Estado. Orr1enou a fortificar;ão
passageira do Rio Granrle, que o inimigo podia ter impunemente
saqueado. E'se desclúdo attestava a maxima inepcia, não só da
parte do' no sos, como dos invasores. Entretanto, segundo in
formações pO'itivas do visconde da Laguna, o exercito inimigo
se preparava a reparar esta falta.

A lagôa Mirim, que estivera a merce dos assalto, foi po. ta em
condições de ser defendida, mandando o g ner,II c o truir incon
tinente duas barcas, que <to mesmo tempo transporta. em pro
visões p:1ra Jaguaráo e uma barca cap:1z de transportar 40 co.
vali0:'< , qU:1ndo 1'0. se necess<tl'io.

A utilirhde de taes provirlencias, que alguns reputavam de
excessiva cautela, ficou reconLJechla quando, dia depois, e soube,
por intermedio de llesertores do inimigo, que e,te 'e preparava
a mandar em carratas de Maldonado duas balicira , a quaes,
arma-las e tripoladas por 50 homen', deveriam ser lançada na
lagôa com o fim de aprisionarem os nossos hi<ttes, CalDO fizera
com a Paul:stana.

O ~eneral, que de nada descurava, mandou reforç<tr a es
querda com o 4 e 5' regimento' de cavallaria e com o batalhão
vindo com o marechal Brown. Ao mesm tempo ordenou ao com
mandante de Gorite que, sem pôr o p~ em Ma1donado, fizes,e, <le
accordo com as embarcações de guerra, todas as demon traçõe
de um effecti vo desembarque, para que desta arte attrahi se a
esse ponto alguma força inimiga, como succedeu quando appa
receu o comboio.

Outra pl'ovidencia, que immediatamente realisou, foi a orga
nisação do deposito de recrutas, que attingiamja a 300. Orga-

(1) Omeio datado de Porto Alegre a i5 de d~zemL\'o de 1825 i doe. n. J.
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nisou hospitaes ; de accordo com ajunta regulul'isou a economia
dos dinheiros, a ftscali ação necessaria ao serviço.

Era tal a desordem que muitos officiaes e inferiores se ausen
taram em passeio pela provincia. Mandou-os conjuntamente
com todu os soldados auseutes recolherem-se ao acallip~ruento.

A' vista destas e outras medidas o general nutria a e perança
de que, si não pudesse bater já. os inimigos por cau~a da pe
quena força que apenas se ia organisando, por falta de tran
sporte e cavalhadada-, conseguiria preparar e disciplinar o
exel'cito, com o que livraria a provincia dos vexames que elle
lhe causava.

A estes proposito ogeneral dizia ao ministro da guerra (I) :
«sem apre ença r o imperador, sem a cord aI cooperação do
presidente da provincia, teria succumbido na empreitada,
porque nem as forças pbricas nem as morae lhe chegariam
para tamanhas difficuldades. Asseverava que o exercito e tava
de facto anirruilarl o, que oifrera todos os generos de pri ,ações,
e por isso. o minLtros (la guel'I'a e do the ouro, reputanc1o-a
impossiveis , duvidavam da realidac e. Ponderava que a estra
vagancia das de pezas, negligente arrecadação e di'tribuição de
todos os objectos, excedia tudo quanto se podia imaginar. Con
cluia que todos os rendjmento do imperio, e armamento~ da
Grã-Bretanha, não poderiam resistir a tanta cau:as combinadas
para fru traI' as ordens e provic encias do mini terio».

O marquez, depoi' de se haver demorado na cap·tal por cama
da imprevi ta cbegarla do Sr. D_ Pedro e aproveitado, o tempo,
em tomar a providencias alludil as, partiu para o acampa
mento

Os genera.e.-, officLaes e soldados commettiam incriveis abusos
quando viajavam, coagindo a populaç'ão a lhe fornecer tudo de
que haviam mister. O marquez de Barbacena com os ~eus

começçlU a dar exemplo e firmar a pratica de respeitar a pro
prie arle privar1a e abster-se de coagir os po,os.

Comprehende-se que os anteriores abu os foram um dos fia
gellos da pl1pulação e a nova pratica um beneficio, que não ..ó
tranquilisava os animos, tambem corria para a dIsciplina.

Em 17 rle dezembro embarcou com de tino ao RlO Pardo.
Neste mez havia comec;arlo as fortitlcaçees da villa do Rio

Grande do Sul, que em maio seguinte achava-se defendida por
seis bastiões e duas baterias, e portanto a coberto das teuta
tivas de saque.

Ao chegar, no lo de janeiro de 1827, á. capella do LiVramento,
onde acampavam o exercito, foi recebirl0 o commandante em
chefe com todas as olernnidades do e tylo_

Notava-se nas espontaneas manifestações de entbu ia mo um
sentimento geral da esperança de terminar a guerra, causa de
tantos males e soffrimentos, e, ao mesmo tempo, o contenta-

(1) Oílicio d<1~ado de Porto-Alegre a 15 dedezelllbro de 1820.
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mento de deixar um acampamento tão mau, que era denGmi
nado-matadouro do exercito. Sabia- e que tal mudança partia
da iniciativa do marquez na sua solicitude em melhorar as

-concliçõl's dos soldailos.
O brigadeiro Rosado, logo que entrou no commanr10 do exer

~ito, achando as tropa em diver~as posições ade uadas á defeza
da fronteira, concetrou-as nos arredores da capella do Livra
mento na coxilha de Santa Anna.

D'est'arte desfazia a obra do seu antecessor, o general barão
do erro Largo, nimiamente conhecedor da topographia da
provincia e do ystema peculiar á guerra do sul, e que havia
occupado o pontos mai convenientes.

Não porlia er peior o logar do acampamento escolhido pelo
brigadeiro Rosado : era um estreito recinto montuoso daquella
povoação nova e isolada, arenoso, desarborisado l e apenas ba
nhado em uma de suas orlas por pequenos regatos, origens do
lbicuby, os quaes de verão seccavam e tornavam- e insa-

lubres. -
Em março de 1826, estabelecendo ahi o quartel-general,

occupando os J:oucos casebres, fez convergir a este ponto as
>tropas provenientes de diversas provincias e destinadas a formar
o exercito, que invadiria e reconquistaria a Cisplatina.

O resultado de ta concentração de tropas, vindas de provincias
-com clima e modo de viver dilferentes, os homens sensatos o
previram e ogeneral em ckefe, marquez de Barbacena, overificou
na primeira revista geral; perderam-se cêrca de dous mil homens
por mortes e deserções durante o tempo em que o exercito ahi
:permaneceu.

O marquez de Barbacena, logo que chegou ao acampamento,
não perdeu tempo: examinou hospitaes, depositos e transportes.

No dia 2 passou revista ás t,ropas, exerceu rigorosa inspecção,
continuada até II de janeiro. Ordenou no clia 3 ao brigadeiro
R9.ymundo José da Cunha Mattos que fosse examinar o estado
,das cavalhadas nas diver as invernadas.

No dia II reuniu-se o -conselho de guerra, para deliberar si o
-exercito esperaria o inimigo, ou si iria tomar outra posição mais
conveniente (I). Resolveu o conselho que se marchasse para os
-Curra es, ou se occupasse qualquer outro logarvantajoso. Desde
este dia o brigadeiro Rosado ficou desligado do exercito.

As~entada a mudança rlo acampamento, o general em chefe esta
.beleceu ordem em tudo. Não era cousa facB, á vista da confusão
re amalgama das tropas. Apezar de todas as difficuldades, o mar
quez de Barbacena conseguiu dar-lhe uma organização systema
tica, formando duas divisões compostas de quatro brigadas, divi
dindo-a.s em tres linhas de batalha. Nomeou commandantes
dellas o ajudante-general Soares de Andréa, o quartel-mestre
general Cunha Mattos e o coronel Gomes Jardim e designou o

{I} Vide o doe. no fim, sob o D. 7.
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coronel Carneiro para commandar os musicos e creados, que
foram empregados como serventes nos hospitaes de sangue.

Nesta nova organisação foram comprehendidas sob a denomi
nação de I" e 2" brigadas ligeiras, as tropas de r.!l'vallaria da pro
víncia de S. Pedro, commandadas pelos coroneIS Bento Manoel
Ribeiro e Bento Gonçalves da Silva. AI" retirava-se, a esse
tempo, da expedição do Uruguay; a 2" qu_e, na fronteira d? Rio
Grande, guarnecia a linha de Jagoarao, mandou reumr ao
exercito. Segundo affi:rmavam os commandantes, uma contava
1.500 praças, a outra &00. Considerava-se tambem pertencendo
ao exercito uma força de 900 praças, que constava officialmente
estar guarnecendo a fronteira de Missões e alguns pontos do Rio
Granrle e Entre-Rios. Releva notar que a mór parte desta força,
composta inrlistinctamcnte de homens proprios para guerra, por
circumstancias especiaes achava·se inhabilitada de servir imme
diatamente, e não era fixa nas localidades, não tinha organisação
regular nem disciplina. Eram corpos occasionaes, que serviam
de reforçar a fronteira ameaçada ou iam a qualquer ponto onde
fo em precisos. Os regimentos 24 e 25 de cavallaria de 2" linha
incluidos nesta linha e privativos da fronteira de Missões, a
guarneciam sob as ordens do commandante da mesma fron
teira.

A este tempo o general em chefe teve noticiaque o inimigo partiu
de Durasno, e, conforme estava averiguado, era ahi o centro de
suas operações. As marchas que fazia indicavam que o seu obje
ctivo era, por um golpe de mão, invadir a provincia pela estrada
de Bagá, saquear as viUas de S. Francisco de Paula e do Ria
'Grand , a cidade de Porto-Alegre e outras.

E' incontestavel o estado lastimo o, em que omarquez de Bar
bacena encontrou o exercito. As providencias que tomou foram
-em tal conjuctura tão uteis, que deram alguns resultados felizes;
levantaram os animos desacoroçoar1os, induziram até os deserto
res e os que se refugiavam nos hospitaes a procurarem pressu
rosos as fileiras; restabeleceram a energia moral, a disciplina, a
organlsação systematica; accenrleram nos espiritos a confiança,
animando o patriotismo e a esperança da victoria.

Nesta disposição o marquez ordenou, a 13 de janeiro de 1827,
o levantamento do acampamento.

Foi um momento de jubilo geral; cheios de contentamento e
ent!1Usi~smo, os soldados acclamavam o imperadOl' e saudavam
e vlctorlavam o general que os arrancava de uma posição onde
passaram tantas miserias c1ul'ante um anno. '
_Movendo-se, o ex~rcito subiu as alturas que rodeiam a povoa.

.çao da capella do LIvramento. Tomou a primeira direcção para.
sudoeste e foi occupar a margem esquerda do arroio Cunhaperú
na varzea do Morro-Grande, que o espaldava, cobrindo ao mes
mo tempo os flancos.

A força, que marchou, orçava por pouco mais de 4.000 ho
mens de todas as armas, com 12 peças de artilharia. Doentes,
bagagens, ficaram no alto (la erra deSant'Anna denominado
Morro (lO Hospita.l, que fica proximo á capella 10 Livramento e
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a cavalleiro della: CTuarneceu-o o batalhã0 provisorio, sendo
reforçaào com torlas as praça estropiada .

Pela 'permanencia naquelIe infesto logar as repartições civis
annexas pareciam ter ahi crearl0 raizes. O immenso e volumoso
trem des'as repartições, a bagagem pe ada dos corpos e seus
ltrchivos, formavam uma, ma sa disforme, que, por modo a.lgum,
podia mobilisar-se e pol-a em !-eguimento do exercito, que ia
entrar em marchas rapidas no encalço do inimigo; :1S 'im era
inevitavel deix:1l-a tambem ahi depositada. .

Uma força inimiga alguns rlias depois que o exercito de a
campara, se lhe approximou; andava a saquear. O commanr1an
te do deposito, n:1 difficuldarle absoluta de clefi'endel-o, julgou
acertado qneimal-o' retir>1ndo- e cautelo amente dahi com parte
da bagagem po ivel de transportar.

No dia 13 o general em chefe, accommettido de uma violenta
dor. esteve á morte; agCTravando-se-lhe a molestia, o brigadeiro
Seba tião Barreto Pereita Pinto assumiu o comm:1ndo do campo.

Cllegando. ne so. tarde a 1u brigada ob as ordens do coronel
Bento Manoel Ribeiro, o general em chefe, sem ier a certeza da
tlirecção tomarIa pelo inimiCTo ao so.hir de Durasno, resolveu
mandar o brigadeiro Barreto no dia immediato (15 de janeiro)
com um corpo de 1.760 homen' de cavallaria para observar os
movimentos do inimio-o, mormente porque constava que Laval
leja apparecera no Rio Piraby com tre mil cavaHeiros orien
taes. O brigad iro Cunba Matto" á vista. ela progressiva doença
do marquez, com mandou o campo.

No dia 16 as noticias vieram esclarecer a situação dos belliCTe
rante . Corria que 9.000 homen: com 24 peças de artill1aria ti
nham apparecido no Pas o das Pedra do Rio-Neo-ro e uma par
ti/la dessas tropas entrara em Bagé.

Desde logo o marquez ordenou que doentes e bagagens, deixa
dos no serro de Sant;Anna, fo~sem conduzidos para o deposito de
S. Gabriel, mandando tambem as que podia dispensar, e, como
houvesse melhorado. montou a cavallo e solicito tratou do
meio de salva!' os doentes, no caso que se verificasse a inva,são (").

O marquez rle Barbacena não se preoccupava ómente com os
movimentos elo inimigo, via-se em apuros por não ter os re
cursos precisos e os meios ele mobilidade. Era mister prGcural-os
fosse onde fosse. Comprebende-se que um general em taes con
dições não pouia poupar os esforç s do corpo e a actividade do
espirito no de 'empenho de tão ardua tarcüt.

Dos commandantes dos rlistrictos das fronteiras exio-iu cav:11
los de particulares e gente apta a pegar em armas; ordenou ao
marechal Brown que e reunisse com a divisão da esquerda ao
g,rOSS'l do exercito, que neste me 'mo dia 17 marchou para o
rio Ibicuhy-Granele, occupando-1be a margem esquerda pouco

(') Viue o olHeio datado do 'juartel-genel'al de Cunhaperú n lG de jnneit'o
delS2i; doe, n. S,
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distante do morro das Averias, e proseguiu na marcha, no <iia
19. até a outra vertente denominada Ibicuhy·mirim, tomando
po' ição junto á estancia de Bento Correa, na. mar~e~ ~squerda.
A fazenda jazia abandonada com o temor da lUva ao lUlmlga.

Nova marcha ainda se fez até a Lagoa·Formosa, ou Pacaraby,
onde qUfltro solda<ios brazileiro., prisioneiros no combate de a
randy e forçados a .enir, desertaram rlas fileiras e vieram apre
sentar-se ao general em chefe. Elles confirmaram a noticia da ap
proximação de Lavalleja, Seler, Alvear e os dons Oribes, no in
tento de invadirem a provincia de Barré.

Marchou a 21 em demanda do arroio do Ponche-Verde,
tomou po. ição na margem esquerda. _

Foi em extremo trabalhosa esta marcha, na qual o batalhao 130

de caçadores ficou muito fatigado e e tropiaram-_e muitos ca
yalio do lo regimento.

A marcha continuou a 22 até ao rio de Santa Maria em cuja.
margem direita parou no passo de D. Pedrito. Ahi o general
soube que a columna inimiga, que atraves ou o Rio egro,
fizera um movimento retrllgrado, depoi de abril' um novo
passo, a partida de 34 homen , que entrára em Bagé, tambem
se havia retirado.

O general permaneceu nesta posição até ao dia 24, em que
seguiu a ap Jroximar-se do inimigo em Ba.gé.

O exercito, em cinco marchas consecutivas, percorreu a
grande distancia que vae do arroio unhaperú ao passo de
D. Pedrito, atravessando a maxima exten"ão dos escabrosos
campos de Itaquatiá (I). Nesse passo acampou a 22- de janeiro,
e ahi teve a confirmação da retirada da partida alludida, que
invadiu Bagé no dia 20.

O marquez raciocinava com exactidão dirigindo· e a amparar
Bagé, p..rque era fechar ao inimigo a entrada por onde podia
mais facilmente invadir a provincia; por conseguinte o exercito,
que tinha a mi 'são de defendeI' o territorio nacional. necessaria
mente dl:lvia 0l'por-se á inva ão. Si, prevend qualquer incerto
resultar1o, avista da desproporção das força numericas, ou da
organisação e pouca instrucção das tropas brizileiras, comparadas
com a al'geminas, se alienasse a excessiva prudencia e ahisse
ao encontro, o general sacrificaria a providencia e então a sua
cautela de poupar o exercito seria inutiJ. As im, pela natureza
da missão e pela força imperio~a das circumstancias e principal
mente pel movimento do inimigo, cumpria ao marquez de Bar
bacena proseguir na marcha encetada.

Bagé está situada no encruzamento das dua maiores coxil i.las ,
que se cUstendem pelo centro do territorio de S. Pedro do uI, e
ramificando-se extraordinariamente, a suas cadêas principaes
vão terminar ao norte com a Serra-Geral, a Oeste com o Uru-

(I) Palavra inciigena que sUlca-pedra com inscripção.
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~nay, ao sul com a bocca do Rio da Prata, e a Este com a
Lagôa-Mirim e a dos Pa'.os.

Do povoado partem diversasestrarlas, umas, que atravessam
o vasto e populoso territorio da provincia; outras que vão para
a Banda-Oriental.

O mal'quez, superando difficuldades com inconte tavel activi
dade, a marchas forçadas, precisava ganhar a estrada franca da
fronteira do Rio Grande, deixando Bagé á direita na distancia
de quatro leguas.

Si não tivesse conseguido chegar a este ponto, as consequencias
da demora teriam sido vantajosas ao inimigo e portanto detri·
mentosas ao Brazil.

Ba taria que o inimigo se adeantasse sei. horas para que o mal
se realisasse; e o resultado immediato não era nada menos do
que collocar-se o inimigo de permeio-entre oexercito ao mando
de Ba.rbacena e a divi. ão do mesmo, que ob o commando do
marechal Brown, vinha fazer juncção ao exercito brazUeiro.

O marquez.bellamente comprehendeu que convinha frustrar a
estrategia. inimiga, e por isso fez aquellas marchas audaciosas e
rapida ; si não fosse essa actividade e previdencia do general
Barbacena, A]vear teria chegado primeiro, ter-se-lJia apoderado
da po"ição vantajosa-1°, para invarlir Bagé e toda a provincia j
2°, estrategicamente facil e segura para, rompendo a cohesão
das tropa' brazileiras, cahir sobre a divisão Brown d saperce
bida desse movimento e, anniquilando-a, voltar-se contra o
grosso do exercito commandado pelo marquez; era bater em
detalhe com segurança de completa victoria.

Alvear, concebeu este plano excellente e o alcance de seu
movimento de antecipação, si não tivesse sido nullificado pela
energia de Barbacena, importava a derrota das tropas imperiaes.

Por sua parte a previdencia e audaz actividade do chefe bra
zileiro conspguiu segurar a juncção das duas forças brazileiras,
fortificar com ellas o exercito, impedir a tflmada de Bagé, por
ande a invasão entraria a devastar a provincia.

A justiça da Historia não póde deixar de assignalar, neste
feito militar, o talento incontestavel rlo general, que em poucos
dias recebendo um exercito roto, faminto, desorganisado, o habi
litou a. fazer este admiravel movimento de tão uteis resultaclos.

Esta. operação de guerra, que o marquez de Bal'bacena empre
hendeu hó1.bilmente, honra o general e o exercito brazilelro. Nos
fastos militares dos povos cultos e zelo os de sua fama, aquelIe
feito eria apontado como um brilhante modelo.

Ogeneral e os soldados começaram a confiar reciprocamente,
um na energia e coragem de seus commandados ; estes na capa
cidade intelIeetual e valor do chefe. Com essa confiança a sêde
dos comba,tes abrazava desde os soldados até os generaes.

O exercito, desmoralisado pelas refregas de Sarandy, recobrou,
portanto, a consciencia de sua propria força, o estimulo de sua
honra. ElIe, que atravessou logares escabrosos, que fez marchas
rapidas, sentia que, no campo de batalha, podia aifrontar e ven
cer o inimigo.
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Apezar dessas auspicioEas disposições, o general em chefe não
descurava de preparar as tropas, prevendo o futuro. ELIe sabia
que o enthusiasmo ardente é ephemero e que s6 a diEciplina
fórma o espirito do homem de guerra, o qual, nos revezes lucta
e permanece firme. Ora, si o soldado levado de ardor atira-se ao
fogo, s61á resiste ao inimigo e afl'ronta a morte, não recúa nem
se apavora quando está habituarlu á disciplina, que é um grande
auxiliar da coragem. O general. pois, nutria serios receios de que
essas tropas, capaze' de um acto de bravura momentanea, não
soubessem no torvellinho vertiginoso de uma bata.Iha conservar a
presença de animo e a firmeza de coragem, que os veteranos na
guerra soem mostrar.

O general em chefe mandou consignar em um boletim este
movimento do exercito ('). Rememorando os successos rlu·
rante as marchas, o boletim é um documento que attesta os
serviços do general e do exercito.

Outro documento de alto valor hi t@rico, que não deve ser
omittfdo quando se trata da campanha do sul em 1827, é o offl.cio
do general em chefe com data de 14 de janeiro daquelle anno (').
Como as paixões politicas, que em odio ao imperador exploraram
os desastres, creassem no espirito publico daquella época a per
suasão de haver o marquez compromettido a sorte da guerra,
cumpre que a posteridade, hoje isenta de odios, ab~olutamente
estranha aos interesses do momento e <em necessidadé de sobre
carregar o general com a re,pons"bilÍllade dos erros do governo
imperial, esmerilhe nes e documento omcial e authentico a ver
dade.

Dos factos, já expostos nesta narrativa, ficou patente a que es
tarlo se reduziu o exercito durante o commando do brigadeiro
Rosado e como de 1de janeiro em deante o marquez 1e Barbacena
o reorga.nisou á pressa para impedir a invasão por Bagá e o
exito feliz do movimento emprehendido.

Si os que accusararam o marquez no intuito de ferir o impe
ràdor, pudessem comparecer perante o tribunal da Historia.
seriam obrigados a provar: l°, que o estado do exercito não era
mo lastimoso como o confirmam tud s os documentos offl.ciaes.
como as proprias accusações denunciavam; 2', verificado tal
estado, si a um general era dado fazer mais do que fez o mar
quez.

Mas, si a Historia não póde ouvir as partes, ella tem todos os
documentos e te temulJhos para apurar a verdade dos factos.

Desde que foi communicada a nomeação do general em chefe.
o marquez de Barbacena, em uma e pecie de Memorial (8), cha
mo~ a attençã? do go:verno de Sua Magestad~ sobre a r1esorgani
saçao do exerClto; amda de Santa Catharma e do Rio Grande

(Il Vide o 1° boletim do exercIto do sul~: datado -:MargeDs de uaDt, Maria
Passo ,de D.. Pedrito - 22 de janeiro de 1h27 -; doe. D. 9.

(i) VIde a mtegra DO tlm da memoria; doe. n. 10.
(8) Vide DO fim da memoria j doe. D. 1.
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expoz todas as particularidades ('). O ministro, portanto, ad
vertido com antecedencia, teve tempo para prover o exercito de
tudo o que lhe faltava, isto ê, gente, fardamento, munições,
armas, cavallos, meios de mobilisação, emfim, vivere', remedios
e soldos, mas não o fez.

E' com um exercito insignificante, estragado pela inacção, des
moralí~n.do pela derrotas nesde os combates do Rincâo das Gal
linhas, mal armado, indisciplinado, que o governo teve a teme
ridade de emprehender a campanha, pondo á testa delle um ge
neral Rosado, que não só concorreu para indisciplinal-o, mas ainda
o condemnou no acampamento da capella do Livramento a per
manecer um anno, victimado pela miseria da peste e da fome, e
rarea.do pelas deserções, que são terriveis exemplos de desmora
lisação e inevitavel fraqueza.

E' este o exercito, com que o novo general em chefe marquez
de Barbacena tem de fazer frente e bater um inimigo que lhe ê
superior em numero, organisação, disciplina, e mormente auxi
liado por duas forças poderosas - o orgulho dos triumphos pas
sados e o fanatismo da liberdade e do patriotismo.

Não ê, depoi do acontecimento do Passo do Rosario, que o
general em chefe procurou desculpar-se com oestado do exercito;
antes deste successo ficou officialmente verificada a insufIlcien
cia e incapacidade das tropas.

Deliberado ao sacrificio do patrioti mo, ao dever de soldado, o
general marquez de Barbacen:1 tomou o commando do exercito;
mas na sua lealdade não dis imulou os perigos, aos quaes o go
verno do imperador se aventurava e pintou-lhe o verdadeiro
estado das cousas.

Releva fixar todos estes pontos, porque são os elementos indi ~

pensaveis a se poder formar um juizo segm-o e verdadeiro a
respeito da guerra da Cisplatina; sem eltes a batalha de Ituzaingo
não póde ser apreciadn., e pela ignorancin. ou olvido de todas
estas circumstancias tem prevalecido atê hoje o julgamento er
roneo, apaixonado ou injusto do tempo em que os rancores polí
ticos ~e arrogavam a insolente pretenção de impor o seu crite
rio á historia, como si acaso pudessem dominar ou corromper a
justiça e o bom senso da posteridade.

Nos esforços das audaciosas marchas o general em chefe, tal
vez com intelligente previsão do futuro, ainda expõe ao go
verno imperial o estado do exercito ('). Ogeneral diz ao ministro
que, tomando o commando no Iode janeiro de 1827, encon
trou o exercito em pE'ior e tado do que e Supllunha no Rio; es
tava a pê, sem transporte, sem uma só das repartições indispen
saveis á mobilisação. Não tinha remedios, armamentos, nem

(I) Idem; doe. ns. 5 eG.
(') OUicio datado do acampamento de Cunhnperú a 14 de janeiro de 18,27 ~

doe. n. 10.



- 157-

guias; os doentes jaziam no chão; os inimigos vinham sem in
commodo arrebanhar o gado e o levavam.

Não pouderealisar uma organi açãocompleta dos serviços. por
que urgia correr a impedir a invasão. De um mappa official
vê-se que, de 14.708 cavallos entregues pelo brigadeiro Rosario,
só 18 el'am capazes de ~ervir.

Neste ca"o recorreu aos particulares, a muito custo obteve
alguns. Communicava que a infantaria para poder marchar
deixava as muxillla ,a cavallarias do Rio e da Bahia são mais
um embaraço do que utilidade. Resumindo, o general apresen
tava as ima força armada :-Infanteria 1.540 ; artilharia 162 ;
guerrilhas 212; lanceiros 198; cavaIlaria do Rio 308 ; da BalJil
66; de . Paulo 323; do 5" regimento 125; milicias 1.362: to
tal,4.2G6.

De to'las as informações colligidas o marquez per3IJadiu-~e que
os inimigos, com uma força rle 1.500 soldados de infantaria 300
utilheiros com 19 peças, 6.000 praças de ca.vallaria e 75 cane
tas de munição de guerra., tencionavam penetrar por Ba~é.

Pareceu-lhe tambem evidente que tinham o plano de cortar o
exercito brazileiro afim de bater separadamente a esq uarda que
estava no Serrito, e o centro e direita, que se achavam em Santa
Auna..

0['<1, teri-l, conseguido reali aI-o. si não fosse o movimento de
a.ntecipação já descripto e a immediata juncção de todas as tro
pas, sem que o detivessem os diversos embaraços do canunho,
a precipitada marcha, a falta. de cavallo~, de carretas, final
mente, a inferiorida'le de numero e a.té o cartuchame que era
pouco e podre.

Uma circumstancia imprevista parecia difficultar a execução
do movimento de concentração, era a ausencia do marechal
Brown em Porto Alegre; mas o marquez expediu-lhe incontinenti
urgentissimas instrucções e orden., que chegaram a tempo de
ser cumprida .

Tran'luillo com todas as prqvidencias tomadas, o general
manifesta a confiança de ver coroado de feliz exito o seu plano,
embora as apparencias contrarias.

Entretanto reconhece que, emquanto não tiver for\a igual á
do inimigo deve limitar- e á stricta defen iva, attrabindo-o para
o interior, porque nesta direcção o exercito brazileiro mais e
reforçará com gente, cavaHos e munições, e o inimigo carecerá
de todos estes elementos.

Considerando a hypothese de ser batida uma parte do nosso
exercito uma, duas ou tres vezes, nem por Lso estara perdida a
provincia, porque, podendo vir novos soccorros do interior,
recobrará a posição; no entanto que o inimigo, si tiver um só
revez, ficará irremediavelmente perdido.

O marquez deplol'ava a falta de munições, as quaes ainda não
tinham sido remettidas do Rio Grande, e o diminuto numero de
1.583 cavaHos.

Quando o cabo de guerra, em lucta com todas estas difficul
dades, esperava superal-as para collocar-se em posição de resolver
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dignamente a questão, nelle o politico e estadista lançava
alguns acabrunhadores presagios r10 futuro.

E' as im qu elte llondera ao ministro - que teme que, paI'
efi'eito das idéas exaggeradas lJue adrede espalharam os as eclas
do inimigo pelo Rio de Janeiro, venha algum officioso aprovei
tar-se para alcançar elo imperio uma paz que seria a maior elas
desgraças, tauto porque não evitaria a fi'usão de sangue que
correrá em poucos dias, quanto porq ue nos fará perder os fructos
da victoria, i formos os venc dores (I),

Mas, tul era o estado do exercito, que, apezar de todas estas
espern.nç'as, o marquez re~olveu mandar o brigadeiro Cunha
Mattos á Côrte, afim de explicaI-o de viva voz 11.0 governo impe
rial, o que prova que o lUiui tro não comprehendia nem satisfazia
as necessidades da administração da guerra (').

Desde que o marquez de Barbacena antecipou-se ao inimigo, o
movimento de juncção se foi operanrlo. No dia 26 ne janeiro,
o corpo de cavaltaria, que sob 11.3 ol'dens do brigadeiro Barreto
sahiu a 14 em observação, reuniu-se ao grosso do exercito; veiu
incorporada á 2" brigada ligeira. E'>ta., quando deslocava-se
da fronteira do Rio Grande, ponde, habi.lmente manobrar nas
adjacencias de Baga na frente de uma colulOn:o avançada do
inimigo; que, a todo empenho, tentava reconhecer o exer
cito brazileiro em sua pa'sagem, de modo que frustrou a
tentativa.

A ~n brigada, antes de reunir-se defini ti 'Tamente ao exercito,
manteve-se até ao dia 30, em li ue foi assai ta'l a, p r grande força
de cavaLlaria, á vista do inimigo. A,'sim fOI'çada. approxl1uou-se
então do exercito, quando este passava o rio Cama('uan-chico,
posto de naelo: foi preciso fazer repa Sal' um corpo ue ca valiaria
para amparai-a.

O exel'cito levou dous cliáS a tran por o ]'i l. não tendo meios
de transporte. O general em chefe dirigiu esta op ração com
inquebrantavel actividade.

Já tiuha chegado a muni,ão rle guerm, que, em consequencia
das marcbas forçadas, fora remettida para o deposito de 85.0
Gabriel.

Ao retirar-se a 2" brigada ligeira da fr'tlDteira do Rio Grande,
muuou-,'e a mór parte do gado da,' estnncias; que o inimig se
dispunha a arrebanhar e apressar. O inimigo ap nas se demorou
em. Bagé o tempo nece-sario para dar algum repouso á sua
cavalha' a e saquear algumas 10caliufldeB acces'iv 'is.

O marquez de Barbacena, que não 10r1.ia tumar franca ofi'en
siva, "'proveitou-se des 'a PftU fi para fazer seguir o exercito do
seu commando na realisação da medida. que o obrigou a alterar
o seu plano primitivO de permanecer em pura defensiva, em-

(1) V,de oficio de 23 de iltnelL'tl de '1827; doe. n. tO a.
(i) VIde o ollleio datado do quartel do PaS3tl d. D.. Pedrito, emSao'aMal'ia r

fi)l3 de jane:r de 1327; doe. o, tO a.
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quanto não tives"e força igual á do inimigo ou este não com'
mettesse algum grande erro estrategico (I).

Assim, á vista da tendencias do inimigo e da má direcção
que tomava, o general brazileiro via-se forçado a proceder no
sentido que novas circumstancia exigiam.

Levantando o acamp lmento de Camacuan-chico, foi as ental-o,
a 2 de fevereiro, n arroio das Palma ,dia em que chegaram o
brigadeiro João Chrysostomo Callado e algun ofl1ciae3 e praças
de cavallaria, que de Montevidéo tinham vindo por mar: áquelle
brigadeiro, experiente e bra.vo, o marquez confiou o commando
da 2.1 divisão.

Do inimigo nada se ~abia, além de sua rapida pa sagem por
Bagá. Não era admissivel conjecturar que elle, depois de ter
pas ado alll, e occupando tal posição, ficasse inactivo. Ne se
presupposto o general em chefe, no dia 3, de ·tacou a Ia brigada
ligeira, forte ne 1.200 homens da cavallaria do uI, com o fim
expresso de ob ervar os movimentos emprehendendo qualquer
golpe, havendo ensejo.

Ao coronel Bent Manoel Ribeiro ordenou-se po itivamente
que, como commandante ne ta brigada, não se collocasse a tal
distancia do exercito, que logo aos primeiros tiros, que annun
cias em recontro com o inimigo, não pudesse reincorporar-se
com o exercito.

O movimento de concentração das forças brazileiras ficou defi
nitivamente realisado a 5 ue fevereiro, c m a chegada do mare·
chal Brown á frente da brigada, qu~, retirada de Montevidéo, se
achava ultimamente na villa do Rio Grande. Era esta brigada
composta dlls regimento 40 e 5° de cavallaria, de 80 lanceiros
allemães e dos batalhões de caçadores 18 e 27.

Com e te rel'orço de cerca de 2.000 bomens estava o general
em chefe mais animado, mármente tendo visto coroada com fe
liz exito a juncção de todas as forças dispersas e, portanto. livre
de ver cortado o exercito brazileiro. Com legitima razão o exer
cito recon~hecia nesta operação a prova incontestavel da activi
dade elo general em chefe.

OAPITULO IX

No capitulo precedente viu-se o estado do pequeno exercito
que o brigadeiro Rosado conservou inactivo, doente e faminto,
na coxilha do Livramento.

Da ua inacção o marquez de Bal'bacena o tirou, empregan
do-o em con ecutivas marchas.

De seus o1frimentos e miserias o alliviou, promovendo tudo.
pJ.ra alimentaI-o e curai-o.

(') Vide os omcio~ d H e ~3 de Janeiro ao ministro da guerra.
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De disperso, que era, concentrou-o em um só corpo unido e
capaz de fazer frente ao inimigo audaz, que o tinha derrotado
na Banda Oriental,

Si, poi , a reorganisação não era completa, sem duvida não se
poderia desconhecer o melhoramento conseguido, que habilitou
o general a aventurar-se á operação do movimento de antecipa
ção e a realisal-o á face do inimigo, e da junccão quando atra
vessava o Camacuan-chico, emquanto o coronel Bento Gonçalves
da Silva, batendo-se em retirada contra toda a vanguarda do
general Alvear, cobria o nosso exercito, que transpunha a nado
o me~mo rio.

Emquanto o marquez envidava esforços para restabelecer o
exercito desorganisado e fazia as grandes marcha, andava o
marechal Brown pelas bandas de Jaguarão, loucamente empe
nhado em bater eIle só o inimigo. Difficil foi ao general em
chefe, á custa de terminante ordens, obrigai-o a vir fazer junc
ção com o exercito, a qual exigiam a previsão de futuras opera
çõo e a nece, sida de de evitar que o inimigo . e 1uzes e de
permeio e se fi, poderasse da estrada facil a in vadir a provincia,
mantendo-se nella.

Quando o marechal retardatario appareceu. no acampamento,
a 5 de fevereiro, ;), importante operação e tava feita. Oinimigo,
vendo frustado pela sagacidade do general mnrquez de Barba
cena o seu intento, não ou ou occnpar e coo 'ervar Bagá, nem
disputar a posição vantajo:::a para invadir o Rio Grande do Sul.

A reunião e concentração das dU20S divisões, atravez das
forças. uperiores do inimigo, não ha conte tal' que foi um bri
lhante feito, que é devido á cOl15ciencio_a per everança e lL
energica e imperiosa vontade (lO general em chefe que quebrou
todos os ob,;taculos, compenetrado da vantagem (e executar em
bem da causa nacional o seu grande pensamento.

1 a guerra, como em IJolitica, as paixõe algumas veze do
minam o bom senso, e pretendem impor-se á credulidade publica.
O. homens que teero interes e em incutir falsas imVres ões, não
duvidam que opportunamente a consciencia se esclareça ao
fulgor da verdade; o que elles querem é a surpresa e o eífeitos
do momento. Forçam pelo julgamentos do odio a victima
accusada a sofirer temporariamente o eífeitos da con lemnação
do presente, as injustiç.as atrozes dos contemporaneos, até que
a posteridade venha <1eci'lir a injusta contenda.

O marechai Brown poz a mãos nesta obra, levantada contra a
reputação militar e 0 caracter de cidadão do seu camarada e
chefe. Tomando logar entre os detractores do marquez, quali
ficou aquella esplenclida evolução estrategica-como ~'?l~ movi
mento sem combinação, sem a ??lena)' -inteltige.ncia, só ten10 POl"
fim cançal" ° cxel"cito (').

(Il Defesn elo marechal Br.)"n.
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A calumnia tem o singular contrasenso de devorar aquelle
que a emprega e elevar o offendido.

O proprio marquez, inspirado lJela consciencia do bom feito
que praticara, forneceu ao criterio da hi toria os mais completos
elementos ue apreciação, de modo a pulverisar a vagas accusa
ções que a inveja e o odios mais tarde engendraram.

Parece EJue no marquez a pratica da guerra não era obra do
aca o ou ela fortuna, ao contrario tudo revela o espirita que
me"lit:1 e combina. E' por isso que, na previsões do futuro,
elle lançou o ,eu oflicios as irret'ragaveis bases da sua plena
e merecida justificaçãe. Aos que hostoriarem os succeS50S da
guerra de 1821 no ul do impel'io cumpre apurar e p r em
relevo luminoso a verdade. As paixões do tempo estão mortas,.
os odios polttico. extinctos, a obra dos interesses dos partidos
reali ou- e no facto da abdicação, emfim a revolução de 7 de
abril, fecbando o pa,' ado, abriu novos horizontes, onde póde
irradiar ajustiça. Aos contemporaneos do marquez de Barba
cena convinbam a mentira e a calumnia; para a geraçõe"
presentes essas armas são inuteis, não ha utilidade em feril-o
com ellas. E' certo que os tempos teem crueis necessidades;
era l1ecessario no estado delil'ioso dos partidos ferir o general
em chefe, autorisar ainda mesmo O' mai grosseiros embuste .
Homem votado ao o"lio e atiraelo como pa to a to"las as inveja ,
não podia naquelles tempos contar com a justiça dos seus con
temporaneos.

Hoje a nllva gerações se julgariam aviltadas si fossem coagi-
• da' pelos detractores do pa sado a receber servilmente os
seus julgamentos, a respeitar as opiniões, filbas do seus
interes e . A opinião nova quer examinar os factos e julgal-o
por I mesma. Esta li a supremacia elo seu direito, e, pois, per
tence-lhe rectificar os erros propalados pelos que tinham inte
resse em cOl'l'omper a verdade. Esta gerações constituem a
posterir ade para o general, que co nmandou um exercito desti
nado a. uma missão, que não foi desempenhada principalmente
por causa da iucapacidade do governo que regia o paiz.

As causas da guerra. e da separação da Cisplatina, apurarias,
poriam em evidencia que os intere, ado do Brazil estavam en
tregues a ministros que ignoravam a importancia delles ou não
tinham o patrioti mo tle defendeI-os.

Cumpre verificar si do espaço de I de janeiro a 5 de fevereiro
de 1827, um general poderia cabalmente reorganizar um exercito
em tal circumstancia. O marquez de Barbacena fez comtudo o
pos'ivel e provou·o com as marchas e as operações praticadas,
as quae o collocaram it frente do inimigo, impedindo-lhe os mo
vimentos da invasão a 5 de fevereiro.

Este facto. sendo innegavel, basta só por si para mo traI' de
que sornma de energia, zelo, intelligencia e patriotismo não u ou
o general em chefe para attingir a e te resultado.

Releya, para bem avaliar da infundada asserção do marechal,
considerar a questão sob o ponto objectivo da missão do exercito,
reunido no sul, e do resultado da opera~ão. O que convém antes

11
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de tudo notar é que nem o marechal Brown, nem os outros cen
sores demonstraram que não lbi aqueLle movimento de anteci
pa~ão, estrategicamente executarl0 com actividade e rapidez pelo
marquez, que se deveu a paralysação do exercito do general
Alvear, e que não foi em consequencia deUe alterado o plano do
iniJ;nigo, tantas vezes revelado e conhecido. Si tal demonstração
ilontra a realidade incontestavel de facto innegaveis é impossivel,
é evidente que a opinião do marechal não é su tentada nem pelos
successos, nem pelas razões deduzidas da sciencia estrategica, e
menos pelos exemplos da historia dos povos guerreiros, nos
quae ,movimentos menos importantes do que o realizado pelas
tropns brazileiras sob o commando do marquez de Barbacena, são
considerados como honrosos aos generaes que os dirigiram e aos
exercitos que os praticaram,

O facto é que o exercito inimigo desistiu do plano de invasão,
não poude' proseguir na marcha, que até então levara. O ma
Techal não indica siquer outros motivos, que fize sem Alvear
renunciar ao unico objectivo da presença das phalanges argen
-tinas sobre o territorio rio-grandense, ão era sobre este solo
-que a causa oriental se disputa.va e precisava firmar-se victa-
riosa. Passando dos campos da Banda Oriental aos do Rio-Grande,
ameaçando todas as povoações, saqueando villa e cidades, de
vastando as fazenda, o exercito de Alvear, até então terrivel e
orgulho o pelos revezes que nos atIligiu, na sua carreira trium
phal, estacou a 5 ( e fevereiro.

A unica operação militar, que coincide com esta circumstancia,
é o movimento, que o marechal censura, e a attitude d0 exercito
brazileiro, n. quem o bom exito desta alludida operação rlespertou •
a convicção de poder medir-se com o inimigo; a quem levantou
o moral abatimento em que cahira depois de Sarandy e durante
a longa e vergonhosa inacção do acampamento da capella do
Livramento.

O movimento estrategico, quando nada produzisse, fez com
prehender a Alvear que tinha pela frente um contendor auda
cioso, capaz de aventureiros e energicos commettimentos. Ge
neral habit, Alvear pesou devidamente o valor do movimento
rapido, que tronxe, em successivas e laboriosas marchas, um
exercito enfraquecido e acantonado, ou enterrado como morto
na coxilha de Sant'Anna, até a fronteira da provincia, tran
cando-lhe a porta facil á invasão, disputando-lhe o solo sagrado,
impedindo-lhe o passo e obrigando-o a parar, Esta j uncção de
forças, di persas na distancia de mais de 80 legua ; (le certo não
se operaria sem o movimento executado pf'lo general em chefe,
Ora, si a concentração não tivesse side efl'ectuada a tempo, neces
sariamente AIvear romperia a cobesão das forças brazileiras, as
quaes inevitavelmente seriam batidas e aniquiladas isolar1amente.
Quancl0 Alvear viu frustrada pelos resultados do movimento de
antecipação e de concentração a sua marcha invasora, e perdido
oensejo de bater e destruir as forças disoeminadas, entendeu mu
dada situação militar e a natureza da guerra. De invasor, forte
na ofl'ensiva, tendo deante de si difficeis contingencias, que o
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marquez de Barbacena resumiu perfeitamente em uma das
communicações ofIlciaes endereçadas ao governo imperial (I).

D'e tas circumstancias resulta que, si a marcha, ordenada e
realizada pelo marquez, cansou o exercito, não foi certamente
um movimento sem combinaçeio e int~lligencia, como por propo
sital equivoco a severa o marechal Brown.

E'te resultado vantajoso o general argentino provou reco
nhecer pelo facto de parar na marcha, até então livre.

O que demonstra exhuberantemente, contra a frivola opinião
do marechal, que o movimenta é, além de um brilhante feito
militar, o resultado de combinação intelligente e systematica,
mirando os resultados seguro. e vantajosos, é a propria aprecia
ção do mesmo general em chefe, escrevendo ao seu governo de
baixo da barraca de guerra. Si a operação notabilka o merito
militar do marquez, as consideraçõ s com que a explica recom
mennam o criterio e o talento do pensador e estadi ta (2).

A historia, com o facho da critica illuminando os aconte.ci
mentos, reduz as pretenções das vftidaties, desdenha as seno
tenças ditadas pelos odios, despreza o conceito dos que, como o
marechal, teem a fatuidade de impor o eu juizo ao acatamento
da posteridade.

A critica e o bom senso, descobrindo na operação militar, que
rehabilitou o nosso de moralisado exercito aos eus proprios
olhos e lhe conquistou o respeito do que o haviam vencido, pro
testam contra. o marechal e desdenham os juizes que os con tem
poraneos, fundando-se na opinião delle e de outros lavraram
contra a bem legitima fama do guerreiro da. campanha do sul
em 1827.

Sob o ponto de vista objectivo a questão é decidida em honra
do marquez.

O exel'cito organizado no Rio Grande tinha dou objectivos:
l°, impedir a inva ão da província e expellir do territorio os
inimigos; 2°, conseguido isto, invadil' o territorio cisplatino e
domando a rebel1ião reconquistar a banda oriental ii. soberania
do imperio.

Na hypoLhese cumpria correr a embargar a entrada do in
va 01'; o general não podia, sem faltar ao seu dever em
desprezar a sua missã ,deixar o inimigo apossar-se de Bagé,
di p r da estrada, que vem da fronteira. Como oppor-se ao
invasor ~ movendo-se do escondrijo da capella do Livramento e
sahindo-Ihe ao encalço. O marquez desempenhou esta tarefa
pelos movimentos ele antecipação e concentração. Poderiam
ter sido executados lenta e commollamente, sem cansar o exer
cito, .mas tardio e inutil em relaão ao objectivo do proprio
exercIto. Concebido e executallo com rapidez e energia, realizou

~I) Vide o oflicio da[ad o da mal'ge n do rio 'las Palma~ 11 5 d3 fc.ere'ro de
i ~7. Vide o .Boletim» da mesma daLa; doe. n. 11 a.

l') Vide o mencionado otlicio.
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o fim, e €i um titulo glorio o do general e do exel'cito brazileiro.
Emfim deveria o general deixar a invasão dominar Bagá,
assenhorear-se da. estrada, e estender-se pelo interior da ;pro
vincia ~ Si o não devia, a operação do marquez foi cunveniente
e adequada; e como por meio della paralysou a marcha do ini
migo invasor, foi muito util e de accordo com o objectivo do
exercito.

Não se comprehende a razão das censuras de 'de que o resul
tado foi utll, a execução foi brilhante, e satisfez um dos escopos
da reunião do exercito em uma provincia invadida.

O~ succes~os po teriores levaram o inimigo a necessidade de
abandonar o territorio rio-grandense, e assim lançar o fóra das
fronteiras, podia o exercito contentar-se de haver desempenhado
a primeira parte da sua missão e preenchido o seu primeiro
ponto objectivo.

E ta marcha, por sem duvida, não resolveu o inimigo a im
mediatame,nte retirar-se; não o forçou a transpor humIlhado e
vencido as rronteiras; ma cortou a marcha trimnphante da in
vasão, incutiu no animo do nosso exercito a audacia dos com
mettimentos, fez com que o inimi.;o vis e em no'sas tropas um
grave ob 'taculo e concebesse outra ideia da energia dellas e mu
da se ate de plano estrategic0,

O pensamento que o marquez de Barbacena paz em pratica
mudou a ordem de cousas, ate alli deploravel no tocante a guer
ra, que se eternisaria com um exercito .inaC'tivo, com generaes
incapazes. que e banjavam os recurso da caixa militar, com
tropas famintas e que desertavam aos centos, finalmen te com
um ministro que ignorava e não satisfazia as necessidades do
serviço,

A ineptidão do governo imperial, que não oube providenciar
e dar os meio. de acção e gente neces aria para augmentar e
reforçar o exercito - foi a causa principal de que este movi
mento não tives~e um glorioso e fecundo complemento na bata
lha de fevereiro no passo rIo Rosario.

Quanto ao juizo que o pl'oprio marquez formou desta esplen
dir]a operação, expen l1eu-o resumindo todos os incie entes da
marcha.

Assim convicto da nova face que os negocios tomariam, dizia
ao ministro (la guerra, conde de Lages (') :

" Parece-me que em temerirlade posso as egurar a V. Ex. que
o resultarlo da campanba esta muito proximo.

O inimigo perdeu muitas occasiões de bater o no. so exercito,
como naturalmente flevia acontecer durante a marcha, tendo eu
menos de 3, eoo homen , quando elle tinba mais de 8,000. A
differença entre a' duas forças ainda agora e grande, porem di
minuirá todos os dias, e emqu:1nto se não estabelecer o equilibrio

(I) Omeio datado do 'lua"lel do arroio de Palmas a ;; de fevereiro de 1"~i,
Vide O «Boletim» da U1csma data.
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eu não tiver recebido os soccorros de armamento que espero, e
pois tenho mais de SOO homens desarmados, estarei neste acam
pamento, que por sua natur' za é extremamente uefensavel. »

Ora, longe da época em que taes successo se passaram, sem
conhecer os personagens que governavam o estado, ~em coparti
cipação nos interesses r a politica, hoje o leitor espanta-se de que
um governo emprehendesse tal guerra, rer1 uzindo o exercito e o
general a taes apuros, e não PÓ( e deixar ele reputar um maximo
esforço de patriotismo, um admiravel exemplo de magn:Lnimi
dade, a permanencia elas tropa' nos acampamentos,

Nilo deixa tambem de fazer uma serie de reflexões, comparando
a activirlade e zelo do general com a inercia do governo impe
rial, que até armas não remette, tendo homen rlesarmados sobre
o campo de batalha! Devéras hesita em crer na audaciosa ope
ração que o marquez executou.

Elevando o e pirito em taes reflexões, o que cada um acha a
notar é que a opera~ão se tive se efli ctuarto, e não a censuraria
si fosse ma.l succedlrta, e muito menos e lembraria de a acoimar
da maneira porque o fez o marechal Bro,yn. Este é o sentimento
de justiça que se experimenta rlep',is do acurado exame dos
factos e de aquilatar todos os elementos, de que dispunha o ge
neral em chefe.

Alvear, que com mandava o exercito argentino, não só supe
rior em numero e di ciplina. mas em armamento e outros re
cursos, conhecia que a Situação real do exercito brazileiro era
tal qu lhe era facil batel-o, como pondera o marquez de Barba
cena.

Entretanto, dep is da opera~ão fica na defensiva e inactivo
faltanr o ao seu objectivo, que era a in,asão da provincia do Rio
Grande.

Evidentemente o movimento estrategico deu ao general ini
migo uma vantajosa irléa (los nossos solrlados e principalmente
da energia do seu chele.

Qual foi a causa (a inacção de Alvear, qual1flo porUa calrir
sobre J'l , a tropas, que de torlo o ponto eram ineeriores as suas ~

Nenhum facto póde explical·a, sinão a attitude respeitavel, em
que se co'locou o exercito brazileiro sob o commantlo do marquez
de Barbacena.

Si o marechal Brown tivesse apreciado o movimento em pre
sença rle totla as circumstancias, de certo não o qualificarü1 de
combinação sem intelligencia, que só serviu pal'a cansar as
tropas.

Os factos, porém, demonstram que não ó reduziu á inacção o
numeroso inimigo e at<1lhou a :ma marcha de in va..ã.o, mas tam
bem com estes dous re ultados livrou a provincia ele continuar a
ser devasta a. "' alia bem fatigar e cansar as tropas sómente
para conseguil-os.

A inutilidade da operação não se provou, nem que compro
mettesse a sorte da campauha. Era preci o a cegueira completa
de espirita para pretender com um exercito, como se achava
o do Rio Grande, tentar guerra sem contar com a probabilidade
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de um revezo O general, quem quer que fosse, não poderia
responder pelo erro funesto, sinão um crime do governo, que se
arriscou a uma guerra sem preparar os meios indispensaveis.

Ainda sobre o theatro dos acontecimentos e debaixo da. sua
tenda de campanha, quasi a. vista do inimigo, o marquez avalia
a situação de Alvear do seguinte modo:

«O que fara. agora Alvear? Atu.car ?
A vantagem local é toda nossa.
«Esperar que o va. atacar 1 Tambem teremos de augmentar

em forças recebendo soccorr08 todos o dias, entretanto que elle
diminue neUa por molestia e obretudo por deserções.

Que resta? Retirar-se? Irei em seu encalçe até ao Uruguay,
e a derr0ta em uma tropa de moralisada sera. completa.»

O marquez teme as noticias que se propalam: umas dão-no
por morto, outras orçam o exercito inimigo em 15.000 homens;
preciso que o governo se aprecate, e continuando pondera-que,
si Alvear tivesse ficado nas vizinhanças de Mercedes, 10 mezes
se pa sariam primeiro que pudesse invadir a provincia cispla
tina, por causa do deploravel esta o a que ficou reduzido o
exercito brazileiro ; mas, vindo atacar-nos em nossa casa, deu nos
recur os e meios que nunca tariamos. n

Tal foi a alternativa, em que se viu o inimigo depois que se
realisou a operação e definitivamente todas as forças dispersas
se concentraram.

Assim conseguiu-se impedir a invasão, principal objectivo do
inimigo ao deixar o territorio da Republica.

Evitou-se que as tropas dispersas fossem anniquiladas e sal
vou-se o exercito que, de falcado destas tropas, taria sido facU
e isoladamente batido, sinão destruido.

ColllJcou-se, com as forl;as concentradas, em frente do inimigo
o exercito bl'azileiro em uma Situação tão vantajosa, que Alvear
não ou ou incommodal-o e menos atacal-o.

Evidentemente o inimigo não veio ás fronteiras do imperio
para ficar a im redUZido a. inacção.

O facto immediato e unico, que produziu este resultarIo, foi
sem duvida o movimento estrategico, o qual facilitou a juncção
das forças.

Apezar desta verdade o marechal Brown não viu nelle outro
alcance, sinão o ele ter cansado os soldaàos, imaginando talvez
ser a guerra um repou o I

Si os suece os posteriores tiveram outl'a face, não destruiram
08 resultallos obtidos, nem provam a inutilidade sonhada pelo
mlltI'echal Brown.

Ao contrario, na batalha de Ituzaingo mesmo, seja qual for a.
a.preciação que della se faça, ainda se verificara. a feliz in
fluencia do movimento estrategico e da concentração das tropas.

(') Omcio de 5 de fevereiro, .cit.
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Quando narrarmos esta batalha com todas as circumstancias
que a dominaram, se demonstrará que elia não foi uma derrrota
e quaes as consequencias para o imperio e para a republica.
Só assim é que se pMe determinar o real e justo valor de um
facto, por tanto tempo desvirtuado. Os contemporaneos preten
deram attribuir ao movimento o resultado de Ituzaingo; mas si
este for e tudado sob a sua verdadeira luz, não cooperou sinão
de um modo fa.voravel: a eUe se deve a brilhante attitude das.
nos a tropa em 20 de fevereiro.

CAPITULO X

A guerra, em consequencia do movimento estrategico, mu
dara de face. O marquez de Barbacena havia. transtornado o
plano do inimigo. Os dois exercitos inevitavelmente praticaram
operações convenientes á noya situação. E' este o ponto de vista.
em que deve ser apreciada a conducta do general em chefe.
Imaginar que elie deveria operar fóra das exigencias das cir
cumstancias, nada menos é do que converter a terrivel realidade
da guerra num producto da imaginação.

Desde que o general i.nimigo suspendia a marcha invasora e
procurava retl'ogradar, ao general brazileiro, que tinha por
objectivo essencial invadir e rec nquistar a Cisplatina, cumpria
regular os seus movimentos pelos do contendor.

Todas a apreciações feita acerca desta campanha do sul
não se ba eam em factos apurados; peccam por falta de co
nhecimento da topographia dos loga.res, das posições relativas
dos recursos militare, do alcance e necessidade das operações.

Todos estes assumptos, que exigem acurada e impal'cial in
vestigaç.:'ío, foram decididos sem exame e ob o influxo das
paixãe politicas do tempo. A opinião, formada com tal criterio,
tem prevalecido, e, transmittida até hoje, tem sido acceita. E~

sempre difllcil destruir uma opinião, que, por longo tempo,
circulou nos espiritos e não foi contesta.da. Uns creem de fé im
plicit9. e sem exame; outro, capazes de julgar os factos por si
mesmos, ou não os examinam por desidia, ou por carencia dos
documentos que os esclareçam.

E' por isso que muitos acontecimentos passam desvirtuados
de uma a outra geração, até que alguns espiritos pacientes &
curio os os investigam e restabelecem a verdade.

A batalha de ltuzaingo está neste caso; sobre dados incom
pletos formou-se uma opinião, que condemna sem ba e e sem
justiça o general, que ao exercito brazileiro commandou nesse
dia memoraveI.

Chegou o momento propicio para a historia. Os motivo' que
inspiravam os juizos erroneos e apaixonados de todo cessaram.
As individualidades empenhadas' nas luctas já aão existem. Os
interesses do momento não exigem o sacrificio da. ju tiça e da
verdade. Os odios, suscitados pela r>olitica do governo (lo pri
meiro imperador, seriam hoje insensatos e impossiveis. As
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paixões da elolluencia, que agitavam a tribuna parlamentar e
vinham ferir a fibra do patriotismo, emmudecidas dormem de
baixo da louza, em que repouzam os Vergueiros, Linos Coitinhos
e Vasconcellos.

A nação, desde a revolução de abril, resolveu o pleito que
travat' com D. Pedro I ; não precisa mais de incitamentos, nem
das energias do oelio, contra os desregramentos da prepotencia
do governo impel'ial.

A batalha de Ituzaingo serviu efficazmente a animar e de
vairar os animos contra o imperador, e conseguintemente o
generalmarquez de Barbacena devia ser a victima desse odio, e a
sua conducta de guerreiro, julgada e l1preciada pelo prisma das
paixões e dos interesses, que se degladiavam em torno do duque
de Bragança, que aJIrontava imprudentemente uma camara
hostil e se debatia nas difficuldades de arranjar os negocias da
successão da corôa de Portugal.

Não era preciso mais para que o animo do povo recebesse todas
as ieléas verdàdeiras ou falsas, contra o governo imperial e acre
ditasse na opinião que se formou ácerca do desfecho da campa
nha do sul.

E' uma das vantagens rIo. tempos modernos não fazer ela bise
toria uma abstracção ou uma verdade absoluta; mas subordi
naI-a a todas as condições dos meios e elas circumsLancias do
momento e das causas impulsivas dos acontecimentos. Estur1ada
sob este ponto ele vista, a batalha de Ituzaingo merece apreciação
muito diJIerente da que fizeram os contemporaneos.

Depois da concentração das forças brazileiras, que achavam
se dispersas na distancia rle 80 leguas, o exercito, apezar de seu
diminuto numero, da indisciplina e da c(Lrencia de recursos, en-
frentava o inimigo. .

A. ituação da guerra não só mudava ele terreno como de estra·
tegia ; a anterior não podia perdurar.

a general AIvear, á frente das legiões argentinas, invadia o
territorio brazileiro com fim designado e espe ialmente pro
curava desviar a lucta do solo oriental. EmlllJanto a provincia do
Rio Grande estivesse n. brflços com a invasão o governo impe
rial, atarefado em rechassar os invasores, não poderia levar á
banda odental tropas e fazer de novo a conquista da Cisplatina
sublevada.

A guerra no territorio rio-grandense parecia ferir no coração ao
imperio, assolava os campos, dava lagar aos saques dos povoados,
e se faria com os recursos encontrados nas cidades e villas do Rio
GranrIe, longe ela Cisplatina, que, livre da pre são immediata,
poderia consolidar a sua independencia e reunir novos recursos.

Era, portanto, do interesse de AIvear invadir o solo brazi
leiro e manter-se neUe o mais tempo possi veI, e do interesse ca
pital do Brazil expellir o inimigo, tanto para resguardar os po
vos dos males que os ameaçavam, quanto para poder castigar a
rebeldia da Cisplatina e ter o exercito desamparado para as ope
rações indispensaveis no Rio da Prata.

'J
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Assim o general brazileiro e o argentino tinham objectivos in
teiramente oppostos. Barbacena devia combater e expellir de
pressa a invasão e tomar a attitude de invasor; de nenhum
modo lhe convinha a inacção; o seu destino era como que tatal
einevitavel - ou conter na defensiva a inva ão, ou atacar na
ojfensiva a Cisplatina.

O marqu."z de Barbacena e o general D. Carlos de Alvear,
intelligente8 e bravos, reconheciam as difficuldades reciprocas.

O patriotismo brazileiro poude exaltar-se como lhe approuve,
mas não destruiu a realidade dos factos, nem a differença entre
os meios de aCÇ<1.o dos dous generaes.

O general argentino tinha ás suas orden um exercito de
mai . 10.000 homens bem disciplinados. affeitos á guerra, bem ves
tidos, nutridos, armados e pagos, e sobretudo cheios de confiança
em si pela repetidas derrotas infligida.s ás tropas brazileiras no
Rincão das Gallinhas, em Sarandy e em outros encontros.

O marquez r e Barbacena dispunha ( e bando de homens mal
armados, indisciplinados, irritados pelas privações, pelos oifri
mentos ela fome e da doença, rle calços e sem pa"'a de soldo, e
ainna mais desmoralisados pelos revezes repetidos e pela longa
inacção no acampamento. Este pequeno exercito que porlia ser
bravo, mas não tinha a capacir ar e e as qualirlades militares, não
excedia a 5.000 homens e não tinha muniçõe e cavalhadas.

D. Carlos rle Alvear era o emissario de guerra de um governo
audaz, activo e intelligente ; era o representante armado de um
povo fanatisar o pela liberdade, ardente de patriotismo, levan
tando-se para sustentar e firmar sua inclependencia e consagrar
sua autonomia.

Barbacena, marchando para a guerra deixava atraz de si
um governo odiado, um mmistro inepto, um imperador em
lucta com o parlamento, e este atacando o general para tornar
odioso o monarcha, e incitando todas as paixões e coleras popu
lares contra D. Perlro, contra a guerra e contra o general.

Alvear fitava com esperança e coragem os olho para a ban
rla (la patria, certo de que dalli lhe viriam recursos e anima
ções r o patriotismo.

Barbacena temia lançar os olhos para o centro rIo govt'rno do
paiz. O general não recebia recursos, muito menos os influxos
luminosos r10 patriotismo. A voz do povo, que ao longe lhe te
ria feito dobrar rle valor, elle a ouvia amalrliçoando o governo,
por causa (la guerra que fazia recruta e exhauria o thesouro.
O ministro, que arlmini tra a guerra, ou não comprehenele as
urgencias ,10 exercito, ou expõe "'eneral e exercito a um inevi
tavel sacrificio, inutil e inglorio ao paiz.

Neste e tado achavam-se o dous generaes quando começa·
ram as operações, que terminaram na batalha de ltuzaingo.

Antes de de crevel-a, releva mostrar as forças combatentes,
as po ições occllpadas, e a naturezft do terreno.

A Republica Argentina, que sustentava a causa da Ci-platina,
que se lhe encorporara, mandara um exercito invadir o B,io
Grande e fazer a guerra no territorio do imperio.
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Este exercito, segundo os mlppas offi iae publicados na ga
zetas de Buenos-Ayres, compunha-s3 de 10.557 hOlllens do
modo seguinte: 8.579 de cavaUaria, incluindo a divisão da
vanguarda com 3.690 homens, commandada por LavaUeja ;
1.578 infante", divididos em quatro batalhões sob n . 1,2, 3 e 5
e mai 600 homen de artilharia com 26 peças.

Além de tas forças regulare, auxiliavam o exercito republi·
cano numerosas partidas de gaúcho, disseminadas pela mar
gens do rio Uruguay, por Durasno, São Domingos de Soriano,
Paysandú, Florida e Mercedes. O exercito republicano era du
plamente superior ao brazileiro, que orçava por 5.007 comba·
tentes no dia da batalha, deduzido o corpo de cavallaria ligeira
forte de 1.200 praças ao mando do coronel Bento Manoel Ribei
ro, o qual não tomou parte na acção, e a cavallaria paizana, vo
ltmtaria, commandada e reunirla pelo general barão do Serro
Largo, a qual debandou e fugiu desde o começo sem dar um tiro
ou puxar pelas espada .

Era D. Carlos de Alvear, general em chefe argentino, um
prestante varão, dotado de reconhecidos talento ,comtudo devia
o alto posto miliar a habilitações litt8rarias e scientificas, mais
do que á pratica e conhecimentos militares; a sua coragem
llunca foi contestada.

Serviam, sob suas ordens, os famosos cabos de guerra orien·
taes Lavalleja, Fructuoso Ribeiro, Manoel Oribe e a flor dos
officiaes argentinos, e alguns estrangeiros de notavel pericia,
como ocoronel francez Brande en.

Alvear iniciou a lucta com um plano de campanha que indica
va talento estraf.egico. Dividia o numeroso exercito argentino
em duas columnas, e marchava sobre o Rio·Pardo e S. Francisco
de Paula pelas estradas de Bagé.

A columna da esquerda atacaria as tropas imperiaes na C3,

pella do Livramento com o proposito de destruil·as, ou pelo
menos de paralysar·lhe o movimentos dejuncção.

No caso que estas forças fossem destroçadas, O" argentinos
avançariam incontinenti sobre Cachoeira,.Rio Pardo Tacoares e
Caçapava, tributando os povos e atrahindo alguma força brazi
leira, que por ventura existisse em Porto Alegre.

A columna da direita tiRha por objectivo ca!.lir sobre a briga
da do coronel Bento Gonçalves da Silva, atravessar o Piratinim,
e apoderando-se da povoação ele S. Francisao de Paula, onde
Alvear esperava encontrar immensos recursos e valiosos auxi
liares, marcharia sobl'e o Rio Grande e apossando-se das embar
cações existentes na povoação do Norte, as quaes seriam tomarlas
pelos hiates, que tinham armados na Lago-Mirim, seguiriam
pelo dos Pato, e por terra até "orto-Alegre, que inevitavel
mente se submetteria á vontade do illlmig .

Praticada esta arrojada façanha, o exercito de Alvear,
carregado de despojos, cumularlo, de ricas prezas, ufano e
prestigioso, ficaria forte e habilitado - ou a regre~sar ao
territorio patrio, ou a negociar uma paz conveniente e
honrosa.
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Este plano teria medrado, si porventura Alvear tivesse a tempo,
dispondo de numeroso exercito, interceptado a fronteira e impe
dindo ajuncção das forças brazileiras dispersa~ a 80 leguas de
distancia: si Barbacena não tivesse accelerado, com tanta energia
e previdencia, o movimento estrategico, que realisou aquella
importante concentração.

Além deste grande resultado, com este movimento o general
brazileiro reforçando o seu exercito poz-se em condições não só
de embargar o passo ao inimigo, mas ainda tirou-lhe a occasião
de bater em separado as forças brazileiras isoladas, occasião
que Alvear muitas vezes teve e não soube aproveitar, talvez não
contando com a habU manobra de Barbacena, rapidamente
executada.

Livre do risco de ser batido por successão, o exercito brazileiro
apezar de inferior em numero, apresentava-se como um ob taculo
á inva ão, que, a principio, suppunha-se irresistivel e trium
phal.

As tropas imperiaes, recobrando a perdida energia, ufanas de
si mesmas, começavam a confiar na propria coragem etlesejavam
medir-se com o inimigo.

Era mister não deixar perder nem as vantagens do movimento
estrategico e a boa disposição dos soldados, nem o desalento do
inimigo, burlado em seu ousado plano.

Ogeneral argentino, vendo operada a juocção das tropas im
periaes, suspenLleu os seus movimentos.

O general brazileiro, que tinha a dupla missão de livrar a pro
vincia, rechaçando os iuvasores, e rlepois tomar a offensiva, inva
dindo a Cisplatina para submettel-a ii. soberania do imperiu, não
podia ficar desde aquelle resultado, em uma. paralysação con
traria aos intuitos na campanha.

O marquez de Barbacena estava, pois, convencido da necessi
dade de atacar o inimigo, porque era por esse meio que o expel
!iria do territorial nacional.

Não querendo, porém, proceder sem todas as regras de pru
dencia, convocou, no dia I9 de fevereiro, um conselho de ge
neraes e sujeitou a sua deliberação as operações que deveriam
ser emprehendirlas. ,

Expoz-Ihe o general em chefe o estado do exercito, a presença
do inimigo distante uma legua, as ultimas noticias, a atlitud9
que tomara depois de haver começado a passar o rio Santa Maria,
e dando todos os esclarecimentos, pedia ao conselho uma resolução
de accordo com as circumstancia em que se achava. o exe rcito
brazileiro e com a missão que 1I1e era destinada pelo governo do
paiz.

Oconselho resolveu unanimemente que urgia empenhar o
exercito brazileiro em uma acção para aproveitar a boa disposi
ção: atacar o inimigo onde o encontras e, visto que estava m'"\'
manifesta a sua intenção de retirar-se: que a inferiori'tade
numerica e o mao estado ria cavalharla não <leviam servir de
obices, nem a au -encia rla brigada ligeira de Bento Manoel Ri
beiro; tendo o inimigo por principal apoio o rio Santa Maria, era
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provavel que, em tal posição, esperasse o ataque, e então pela
qualidade de terreno, 'eria de mister ao exercito o mais geral
emprego da infantaria, de preferencia a outra qualquer arma.

Esta deliberação, apenas conhecida nas fileÍl'as. exaltou os
,animas e animou os soldados desejosos de combate: foi vivamente
applaudida.

De -de 9 de fevereiro o general em chefe fizera retroceder o
exercito do campo de Palmas, vencendo em dous dias a graUlle
distancia, que vae rlalli ao rio Camacuan-

Em consequencia dessa marcha mandou, ao deixar as vertenteEt
daquelle rio para tomar as do Vacacahy, para onde se dirigia o
<inimigo, avançar a 2" brigada ligeira, afim de proteger o movi
mento do exercito de qualquer sorpreza.

Ao coronel Bento Gonçalves recommendou positivamente o
general em chefe que regulasse as suas marchas de modo que
guarrlasse a distancia de uma legua do exercito: não foi, pois,
sem estranho pasmo que, contando-se com essa brigada na frente,
mostrou-se no dia seguinte na rectaguarela.

Atravessando acochilha, que éles1gua no Camacuan e Vacacahy
encontraram-se vestigios da pass3.gem do inimigo.

Na capella de S. Gabriel, onde o exerc1to chegara a 17 de fe
vereiro, acampou á margem esquerda da Vacacahy, rlistante
meia legua da povoação, que a rapi ez das tropas beazileiras
salvou da devastação elos inimigos.

Havia-se formarlo aqui o deposito de todos os provim ntos, e foi
o ponto de concentração rle trens e b~gagens, de que o exercito se
aliviara, quando partiu rla capelLa do Livramento: tudo o que o
inimigo não poude levar, deu ao fogo.

A vanguarrla, commandarla pelo intrepido general barão do
Serro Largo, o accossava tão rle perto que não lhe deixou tempo
de incendiar a povoação, como pretendia.

O general em chefe ajuizou acertadamente que o inillligo dei
xando Bagé, não ousaria atacar o acampamento brazileiro do rio
da' Palmas.

1\. posição, por sua natureza montanhosa e de difficil accesso,
era extremamente defensavel. A' vista disto o marqnez previu
que, movendo-se ora em um. ora em outro sentido, o inimigo
evitando uma peleja, tentava fazer uma digrestião pelo interior
da provincia r.e S. Pedro e em eguida poz-se em movimento re
trogrado por alguns dos pontos do fl'onteira. de Entre-Rios, que,
facilitando communicação com a banda oriental, o puzesse rom
pente com o territorio brazileiro, de sorte que ain' a pudesse
apoiar as correrias parciaes. projectadas sobre este mesmo
tereitol'io, e expedito para a subsequente incnrsão e accom
mettimento do exercito, conforme rleparasse ensejo.

De todas as circumstancias o general em chefe firmou esta
convicção; conseguintemente era a sua obrigação, em virturle do
0bjectivo da sua missão, sahil' do acampamento do rio das PaI·
mas e seguir no encalço do inimigo, como realisou no dia 9 de
fevereiro.
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Ora, Uyl.as as conjecturas do marquez gradualmente iam senão
confirmadas. Recebia por differentes coneluctos, noticias que re
feriam a completa devastação dos territorios por onele o inimigo
passava.

Era evidente que n[o pretendia o inimigo demorar-se em loga
res assolados; e si outra fosse a sua intenção, não commetteria
tantos estragos.

Os indicias. os faeitos, as circumstancias estabeleciam a plena
convicção, geravam no animo uma avuItarla . omma de motivos
para crer que o inimigo retirava-se acceleradamente, abando
nando trem de guerra, bagagem, cavallaria inutili ada; e tudo
isto encontrou- e no passo do arroio Cacique, para onde dirigiu
se, abandonando S. Gabriel.

Esta intenção visivel da retirada do inimigo é um dos pontos
capitaes que cumpre ficar bem averiguado e demonstrado,

Desde que Alvear não pouele interceptar a fronteira. impedir a
juncção das tropas brazileiras, falhava o seu plano de campanha.
A invasão não satisfaria o" intuitos conveniente;' á causa da se
pàração e independencia da Cisplatina. O que convinha era levar
a invasão ao Rio Grande, destruindo a pequenas I'orças impe
riaes, de maneira que o governo brazileiro, atarefarl0 no Rio
Grande e sem exercito, não tive se meios de emprehender nada
contra a Cisplatina e o Rio da Prata.

Mas, desde que aquelle pequeno exercito concentranrlo-se,
evitou a destruição, burlou o plano e sel'via de obstaculo á mar
cha do exercito al'gentino, era evidente que a inva 'ão, em vez de
ser vanjo a, começava a ser peJ'igosa pal'a a causa republicana.

O exercito argentino tendo no seu encalço o exercito bra.zileiro,
podia ser isolado da sua base de operações, e ver levantarem-se
contra si em massa as poplúações apoiarIas e acoroçoadas pelas
forças imperiaes e ficar compromettido no interior da provincia.
Jã. não evitava tambem a operações do exercito 10"·0 que não
con eguiu impedir ajuncção.

Nestas circumstancias, que resolução tinha de tomar o gene
ral a.rgentino? Necessariamente retirar-se, porque havia ele ficar
na impo sibilidade de mantel'-se no territorio bra'lileiro. Accres
cia que, a medida que Alvear se demoras e, os recur60S e cas
seavam, as suas cavalhadas fatigadas por terrenos pellrego'os,
tropas cançadas, se tornariam incapazes de operar uma inva,ão
de permanente lucta. Entretanto, iria o exercito brazileiro aug
mentanrlo-se, adextrando-se e melhor soccorriclo e armado toma
ria indubitavel superioridade sobre o adversario.

Assim, os que imaginaram que o movimento retrogrado ope·'
mdo por Alvear foi um ardil para attrahir o exercito brazileiro
a localidades propicias, - ou desconhecem a topographia do
logares onde se achavam os dous exercit03, ou não avaliam bem
as circum,;tancias e os motivo impulsivos que os obrigavam a
obrar; ou, emfim, tomaram por fundamento de uas opiniões os
erros, as paixões da politica brazileira, a jactancia argentina.

Si o inimigo quizesse escolher conveniente localidade, não
poderia de certo deparar com outro local mais azado do que as
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adjacencias da capella de S. Gabriel-vasta planície, onde teria a
vantagem de manobrar perfeitamente a sua numerosa cavallaría,
o mais forte elemento do seu exercito.

Espalhada pelo rio Vacacahy, que lhe corre proximo e é
invadeavel dahi para baixo, onde lia excellentes pontos de apoio,
era a localidade que, em ardil o inimigo podia ter e'colhido,
onne provavelmente poderia denotar o exercito de Barbacena,
que não tinha a vigorosa caval1aria e a adUharia dos argentinos.

Não apre enta esta vantagens o logar onde se travou a bata
lha, onde a irregularidade do terreno, os desfiladeiros, os obsta
culos pedregosos embaraçam o desenvolvimento da cavaIlaria,
que sem duvida não opéra efficazmente em alturas pouco espa
çosa ,em valles retalhados de profundas sangas (I) ou cobertos
de banhados (').

O ardil indica a sagacidade do espirito em tirar vantagem do
terreno e de bem empregar o elemento de sua força. Ora. no
caso vertente, Alvear não seria sagaz, porque, deixando melhores
posições, escolheu uma desvantajosa. porque, privando-se do
poderoso concurso da cavaIlaria, creara difficuldades á segura
vietoria.

Que precisão tinha AIvear de attrahir o exercito brazileiro,
quando teve ii. sua disposição as localidades mais propicias ~

Urdiu-se no parlamento esta invenção para explicar um facto
simples, incorrendo-se na falta de conhecimento topographico.

A jactancia argentina para sati,fazer o amor proprio propalou
esta mesma idéa, e o general marquez ele Barbacena foi a
victima de todo este embustes combinados.

Como, de véras, póde-se comprehenrler que fo se o pen a
mento do general argentino retrogradar estrategicamente para
attrahir o exercito brazileiro a um local em que lhe fosse van ta
jo o atacaI-o, e escolhesse o da batalha, quando neste haviíL
desvantagem para a cavallaria argentina e vantagem para a
infantaria braúleira, na qual consi tiu a incontestavel superio
ridade da peleja ~

Todos os indicios e circumstancias, todos o motivos affirmam
que a retirada do exercito argentino era deliberada; Alvear
via-se forçado a sabir do territorio brazileiro.

E' fóra de toda a duvida que a re olução do general brazileiro
de atacaI-o e de havel-o acossado de perto desde que o desalojara
de S. Gabriel o compeIlira a acceitar a batalha, Eem que houvesse
recorrido ao imaginado ardil.

Um facto demonstra flue Alvear fugia em retirada e não a
simulava. Elle tinha. feito pas.ar para o lado opposto do rio
Santa Maria uma parte dos transportes que conduziam o seu
trem de guerra, e só suspendeu a transpo ição quando viu
approximar-se a vanguarda do exercito brazileiro. Obrigado a

(I) COl'ladurns oalUl'aes do t"Teno.
(') Paues.
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fazer frente a Barbac na, o general argentino viu-se coagido
pelas circumstancias a travar a peleja, porque, si o não fizesse,
ver-se-hia na dura precisão de uma retirada precipitada, com
toda as humilhações de uma fuga vergonhosa e todos os atro
pelios. Neste dilernma, preferiu bater-se e apossou-se do primeiro
logar que lhe pareceu menos mão; attenta a topographia.do
terreno. Não havia tempo a perder; picava·o de perto a van
guar a brazileira. Era natural que, tenr10 a precedencia, o
exercito argentino pudesse primeiro occupar o campo. Circum
stancias fortuitas, e não o re ultado de combinações estrategicas,
fizeram do passo do Rosario o campo da batalha conhecida pelo
nome de Ituzaingo.

Desde que a deliberação do conselho de guerra ficou assentada
de marchar sobre o inimigo a todo o transe, o general em chefe,
no dia 19 de fevereiro á tarde, ordenou ao marechal barão do
S~rro-Largo que, ao despontar da lua, se puzesse em movimento
em direeção ao passo do Rosario até alcançar o inimigo.

A s duas horas da madrugada de 20 de fevereiro de 1821, o
toque ela generala deu ao exercito o signal da marcha. Partindo
da e mncia de Antonio FrancLco, onde pernoitara, tinha a ala
esquer la na frente, precedida da vanguarda ao mando do ma
rechal barão do Serro-Largo e esta, sustentada pela primeira
brigada de cavallaria ligeira commandada pelo coronel Bento
Gonçalves da Silva.

O marquez de Barbacena compoz a ordem de marcha e de
batalha de duas divisões. A primeira commandava o brigadeiro
Sebastião Barreto Pereira Plnto, composta de tres batalhões de
infantaria, duas brigarias de cavallaria e quatro boccas de
fogo.

A segunda, ao mando do brigadeiro João Chrysostomo Callado,
era formada por dous batalhões de infantaria. duas brigadas de
caval1aria e quatro boccas de fogo, e mai quatro boccas de fogo
de re erva.

No centro marchava o marquez de Barbacena, t.endo ao lado o
brigadeiro Soares de Andréa e o marechal Brown e acompanhado
do eu estado-maior.

Durante a marcha, ao alvorecer do dia, o general em chefe
recebeu aviso de que o inimigo abandonara. a margem do rio
Santa Maria, tendo certeza da a,pproximação do exercito bra
zileiro. Forçado a e.peral-o, tomou po ição na coxilha. em frente
ao passo do Rosario. meia legua distante do rio, onde pa ou a
noite debaixo de armas, ten o deixado num e noutro lado do
mesmo pa 80 o trem peoado, ambulancias, e cavallaria inser
viveI.

Omarquez, tambem, foi informado da desintelligencia entre o
general Alvear e Lavalleja-por causa da retrogradação do
exercito argentino.-Opinava o .egundo que, ao invadir-se a
província de S. Pe 11'0 pela fronteira do Rio Grande, devia- e,
segundo fóra a'.entado, encetando-se tal movimento, ter accom
mettido o exercito brazileiro. Soube que Alvear, notando o
propo ito que o general brazileiro tinha de atacaI-o, accelerou
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as suas marchas, prJcurando ficar a coberto no passo do Rosari0
do rio Santa Ml!'ia, :Iue durante aquelles dias ficara ca,u
da!oso.

Na proximidade da posição do inimigo, emquanto a 1" e 2" di
vi ões mudavam de cavalLos, o general em cnefe, acompanhado
do. marechal Brown fez um reconhecimento e viu o local em
que devia dar batalha.

O exercito, depois de meia, hora de descanso, continuou a
marcha, com a ala esquerda em frente, por di,i ões de compa
nhias e meios esquadr-es a meia distancia, tendo no centro a
brigada de artilharia.

Vinha na rectaguarda t'>da a bagagem, a muita distancia, por
não ter podido partir ao mesmo tempo; e como, pelo longinquo
espaço, não pudes e ter o supporte delle, veiu afinal a ser presa
do inimigo.

Alvear occupava uma linha de outeiros, situados meia legua
aquem da paragem, onde o arroio denominado-Ituzaingo-faz
barra no rio Santa Maria, ponto que escolhera na vespera e
estudara, resolvido a aceeitar ahi o combate.

Reconhecida a posição do inimigo e a totalidade de, uas força ,
o exercito brazileiro tomou a outra fronteira, que corria paral
leIa, posto que desvantajosa, por ficar-lhe a do inimigo a caval
lei1'0 ; tendo por consequencia de bater-se em circumstancias
desfavoravei,; em rctzão da inferioridade da posiyão. Era esse
inconveniente. írremediavel; o inimigo chegou a tempo de ter
priorirlade na escolha do terreno.

Mediava entre alturas de ambas as posições um valie pouco
e~paço o, cortado de desfila'leiros, e um tiro de artilharia de
camp,\nha alcançava a distancia de uma a outra linha da bata
lha. Acnando-se, porém, a nos, a linha separada da do inimigo
por esse valle coetado de profundas .'angas e desfiladeiros, que
davam pa sagem a clJ,?allos com difficuldade, sámente em poucos
logares, fazia com que a frente do exercito brazileiro ficas-e
isenta e segura de qualquer investida de cavallaria, mas não
succerlia o mesmo no tocant,e ao flancos, que ficavam expostos a
qualquer ataque.

Lavalleja começou, com impeto e audacia a desenvolver
granrle parte da cavaUaria sobre uma colUna, do flanco direito
elo exercito argentino.

O marquez ele Barbacena opportunamente mandou, na collina
fronteira, formar a, 2" divisão commanda~la pelo brigacleiro
Caliarlo.

e iuimigo rle-'envolveu na esquerda consi'leravel força ele ca
vaHaria; oppoz-lhe igualmente o general em chefe a primeira
clivisão sob o commanrlo !lo brigarleü' Barretto e nesta di visão
entrava o regimento de Lllnarejos.

Duas bateria de artilharia ficamm estabelecirla' em logares
convenientes, com qua.tro peças para cada divisão e quatro de
reserva e movimento$.

O inimigo formou a sua infantaria no centro da cavalIaria, e
as~entou ;), artilharia em ponto correspoullente á primeira divisão
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do exercito brazileiro, élJpresent':lndo a J:eserva na rectaguar
em columnas.

Dispoz tambem nos flancos: ous corpo de dragões e lanceiro',
e tinluL mais uma linha de re. erva e. tabelecida a.gran e dis
tancia.

A superiorirla<le nnmerica era,isivel.
Além rle tola as circumstancia ija allurlidas, o exercito bra

zileiro, inferior em numero, não e tava tão bem armado como o
argentino, que disIlunha de numer:osa artilharia, nem estava
nas condições de di 'ciplina qJ.le é uma .das seguras,garanti,a~ do
triumpho.

Oexemplo de um chefe pócle despertar nos animo' o brio e
a cOl'agem, ma não uppre o numero e os meios de acção.

O marquez de Barbacena na proclamação que dirigiu ao
exercito fa110u ao patriotismo brazileiro ('). O general, não
di. imulando a situação e a triste realirlarle da guerra, espera
ainda da fortuna do imperio o lesenlace da lueta.

O governo imperial não ignorava o tado (O exercito e das
força inimigas, comtudo incumbiu ao general brazileiro de uma
arri 'cada missão, qual a de impedir a invasão, de expelir do
solo nacion<l.l um inimi"'o numero o e bem apparelhado, e de
invarlir ain la e reconqui tal' a Cisplatina sublevada, indoma
vel pelo fanatismo da illdependencia.

A enero-ia moral e a activi<lade physica do marquez de Barba
cena e tavam ao nivel dos acontecimentos que o cercavam. -a'·
vespera de ferir a renhida batalha o general, que via em frente
inimigo externos, tinha de luctar contra os internos que no
Rio de Janeiro machinavam e talvez tentavam inutilisar o
supremos sacrificios da lucta.

A' posteridade custará a crer que houves e um governo de.
sas isado, que emprehendesse uma lucta, qual a que foi travada
no sul e a dirigi~se como o governo do Sr. D. Pedro I no
tocaute á epara ão la Cisplatina.

E' do campo da guerra em marcha que o general em chefe
pensa que o governo imperial, naquelles momentos supremos;
talvez e. teja concerta,n o os 3.rraujos de ullla paz ignominiosa,
e por con eguinte realizando- e as eguintes palavras, que
escre\'eu no officio endereçado ao con e de Lages, ministro u'
guerra (~).

«O que p r agora mais me atormena é a lembrança de
que chegando, exaggerada , ao Rio de Jauero, as noticias que o
asseclas do inimigo espalham não venha algUlllmediarlor officioso
aproveitar-se para alcançar do Imperio uma prompta paz o
que seria a maior da desgraça" tanto porque não evilaria a
effusão de sangue, que deve correr em poucos dias, como porque

(lrYide :l proclamaçiio; doc. n. H.
(') Vide o olliclode23d j:\neiro de 18Z7 i doc. n. 10 A.
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semelhante paz serviria, sómente para fazer·nos perder o fructo
da victoria, i formos vence,lores.»

Em data de 23 (le fevereiro, depois da batallla, o governo im
perial communicava ao marquez as negociações entaboladas com
o mini tI'O inglez relal ivamente á cessão da bane a adentaI ! ...

a governo, que por inl~pcia deixou sublevar-se a provincia
eonfiadaa um governador militar, o "'eneral Lecór, digno re
presentante da imb cilidade egoista, da in(lilferença pela causa
e honra brazileira, emprehendeu reconquistaI-a sem ter um
exercito prepararlo, deixou o general Rosado dissipar tempo e
recursos inutilmente e, quando travava a lucta com probalidade
de bom exito, rende- e á mercê do diplomata inglez.

A justiça da historia não ha de hesitar em gravar na fronte
criminosa do governo imperial daquella epoca o ·tygma, que o
infamara perante as gerações futura..

OAPITULO XI

a general em chefe, verificado que todas as forças inimigas es
tavam deste lado do passo do Rosario, tomou logo a disposição
de atacai-as.

Mandou avançar duas linhas ele tropas; a 1", formada pela
divisão do brigadeiro Barreto' a 2", pela do general Callado.

A 2a divisão poz-se immediatamente em marcha e tinha quasi
atravessado o banhado á esquerrla e perto da estrada, tendo de
-vencer maior distanCia, que a 1" divisão, que occupava a frente
de uma das passagens para atravessar o vaIle perpendicular ao
centro do inimigo, quando o general em chefe ordenou que re
trocedesse e tnmasse posição sobre a coUina

Em um relance de vista o general em chefe, observando que
as forças inimigas eram superiores, determinou aqueIle movi
mento, julgando conveniente e acertado limitar os estorços do
exercito brazileiro a repellir os ataques.

a inimigo então preparava· e a. envolver o flanco direito das
forças imperiaes e com inLuitivo de apoderar-se das alturas que
lhe ficavam á rectaguarda. Atteuto a tudo, o marqu z de Bar
bacena prevê o intento e de prompto manda ao brigadeiro Bar
reto que, dividindo a cavallaria de sua d1Visão em rluas linhas,
ataque a força inimiga, que havia passarJo a sanga do valie.

a brigadeiro Barreto, [armando a la linha com o regimento 4°,
e com esquadrão de tanceiros aUemães, ao mando do coronel Ma
noel Pereira de Araujo e com regimento de Lunarejos, comman
dado pelo tenente coronel José Rodrigues Barbosa; e a
2a linha, composta do l° re"'imento do coronel Calmon, do 24°
comm mdado pelo major João Severino,-dispõe- e a rechaçar o
inimigo.

Emquanto se faziam taes preparativos, o general em chefe
observa que Alvear continúa a destacar forças para a esquerda:
logo anteviu que não podia ter outro fim sinão o de contornar o
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flanco direito do exercito brazileiro, e calculou que muito havia
enfraquecido o centro argentino, talvez confiado em a numerosa
artilharia.

Dilficultar o projecto do inimigo era urgente, e o general em
chefe para isso mandou amparar a rectaguarda do flanco direito
por uma brigada de observação, que deveria atacaI-o, si appa
recesse. O c ronel Pitta, commandante da 3" brigada de ca.val
laria, composta do 6" regimento, do esquadrão de cavallaria da
Bahia e regimento 20° foi incumbido dessa tarefa.

Convenciclo que o centro inimigo estava enfraquecido, o ge
neral em cllefe maniou a cavallaria atacaI-o vigorosamente,
sustentando-a com a 13 brigada de infantaria, compo ta dos 33

,

4°, e 2i batalhões, commandada, pelo coronel Manoel Antonio
Leitão Bandeira, levando duas p"ças, que romperam logo o fogo.

Quan o a cavallaria partiu, ao passar pela frente do general
em chefe, deu vivas ao imperaoor e ao general em chefe, que
respondeu com palavras cheias de ardor, de patriotismo, de
nobl'es estimulos de victoria.

Ocbefe argentino comprehendeu a manobra. e, vendo que
Barbacena, com o movimento dado á ala direita, pretendia
romper o centro, apoderar-se da artilharia, mandou inconti
nente jogár em massa a al'tUharia e cahir sobre os bl'azileiros
toda as forças do flanco esquerdo, jit então reforçado com a ca
valiaria da direita e da reserva.

O marechal Brown, chefe do e tado maior, tinha dirigido o
movimento, coLlocando-se á frente das tropa. Vendo, porém,
que a.pezar dos esforços, não era possivel galgar as alturas. onde
estava as 'estada a arcilhal'ia argentina, antes de algum re
contro com as forças, que já avan.,:avam impetuosamente, e fa
vorecidas pela declinação rIo terreno, fez alta e, desembaraçando
a frente da infantaria da cavallaria, com que marchava coberta,
esperou firme e impavido a carga do inimigo.

O choque foi tremenrio, clir-se-hia que era o golpe supremo e
decisi vo do desespero de terminar um combate que apenas co
meçava!

Os batalhões de infantaria, immoveis como columnas de gra
nito, afl'ontavam o fogo: formado em linha no centro, á voz do
commandante Leitão Bandeira, desfeclul,vam contra a cavallaria
inimiga uma de carga de fuzilaria nutrida e terrivel, a qual
lançou estendidas em terra muitos cavalieiros, entre os quaes
havia o intrepido edistincto coronel francez Brand en, que viera
à frente do 1° coepo de cavallaria aegentina, que atonita do
violento embate vacillou e recuou.

Neste momento os esquadrões da ala brazileira, nppl'ovei
tando- e da retrogradação do inimigo, irrompem velozmente,
e pada em punho; accommettem, acutilam, arremeçam, di
persam para longe os gl'UpOS de soldados argentinos, que não
deixam de resi til' tenazmente.

Emquanto e~ta cavallarias luctam e se acutilam, recuando
umas e avançando outras, e era to a no ,a a vantagem da re·
frega, a brigada de infantaria, livre de as altos da cavallaria,
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avançou contra a artilharia inimiga, que nunca cessou de a me
traàhaJ!. Já pouco' distava, sempre audaz, a nossa iBfantaria
marchava, quando de repente é accommettida pelo corpo de
couraçeiros argentino , que, bem resguardado pela fortes ar
maduras, não vacillarvam em arrostar a fórma ILacissa que a
~.rantaria apresentava, não trepidavam em re istir ás crebas e
incessantes de cargas, e, por fim, com um grande impeto ati
raram-se ás baionetas. Si a infantaria brazileira era admiravel
e inquebrantavel em sua firmeza, era tambem admiravel
a impavida temeridade das tropas argentinas.

A rígida ten:1cidade e o sangue frio da infantaria de Barba
cena obrigou os dragões dS' Alvear a retroceder, vendo mallo
grados os seus impetuosos golpes, a cahir prisioneiro nas mãos
dos brazileiros o commandante Mellila e ficar fóra de combate
grande parte da força.

E tes incidentes dasembaraçavam a marcha da infantaria, que
podia proseguir,mas viu-se coagida a renuncial-a,por dever entrar
na formatura anterior, visto como recompondo-se a linha e
querela do inim.igo, que t1nha sião levada de vencida até a sua
primitiva posjç[o com toda a reserva e outras forças que ainda
não se haviam empenhado na luta, dava indicias de atacar de
novo pelo mesmo lado.

Assim, pois, urgia se lhe oppor a mesma resistencia vigoro a
que por duas vezes a fizera recuar.

O inimigo em desacoroçoar, investe, havendo antes reforçado
a ua linha com infa.ntaria e cavallaria fresca. A luto.. foi dese
perada. A arma branca dominava. Era um vertiginoso combate
de homem a homem.

Eis sinão quando o corpo de lanceiros allemães, que até então
tinha dado provas de alto valor, envolvido pela cavallaria re
trocede e toma-se de tal panico que, snrdo á vozes de seus oili
ciaes e até aos brados do general em chefe, não se conteve e dis
parou.

O inimigo, porém, não podia colher vantagem desse episoc1io,
porque recha ado com muito vigor, como das vezes anteceden
tes, foi impellido a tambem retroceder.

Era indubitavel que a nossa ala direita devia considerar-se
victoriosa depois ele tão gloriosos feitos de armas; e neste sen
tido proclamou, glorificando as arma· brazileiras, dando vivas
ao imperador e ao general em chefe.

Si nesta occasião o exercito brazileiro pudesse dispor de tro
pas frescas, o general marquez de Barbacena teria reforçado
esta pequena divisão, que triumphanuo de todos os obstaculos,
avançando sempre em plena ordem, repellinao succe sivas
cargas de cavallaria, affrontando o vivissimo fogo de artilharia
e infantaria, penetrou até a linha argentina, chegando a pôr
mãos nas peças.

Esta pequena força causou grandes perdas ao inimigo; ma
tou-lhe mnitos officiaes excellentes, e, si pude se ser posta em
esta]o de proseguir e executar o seu empenho, a sorte
da batalha teria sido deciclida por ella neste dia, em que o he-
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roismo do soldado era acriticado á inepcia do governo impe
rial.

Mas lnfelizmente, o general partilhava do mesmo sacrificio do
exercito. o governo do Sr. D. Pedro emprehendeu uma guerra
sem trop:1s, sem gente disciplinada, que não pagava nem ar
mava. Era um nucleo de exercito, que tudo carecia, menos de
bravura; admira todavia que ousasse obrar tautas façanhas.

O general em chefe pensou em tirar partido da segunda di
visão, para auxiliar a primeira, mas aguelia não estava em cW
cumstancias de prestar soccorro algum,porque luctava oontra in
superaveis ob taculos.

Ao general não faltou nem o pensamento, que guia os combates
e os dirige, nem a energia., qne despedaça os estorvos e vence
os perigos. Faltou-lhe, porém, aquillo que o governo imperial
imbecilmente não soube preparar-tropas, armas e munições.

Era o exercito argentino uperior em numero e recUI'5OS bel
licos ao pequenino exercito bra,zileiro mas na pugna o valor
suppriu muitas vezes o numero.

Nesta phase da batalha, em que, por falta de tro
pas frescas, a victoria não ficava decidida em favor da
bandeira auri-verde, mn.nüestou-se o can aço nas be tas, que
puchavam a artilharia e já desde o romper do dia trabalhavam
assim como por outro motivos, que mais tarde se apuraram,
deixou-se de fazer todo o u o a que se presta esta potente arma
de guerra. O tenente Mallet fez o mais relevantes serviços nos
ataques da ala direita, commandando duas pequenas bocas de
fogo.

O general em chefe testemunhou a bravura, que assignalou
todos os feitos e movimentos desta divisão do exercito, os quaes
foram, na maxima parte, iniciados e dirigidos pelo proprio mar
quez com a valio a cooperação dos valentes marechal Brown e
brigadeiro Barreto.

Emquanto os succes os da ala r ireita eram brilhantes e po
diam decirlir rIa victoria em pI'ol do imperio, outra era a face
que tomavam na ala esquerda.

Na ala dieeita. além r a vantagens narradas, releva notar que
ainda a segunda brigar a de cavallaria ligeira, ao mando do co
l'onel Bento Gonçalves rIa Silva, apoiada por dous esquadrões da
Bahia, tratava de contornar as alturas, onde se achava as eu
tada a artilharia republicana, afim de fazer cessar o fogo pon
teiro e acertado. Por ua parte, a es e tempo, o regimento de
Lunarejos, atravessando a sanga, apezar (la metralha cahiacom
tal impeto sobre a infantaria argentina, ao emmergir elia dos
valies adjace1Jtes, que a compellia a retrogradar precipitada
mente e com enorme perda de gente.

O brigadeiro Caliado, bravo e experiente militar commandava
a ala esquerda, formada pela segunda divisão,e não pourle evitar
os acontecimentos, que o inimigo suscitou oalculadameute para
paralysar as vantagens obtidas na ala (lireita.

O azar, soffrirlo na ala e querela, não será comprehendido sem
resumir as circumstancias que conconreram para elle.
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Quanrlo se deslocou a ala direita da linha primitiva para ata
car o flanco esquerdo do inimigo, abriu-se um longo intervallo
entre as duas alas, o qual devia ser defenr1 ido por uma bateria
ao mant1.o do commandante geral de artilharia, o coronel Thomé
Fernande Madeira.

Es e intervallo ficou em completo aba ndono; a artilharia nelle
po. tada fir,ou inerte. O inimigo, que tudo observou, tentou tira.r
vantlV6"em dessa posição; peno ou que, occupaado-o, isolaria in
teiramente as alas do exercito brazileiro e poderia atacaI-as e
derrotaI-a simultaneamente, manobrando no centro delle, ao
passo que os flancos seriam fustigados pela esquerda e direita de
suas forças.

Com e se intento o inimigo, apezar rle empenharla no combate
pela esquerda, exp diu da linha direita uma forte columna de
cavallaria, dirigindo-a para aquelie intervallo, afim de explorar
o terreno.

Sem duvida conseguiria o seu intento á vista do completo si
lencio ela artilharia ahi postada e que o não defendia, i a co
lumna não tivesse sido arrastada de frente pela bL'igada de ca
-vallaria. commanrlnda pelo intrepido coronel Barbosa Pitta, que,
motu-proprio, repelliu-a vigorosamente e levou-a ele vencida
até á base da altura onde o inimigo se collocara.

O general em chefe, percorrendo a linha, de nada descurava;
sua lucida intelligencia tudo provia ~e remedio, e com subita
concepção emprehendia convenientes e efficazes manobras. De
improviso comprehendeu o intuito daquelle movimento do ini
migo e rIescobriu logo o motivo no silencio da artilharia do co
ronel Madeira. Corre ao ponto, que abria o intervallo e vae en
contrar o coronel Fernanrles Marleira, tomado ele in-venci vel
terror, esconrlido debaixo de um carro de munições muito afl'as
tado.

O marquez lle Barbacena, não contencllD os impulsos de nobre
e patriotica indignação á vista de tanta vileza de uma inqualifi
caveI pu ilanimidade, travando do braço levou o coronel até á.
bateria. A cada estampido do. canhões o pobre coronel tombava
por terra, desculpando-se de haver tropeçado nas pedras.

Foi este ridiculo e deploravel incidente e inaudito e candalo,
que a todos inspirou asco, uma das causas da paralysação da ala
esquerda, commandada pelo brigadeiro Callado. O general em
chefe concentrou a artilharia em ponto azado de ter appli.cação.

RepeUi h, pela segunda vez, a linha rlo flanco e querelo ini
migo, e debandada pelo coronel Pitta a columna que tentara
colIocar-se no centro do exercito imperial, o inimigo apressou
se em formar nova columna bem forte, anuexando·lhe parte da
reserva, que ainda não tinha entrado em acção.

Rompeu esta columna pela encosta que ficava á sua espalda e
poude desaperJebida ganhar a estrada, por onr1 e vinham os
transportes de bagagem, que, como já se disse, ficaram retar
dados.

Apoderou-se delles sem resistencia da parte dos conductores
inclias guaranys - que unidos á força, que guardava os tran-
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sporte.. , não excediam a 200 homens, que fugiram quando viram
o inimigo.

De;ta gui a o exercito perdeu as munições de guerra e uma
parte r a cavalbada, ele que o in imigo aproveitou-se.

Nestes tran porte achou o inimigo as bandeiras dos batalhões
de caçarlores do exercito do Brazil e outros objectos, e mandou
as bandeira, que figuram como troph os d.e victoria ostentosa
mente nacathedral de Buenos-Ayres. São eUas, no dia anniver-
ario d.a batalha r e Ituzaingo, as gloriosas recordaçõe. de um

heroismo imaginaria.
Ora, qua.ndo a ala direita derrotava o inimigo, a esquerda

via-se estorvada pela cobardia do cOl1lmandante da artilharia;
quando o exercito precisava de munições, eram elIas tomadas
com o. tran. portes, bagagen e cavalhadas.

Havia o general em chefe, em pri meiro lagar, ordenarlo ao
commandante rla ala esquer a que formasse linha para fazer a
direita do exercito, porém, por causa de mudança de coUocação,
que o desenvolvimento que o inimigo tomava, tornaram neces
sarias, veiu elIa efl'ectivamente a formar á esquer a de nossa
linha, ficando ainda á sua esquerda a brigada do marechal do
Serro-Largo. Esta brigada era composta de 560 voluntarios
rio-grandenses, tinha á sua direita dua" peças sustentada" por
uma companhia de caçadores, e amlias as peças foram confiadas
ao barão do Serro-Largo.

Tinha o general em chefe assignalaelo, como principal missão
do brig,tdeiro Cal/ado, a defesa da esquerda do exercito bra
zileiro.

O fogo rompeu na esquerda, das sete á oito horas da manhã,
pela artilharia á direita da rlivi ão, seguirIa pela esquerda que
ultimamente tinha ido entr gue ao barãu do Serro-Largo, e
duas peças continuaram a troar á direita da di vi ão.

O inimigo fez logo de 'cer tropas de cavallaria a atacar os flan
cos da divisilo. O brigadeiro aliado para recebeI-as formou a
4" brigada de cavallaria em c lumnas de esquadrão á esquerda,
afim de su tentar a brigada do barão de Serro-Largo e repeli ir
o inimigo, ordenando á 1fi brigada de caçadores, campo ta dos
batallIões 13° e 15°, commandarlo o primeiro pelo coronel Jo é
Leite Paclleco, o segundo pelo tenente-coronel Bento José Lame
nha, a formar quadrado, reuninrlo nos angulos rluas peça de
artilharia, qu estavam asua direita.

Quatro e 'quadrões inimigos atacam as forças do barão do
Serro-Largo. que o brigadeiro Calla o sustentava com a 411 bri
gada de cavallaria, sendo esta su 'tentada pelo quadrado da
2'1 brigada de infantaria. A 3' br'igada de reserva é di~posta a
defender a direita da divisão, centro r Oexercito imperial.

Uma batalha é um verdadeiro poema: embora tenha unidade
na concepção, compõe-se de variados episor ios. Os incirlentes na
guerra nascem rIo propl'io facto principal. O historiarlor que,
p.ara nã0 enfraquecer, ou interromper o fio da narração, omit
t~sse certos incidentes, correria o ri~co de deixar incomprehen
'!Velo assumpto, que o leitor precisa conhecer. Em uma peleja
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os movimen~os, as manobras uccedem- e, dando umas Cltusa a
outras.

No momento em que a brigada do bar.ão cIo erro-Largo 'foi
atacada, os mo~imentos anteriores ê que podem explicaT e
e 'clarecer os eventos posteriores. Releva, poi , rememorar aqui
certos movimentos.

Quando o general em chefe chegou 'ao alto da collina, onde. e
formou a ln linha do exercito imperial, viu a vanguarda, qUf~

se compunha da brigada de caval1aria ligeira sob o commando
do barão do Serro-Largo, postada alem da sauga, a quál cortava
o valle que eparava a duas posiçôe , e empenhada em tiroteio
com os atiradores argentinos.

·Pareceu talvez ao marechal que era um troço explorador, se·
gregado do gro 50 do exercito de Alvear e faci! de ser derrotaao
('), suppondo que houvesse transposto o Tio Santa Maria .

.Ao contrario, si se tivesse persuadido que, como de facto suc
cedia, esta'va diante do exercito argentino, então o marechal,
bravo e leal soldado e estrenuo patriota, cumprindo o seu dever,
teria avisado ao general em chefe.

A sim não se lançaria a um aventureiro combaie, antes vol
taria a incorporar-se ao exercito: isto lhe aconselharia o bom
senso, porque era uma imprudencia proceder sem conhecer as
disposições que 'Pretendia tomar o general em chefe.

De envolvendo-se, depois. o exercito brazileiro em linha de
batalha parallela á do inimigo. enüão a vanguarda entrou em )30
sição á esquerda tIa ala do brigadeiro Callado.

O marechal recebeu ordem de adiantar-se em direcção ao flanco
direito do inimigo, que a este tempo se formara em escalão. As
suas instrucções mandavam-lhe fazer alto logo que estives e em
meio da distancia interpo ta a0S dous exercitas, e aíTrontar qual·
quer corpo de cavallaria, que daquelle flanco partisse em di
recljão ao exercito imperial.

Achava-se, pois, a brigada do barão do Serro-Largo em t:J,1 po
sição á meia distancia, e sustentada pela peça. quando do flanco
ilireito inimigo partiu o COl'pO de quatro esquadrões, que o ata
caram.

Estes esquadrões, simulando dir.ecção diversa, logo ([1.1e ga
nharam o vaUe, onde estava o barão do Serro·Largo, cahiram de
roldão sobre um dos flancos da brigada.

Os voluntario rio-granden e , escolhidos pelo proprio barão,
amavam-n o devéras e estavam ob o seu commando. O mare
ehal os reputava com ufania-gente de fazer pe.

Entretanto, apenas viram approximar-se a cavaUaria argen
tina, tran:;,idos de subito e extranho pavor, abandonam a peça,
disparam sem puchar pelas e,padas, fogem sem queimar uma
escorva ..•

(J) Tital'a.
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Debalde brados dos officiaes que susteem a ·carreira dos fu
gitivos; debalde todos os esforços 1:1 fizeram para re tabelecer a
ordem.

Em precipi'tl1da carreira, dando as redeas aos cavallos, v.ieram
atropellar o 5° regimento de cav8Jllaria, que se achava em co
lumna e cahem tumultuariamente sobl'e o quadrado Que o bri
gadeiro Callado havia formado com os 13° e 18° batalhões de in
fantaria.

Nellte momento ca:lle morto o cavallo do brigadeiro, que, avis
tando aquelle amalgama de cavallaria em disparada ao seu lado,
e não podendo discriminar, em tal massa confusa, amigos e ini
migo ,já pela clistancia, já pela pouca àifi'erenl;a do trajar, de
pé brada ao quadrado-fogo l-Ora o brigadeiro juiliciosa.mente
pratica.va o que tão apertada conjunctura indicava, para evitar
que o quadrado fosse roto, e montando em outro cavallo imme
diatamente ordena ao 3° regimento de cavallaria da 4" brigada
que se fizesse forte contra os fugitivos, suppo."tos inimigos, que
tambem vinham de tr"opel com os brazileiro .

O velho e bravo marechal barã.o do Se:cro-Lr.xgo, vinha no tu
multo, arra tado pela torrente. A sua voz já não era ouvida
nesse turbilhão, pavido, angustioso, que buscava com supremo
desespero a salvação nas ignominias da fuga.

O quadro da infantaria lança uma de carga sobre a informe
multidão. Uns ainda recuam e pavoridos, outros tombam mortos.
E gemem os fel'idos, vociferam e supplicam.

O velho guerreiro, o chefe intuepido, cahe traspas ado
pelas balas brazileiras, no meio dos eus soldados! O
barão "Vê, com moribundo olhar, essa deliriosa e terrivel
confusão, e expira peu ando nos destinos da patria, a que
servira com de-licaÇão, dando sempre o examplo do heroismo
antigo nos combates e senll0 sempre reputa.do um do gloriosos
mortelos do. guerreiros do sul. Quando, reapparecendo no
campo, eus amigo~ o applaudiram, o velho oldado, como
que propheti~ando o eu proximo fim. respondia que vinha
restiLuir á guerra o que havia receoido della.

Felr mai-' deploravel que seja este equi"Voco, é certo que a
rapidez ele acç;;10 do brigadeiro CaUado salvou a ala esquerda. O
efi'eito della repercutiu .obre o inimigo, que atordoado, coberto
de chuveiro' de balas, retirou-se diMper o e desordenado, dei
xando o camJO junca(lo de cadavere .

O 5° regimento de cavallaria reentrou na ordem e foi man
dado pelo brigadeiro a rehaver a peça, perdida pela brigada do
marechal barão do Serro-Largo.

O inimigo é tenaz; prepara- e para novo ataque. O brjga(leiro
Callado manda que o 5° ( e cavallaria da 4· brigada e o 20· da 3·
o recebam. O ataque é vigoro-amente repellido.

este momento o brigadeiro Callado recebe ordem do general
em chefe para destaoor a 3' brigada ele oo"a11aria em apoio da
I· divisão, que marcha immediatamente.
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o general argentino ainda emprehende um novo ataque'
reune 10 esquadrõe (e cavallaria, e formando-os em duas
linhas (le batalha, carrega sobre a 2" divisão. Agora mesmo o
brigadeiro Callarlo recebe outra ordem do general em chefe,
transmittida pelo coronel Joaquim Antonio de Alenca tro, para
marchar com a divi ão para a ilirelta, no caso de achar-se de:·
embaraçado do inimigo.

Apontando para o lado por onde vinham 0:; esquadrões argen
tinos, o brigar!eiro mostra ao coronel Alencastro a critica situa
ção em que se debate.

lrnmeiliatamente parte o coronel a ter com o general em chefe
e jã regressa com outra ordem, que sobrestava a primeira.

Então o brigadeiro passa rapidamente a sua cavallaria para a
rectaguarda do quarlrado formado pela infantaria e espera o
inimigo que, a.penas distando 20 passos, recebe uma terrivel
carga de bala , evadindo· e em completa debandada.

Ao 5° regimento de cavallaria, commanrlado pelo destemido
tenente-coronel Fillippe Nery de Oliveira, 01'( ena que o
persiga.

Mas ainda vem avançanrlo dous esquadrões inimigos sobre
o flanco, querendo cortar o 5° regimento de cavallaria : o qua
drarl0 os acolhe com um fogo nutrido e mortifero, ficando apenas
16 a 20 homen do l° e quadrão e cahindo morto o commandante
Bizary, official muito ilistincto. O 2° e quadrão fugiu em
rlebandada.

O brigadeiro Callado, sabendo que a direita ia em retirada,
man(lou começar tambem a da esquerda, levanrl0 a infantaria
em quadrado, os feridos no centro, parte rla 4" brigada de
C<.wallaria em atiradores na rectaguarda do quadrado e o resto
em columna na frente e marchando debaixo de combate, repel
lindo. empre o. ataque ; ernfim parecia marchar por 'obre lava
porque e tava cercarlo das labareda, de um incenrlio, que o
inimigo ateara no pasto', fazendo de campo de batalha um
vulcão em ebulição.

No meio de todos esses ob taculos só á noite conseguiu o
brigadeiro reunir a sua divisão ao re to do exercito.

A' frente rIa tropa o general em che~, compenetrado dos
relevantes serviços que o brigadeiro Callarlo havia feito na
quelle dia, veiu louvaI-o e elogiaI-o pela granr1eza do seu nobre
proceilimento e incontestavel bravura,

Em verdade eram bem merecido: estes louvores; . i na
occasião da debandarIa da. tropas do l)arão do Serro-Largo, o
brigadeiro não toma se a energica resolução que susteve o tur
bilhão de fugitivos e inimigo ,a confu..ão teria penetrado de
fileira em fileira, e o panico dominando teria aniquilado o
exercito inteiro. O genera.l em chefe, t81'temunba e participante
de todos os perigos, comprebentlia e honrava a intrepidez do
brigadeiro Callarlo.

Já se pelejava durante mais rle seis boras ; a victoria inrlecisa
não 'e pronunciava por nenhum dos contendores. Si 09 brazi
leir06 triumphavam na ala direita, não tinham sido bem
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.'ucce(lidos na querela. A falta ele re"erva 1isl)oni\-el foi a prin
cipal cau a elo exercito não ficar . enhor do campo victúl'ioso.
Nes a conjunctura a inexplicavel au:encia da brigada do co
ronel Bento Manoel Ribeiro foi prejudicial á cau a brazileira.
Perante o exame imparcial da historia o coronel Bento .Manoel
tem uma grande respon,.abilirlade. EUe recebeu ordens positivas
de não distanciar·,e mais de uma legua do grosso do exercito,
para poder reunir-se no cru'o de uma batalha. Ou J~ão cumpriu
a ordem, ou si a compriu e ouviu o troar do canhão não ,eio
ao campo da peleja. Em qualquer do' ca 'o~ não se justifica de
falta tão grave e de irreparaveis consequencias, fune ta, á gloria
da arma- brazileiras. Ca,usou extranheza, que depoi rlo dia da
batalha, fóra da direcção que deveria ter seguido, fos e encon
trallo o coronel Bento Manoel completamente extranho e indiffe
rente aos acontecimentos. Marchar sempre ao logar do fogo é
uma lei de guerra. O instincto militar ba ta para praticaI-a.
Sobejam exemplos de generae que, observando-a, salvaram o
exercito e a honra da patria, como fez Mac·Mallon em Magenta.
O coronel Bento Manoel preferiu deixar perigar o exercito e não
trazer o concurso de suas tropas para completar a victoria. i
o marquez de Rarbacena tive e podido dispor da brigada, de
certo a ala direita reforçada teria alcançado inteiro triumpho.
Todas as circum tancia estabelecem a irrecu avel prova de que
Bento Manoel faltou intencionalmente á ac 'ão ferida em 20 de
1evereiro em Ituzaingo. Homem bravo, atreito a luctar e apaixo
narlo pela guerra, não faltou ao seu dever, aos eus natul'ae in
'tinctos, inão por um calculo inju-tificavel.

Entre as diversas causa que concorreram para os insuccessos
da campanha do S111, avultam a r e icUa com que o governo im
perial, representado pela incapacidade do mini tro da guerra
o conde de Lages - preparou os elementos de acção; a ,do briaa
deiro Rosarl0, que Am vez ele organi ar e disciplinar o exercito,
sómente soube desmoralisal-o e arruinaI-o e, por fim, a conducta
do coronel Bento Manoel, negando-se a auxiliar o exercito com
forças suffici ntes para tornar a victoria innegavpl e deci i,a.

Na época em que esses acontecimentos e deram as pl'e
occupações publicas, o~ preconceito. populare~, a paixõe- po
liticas, a lucta do p rlamento com o governo do primeiro im
perador, não permittiam um exame imparcial em que prevale
ce ~e e brilhasse o fulaor da verdade. O interesse geral cifra,a--e
em atacar D. Pedro, ainrla por imll.ginario desastre., e re pon
sabilisal-o perante a opiniio publica. Nes, e pre upposto. ogeneral
marquez ele Barbacena era faclado a ser condemnarl0 sem razão,
para ferir o imperador, que lhe confiara o command (O exercito.

Hoje, porém, pelo exame de factos e circum tancias, pelo do
cumentos authenticos, pela correspondencia oflicia,], sabe-se o
que era. e valia o pequeno exercito do sul, impoteute e in ufli
ciente para desempenhar a ardua mi'são a que era destinado. O
estado da administração da guerra não é mais um segredo.

Em 1827 nada di to se averigou; aCl'editou- e nas accusaçõe
da tribuna parlamentar onde Lino Coutinho Ledo e outro,
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atacavam o marquez de Barbacena. De tes elemento, do odio, da
calculada ignorancia do' factos, das falsas apreciações, formou-se
a opinião ácerca da campanha do sul, e e pecialmente a batalha
de ltuzaingo foi julgada sem exame e sem justiça pela imprensa
do paiz.

Apezar dos estorvos da ala. esquerda e da impo sibilidade de
auxiliar e sustentar a ala direita, que victoriosa rompia as ul
timas linhas inimigas o combate se prolongava.

A 2' brigada de cavallaria, commandada pelo coronel Bento
Gonçalves da Silva, apoiada pelos dous esquadrões da Bahia,
conseguia collocar-se em uma posição que ameaçava cortar a re
serva argentina, fazendo-lhe consideraveis estragos. Releva
notar que esta brigada estava desfalcada da metade de suas
forças, que em um choque com a cavallaria republicana, tinham
se desmembrado da brigada, e, levando comsigo o tenente-coronel
Calderon, fàra ]Jarar a muitas leguas distantes no interior da
provincia.

Lavalleja, um dos mais audazes caudilhos que se notabilisa
ram nesta campanha, vendo que a divisão da direita cada vez
ganhava terreno, atacando os argentinos que occupavam as
coxilhas, então receioso de que taes vantagens viessem a ser
fataes aos republicanos, soccorre- e de um ardil de ~uerra .habi
tual aos gaúchos.

A macega estava secca pelo excessivo calor do sol. O vento
assoprava rijo do oriente ao occidente. Lavalleja acertada
mente entendeu que, lançando fogo ao campo no meio ela peleja,
conseguiria dispersar ou confundir os brazileiros da direita,
sobre os quaes as cllammas iam precipitar-se. De subito executou
esta idéa. O campo arde em gigantescas labaredas. E pessas nu
vens de flUnc erguem-se e envolvem o espaço, correnrlo da
esquerda para a direita, impellidas pelo vento. Pesava na atmo 
phera uma densa escuridão, o calor intenso abra.zava tudo. Os
combatentes, escondidos pelas longas columnas de fumaça, já e
não avistavam.

Quando este imprevisto incidente acabava de surprehender o
exercito brazUeiro, o general em chefe recebe a noticia da toma
dia dos trens de bagagem de munições bellica e da cavalhada.

Com aquella pl'om]Jtidão de animo resoluto que o caracteri
sava, o maquez ( e Barbacena, reflectindo na inutilidade de pro
crastinar a peleja, quando já não tinha munições, quando já não
podia contar com o concurso das forças frescas de Bento lIlanoeI,
resolveu mandar toc:1r a retirada.

O estar1.o em que o incendio puzera o campo tornava evi' flnte
mente impossivel continuar a pugna. A noute itpppoximava-se
e o incendio ameaçava fechar o exercito em um cinto de fogo.
Não havia agua no logar, e a sêde devorava os soldados.

Todos estes motivos justificavam cabalmente a resolução de
mandar ces ar a lucta.

A ordem foi incontinenti transmittirla aos commandante dos
corpos e regimentos, que formavam uma meia lua, come ando
das coxilhas pela direita e terminanc10 na e querda, onde o bri-
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gadeiro Callado se achava, ã. beira do Ituzaingo, mesquinho arroio
que deu nome á batalha.

O toque apenas soou, foi respondido de todos o pontos, Na ala
direita causou viva estranheza. lnsciente do que succedera á
ala esquerlla. (a tomada da bagagem e da falta de munições,
sómenle estava absorvida no empenho de completar sua victoria,
atacando com redobrado vigor a linhas a.rgentinas.

A retirada era, nas imprevista' e apertadas circum, tancias,
uma necessidade. Permanecer no campo cercado do veraz incen
dio importava expor o exercito a um desastre. Manter a peleja,
quando as munições faUa.vam, era uma insensatez. Aifrontar
ainda o inimigo, que, tendo-se apos ado das bagagen e da cava
lhada, sabia da carencia dos recursos bellicos, era sem duvida
imperdoavel inepcia.

O movimento da retira la foi executado : o inimigo absteve-se
de embaraçaI-o contentou-se com um tiroteio na retaguarda,
que ma,nt.eve por pouco tempo.

CAPITU LO XII

a guerra ba h'es grandes actos - uma victoria, que é um
hymno ; uma derrota, que é o desenlace doloroso de uma tra
gedia terrivel ; uma retirada, que é uma tristeza e uma espe
rança. Tristeza - porque não e tem o orgulho da nctoria;
esperança, porque ba a po ibilidade da dest"orra.

O general marquer. de Barbac~na sabia do campo de batalha
confrangido por esse sentimento e animado de rei ,indicar a
gloria, que circumstancias fortuita lbe arrebataram.

Em sua alma de cidadão pungia a idéa de que a incapaci
dade do governo do seu paiz o collocara, com o exercito que
commandava, na mais ii11sa das posições. A bravura do" seus
generaes, a audaci:J. dos soldados, os esforços inauuito", os rasgos
de bel'oismo, que eUe testemunhou, justificavam a esperança da
victori~,.

Mas o general não era tão feJiz como D. Cal'los de AI vear,
que servia :J. um povo fanati ado da liberdade e sedento de in
dependencia ; que era o representante armado de um governo
intelligente e solicito, que tudo preparou para sustenta,r a causa
da patria.

A incuria, a desordem, as intrigas politicas assaltavam de
todos os lado' o gener<1l Barbacena.

O p:J.rlamento, que atacava o imperador e stygmatisava o
poder pessoal, negava ao general os merito', de que elle havia
dado ex.huberantes provas. A imprensa ob a influencia de
irreconciliaveis paixões politicas, soprava a calumllia de uma
a outra extremidade do imperio, como a trombeta da fama dOil
an tigos tem pos •

Os homens do parlamento, couvertidos em generaes, disser
tavam ácerca d:1s pel'ipecias da guerra e da sciencia estrategica ~
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de modo que incutiam no espirita f,.lsas e ind leveis emoçõe:;;.
uscitaram emulas, crearam e anim[1,ram invejosos, autorisaram

detractores.
A simploriedade publicn. sem criterio recebeu como incontes

tavel tuclo o que os embuste da politica inventn.ram.
Não houve, por<,:m, na consciencia nacional um sentimento de

justiça, um subito clarão de verdade. Ninguem investigou si o
general Barbacena tinha os meios indispensaveis para desem
penhar a ditficil mis~ão de que fôra incumbido. Ninguem
indagou si o governo imperin.l, mn.ndando o marquez ao sul,
dava-lhe um exercito cn.paz, armado, disciplinado e preparado
para medil'- e com um inimigo numeroso e bem apparelhado.

Estas circumstancia~, impot'tantis imas no exame do assumpto,
foram inteiramente olvidadas.

A nação acreditava que tinha no sul um grande e poueroso
exercito, e concluio pela infallibilidade d:). victoria. Er,. o inter
esse da politica dafluelle te mpo avigorar e mdicar na opinião
essa crença, para fazer cri veis todas as accusações contra. o im
]!erador e o seu general.

as circumstancias clifficeis em que se aclJou o marquez nin
guem indagou si, dentro do espaço de 30 dias era passivaI o
general fazer mais do que fez.

Na batalha de 20 de fevereiro, 5.007 brazileiros mal prepa
rados, s0b o commando do general marquez de Barbacena,
disputaram heroicamente a victoria ao exercito argentino, forte
de 10.500 homens bem apparelhados.

Este facto pode ter sido ob:;;cureci,lo aos oll1os dos contempo
raneos; a tradicção, que cons grou todos os embu te , não soube
ramemoral-o; a posteridade porem não pode olvidal·o,

Si o general, que recebeu um exel'"itu duas vezes inferior
n.o do inimigo, tivesse tido ,. for'tuna de ser o chef':l de um
exercito igual ao al'gentino, de certo n. victorh não terÍ<. ficado
indecisa, quaesquer que fossem n.s desvantagen locae e os
ardis da estra.tegia immiga ..

No dia 20 de :D vereiro, rleduzidos o' 1.200 soldados do co
ronel !:lento ]\Janoel, somente 5.0 7 bl'azileiros bateram- e no
campo de Ituz,dngo.

Os aro-entinos, mais numero"os, ainlln. tiveram a vantagem
ele combater com umn. excellente artilharia, arpando 26 canhões
aos 12 dos bl'aziJeiros.

l (\ momento opportuno dest~ narrativn. a critica, demon trará
a improcedencia dos juizos ácel'ca da batidl1a de Ituzai ogo ; por
ag0ra é mister contaI' a retil'ada do exercito brazileiro, urpre
ht3ndido no meio da metralhn. pelils labaredas e utrocado pelo
fumo úo incendio.

Ao igoal de retil'aria o exercito começou ::t fazer em ordem
o movimento conveniente, loa" lento, por causa, d:1. artilhal'ia,
que não podia deixar de conduzir, e dos fJridos que não devia
abandonar.

As hestas de til'O estac,wam c:1usadas. O genera.l em cheft3,
solicito, acudin. a todas as partes e dirigia em pessoa a marcha.



- 191-

retrogada. Algumas vezes apeando-se com seu estado-maior, •
ajudava a braço a fazer rodar a artilharia. Em uma dessas
occasiões caltiram sobre elIe e seus companheiros chuveiros de
balas da infalltel'ia republicana, que se approximava apoiada
por numerom cavallaria. No intuito de garantir a marcha o
generaL dispoz uma linha de atiradores, amparando o Lado do
exercito exposto aos tiros do inimigo, que não tardou em
desapparecer.

A' esquerda, Alvear destacou uma forte coLumna de caval
laria, que, seguindo o lado esquerdo do exercito, tomou-lhe a
frente e mJ.nobrou apparentando querer empecer-Lh~ a marcha.

Em breve momentos abandonou essa tentativa, porque reco
nheceu que se lhe não dava attellção nem e tomava ao sél'io
semelhante manobra. Era evidente que o exercito, logo que
entendesse conveniente, desobstruiria o caminho e qne mar'
chava vagaroso para regular e guardar a distancias proporcio
naes entre os diver os corpos.

O inimigo retirou-se, contentando-se em da,r vivas :'l. patria,
e carregando uma peça abandonada no campo por se lhe haver
quebrado o reparo.

Elia serviu ue pretexto para informar ao governo da repu
blica que se apoderàra de toda a artilharia impel'hd. Dous
carros de moncheg'o " uma forja e alguns objectos sem valor,
deixados para não sobrecarregarem as bestas já fatigadas,
foram apanhados e arrecadados como de3pojos, que a jactancia
arg-entin:t souI'emaneira encareceu. .

O generaL bI'aziLeiro de ignou para ponto de concentração
uma das altUI'as immetliatamente pal'alIela à da primitlvc1.
o cupação, situada á sua espalda. As tropas para abi mar
chavam lentamente, e em perfeita ordem, desde as tre" boras
da tarde, reunida a artilharia. levantados os feridos.

Era já meia noite, quaodo aS3enta,ram campo na margem di
reita do Cacique e pernoitaram, sem serem incommodados pelo
inimigo.

ALvear, na me m:t tarde, tambem retrocedeu e tr;)nspoz
o rio Santa Maria, deixando o campo, que fôra theatl'o du.
batalha, de3eJ.'l0 de gente viva e devorado pelas labaredas do
incendio.

No dia se,"'uinte Alvear mandou pedir licença ao marquoz
para recolher o cadaver do coronel Brandsen; ao que
accedeu mandando um otIicial auxiliar e faci lltar ta L diligen ia.

Esse facto, que é incontestavel, conhecido desde aqueUa época
e sabido ele todo o exel'cito, demonstra que o g-ener,d argentino
não ficou senhor do campo de batalba e implicitamente não se
reconbecia victorioso.

O "'eneraL em chefp. do exercito deu nova direcção, afasta,nC!o-o
para mais Longe, conforme convinh'L. Retirado então, dias depois.
é que. Alvear mandou arrecadar os miseravei~ despojos supm
menclOnados.

Dahi avante cada exercito marchou para onde lhe aprouve,
sem que um perseguisse o outro. O brazileiro, em marcha ordi-
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do Jacuby, no passo de, &. Lourença. Facil seria transportar, por
terra ou pelo rio, tud0 quanto necessitava para remonta do
pessoal e material.

1>.. infautaria e artilharia ficaram numaJ margem do rio ao
mando do brigadeiro Callado, e na. outra a cavaILariGli confiada ao
general Barr~tto.

-Não está no poder dos partidos politicas, nem da opinião pu
blica, dominante numa época, decretar as convicçpes do Caturo,
Cada. época refaz a historia segundo o seu criterio. O erro de
hoje será a verdade de amanhã. Os factos, porém, permanecem,
porque não podem ser eliminados. Os pontos de vista va.riam,
mas a luz que os illumina é sempre a me 111a, parque irrompe da
consciencia do genero humano.

Ora o facto da retirada, tanto do exercito brazileiro, quanto do
argentino, é o mais luminoso elemento para reconstituir a his
toria, tirando-a do ponto de vista da geração de 1827_

Os criticos da geração nova e os historia.L1ores no futuro inCLui·
rirão: como se poude con iderar derrota ele um exercito, que se
retira asaI'1"0, com todo o vagar e capricho, e permanece em face
do vencedor sem ser inquieti.1.do siquer?

Si Alvear derrotou a Barbacena em Ituzaingo, por que razãO
tirou de sua victoria a vantagem de proseguir no plano de inva·
são, que era do vital interesse da Republica, ao contrario retro
cedeu á Cisplatina, como que expulso do territorio brazileiro?

Houve vencedores e vencidos? Que caracter tóm o~ factos
resultantes da batalha de 20 de fevereiro em relação ao lmperio
e em relação a Republica Platina?

Alvear vencedor, de certo não se retiraria, antes permaneceria
com os prestigias e fi. omnipotencia da victol'ia. Barbacena batido,
não teria, ousado aifl'ontar o inimigo, e menos ficaria incolume.
Alvear ou o teria aniquilado inteiramente, ou di persado pelo
interior, ou aprisionado o exercito brazileil'o.

As necessidades da victoria são tremendas. Vencer na guerra
por amor de uma causa e deixar incalume e tranq uillo o inimigo
é incomprellensivel por absurdo. A logica do triumpho é neces
sariamente inexoravel, exige o completo llniquilarneJJto, para
que a causa vencedora vingue e não seja de novo combatida.

Assim praticou a AllemanlJa. vencendo, esmagando ou aprisio
nando os exercitas ft'ancezes; assim se tem feito em todas as
guerras desde a. antiguidade.

No caso vertellte u vencedor recui1., abandona o solo invadido,
deixa o contendor em plena tr:1DquiUidacle.

E' que não ha aqui em ltuzaing'o nem uma derrota, nem uma
victoria. Basta o facto, que as intrigas e ,a malevolencia não
destroem, para demonstraI-o. A' luz do criterio historico todas
as accnsn.çôes ati ['adas sobre o nome do marquez general em
chefe são improcerlentes. Si em relação ao BrazU, da batalha de
20 de fevereiro não resultaram, sinão as coosequencias de uma
lucta indecisa e, portanto, com a probabilidade de uma desfo1'l'a
completa; e em relação á Republica todos os desi1Stres e de '-
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vn.nta"'ens de uma derl'ota o como admittir que a batalhn. de
Ituzai~O'o foi fuue ta e detl'imento °a ao Brazil ~ Como sanccionar
boje as"'accu-açõvs injusta' e estolidas, que o calculo dos p:lrtid~s
politicos e das invejas mesquiuhas grudaram sobre a reputaçao
militar do genera.l em chefe brazileiro~ o

Si jul "'ais uma clel'rota, como não vêdes que vos contra(llzem
os fac to ~

O exercito derrotado p3rmanece no territorio, o inimigo não
onsa. atacal-o; não pvrde a posição, liem falta a um dos obJecttvos
de sua missão, que é expellir o invasor.

Ao contrario, este recú, , perde a posição, não se póde manter
no solo invadido, fica inteiramente nas condições de vencido,
larga fugitivo a preza o

Quando Alv-ear não realiza o intúnto do govel'llo da Republica,
isto é, invadir e occupar o tel'l'itorio brazileiro para absorveI'
ahi as [ol'cas do Impel'io e, collocanclo-o na impossibilidade de
empl'ehencler operações no Ri da Prata, dar tempo a consolidar
se a independencia ou a união da Banda Orientai ás outras pro
vincia dos Estado Republicano -Barbacena, arriscando-se na
batalha de Ituzaing-o, reali7.a um do objecti vo- de sua. mis ão,
que é pôr o invasor fÓl'a do alo bea.zileiroo C n e"'uiu exacta
meúte aquilto que só um \ expleudida e insolente victol'ia poderia
obter. Si é uma derrota, cumpre coufes ar que, pelos re ultado-,
equivale a uma fecunda e gloriosa victoria.

Eis 'chi os factos e a ua con-equencia ; o criterio do passado
tirou delle toda as condemnaçõ lançada ao geneml; ex
plicou-os de conformirlade com o interesses Que se acotovelavam
com o poder imperial; fel-o' er,iI- á causa politica; converteu
o em alvaneis de demolição e com eltes supplantaram o im
per- dol' D. Pedl'o I, cujos ministl'os incapaz s sacrificavam a
causa brazileira, perdendo a Ci platina., não sabenJo prep,u'ar o
elementos de guel'ra, neg-ociando uma Po.z indigna. e deix, ndo o
impel'o.dor coerer precipite e reloucadamente até à bOl'daS do
aby mo lle 7 de abt il.

'em a batalha de ltl1zain""o qual serio. a situaÇtío de AI vear '~

Tendo jiL penetrado até Bag-é. iria pai' diante. A provincia
deva tada, sem recursos em io' de re"Lteucia, havia de ubmet
ter-se á lei e ii. vontade impel'iosa do invasor. Poelel'iam ser bem
fune t;lS a consequencia para a integridade elo Impel'io o O Rio
Granrle do Sul quiçá 130. sa se a er para a Republica Argentil1'l o
que 1I1011tevidéo ern. para o Bl'<lzil-uma annexa~,ão ou conqui-ta.

O goverl1o tinha dado sobejas provas dê1, sua impotencia por
causa da ua reconhecida inepci-\ ; não e tava na altura dos gra
yissimos reclamos de tão melindrosa e difficil conj unetura. ElIe
até então não soube domimu.' os acontecimentos da Band,\
Oriel1tal, nem organisar as fOI'~as D,) Rio Grande, cuja invasão
é devida á il1capacidad do que administl'avfllU o Estado. En
tregou a orgaoisação do exercito a um bt'igadeir'o em pundonor,
que dissipou os recursos da c ixa militar, perdeu o tempo em
orgias e ajuntou ba.ndos armados, sem di ciplina, no pestirero
aCilmpamento da capella. do Livramento cerca de 18 mezes.

13
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o govel'Oo imperial tolerava, este horroroso escandalo quaudo
já a lueta estava aberta, quando a Cisplatina revoltada se unia
ii Bueno'-Ayrcs.

Era evidentemente inc.1paz de oppor uma efficaz barreira á
marcha iL1vas ra de AI vear, si não a tivesse cortado a b::ttalha
de 20 de fevereiro.

Nenhllm facto, a nilo ser esta peleja, paz estorvo ao exercito
arg-entino e o coustrang-eu a retroceder.

Nenhum fiLCtO siquer iOLlica que o govel'no imperial poderia
empregar olltros reCUl'SOS poderosos pam debellar a in vasão.

A apl'eci::tção de~te as 'umpto deve enc~rrar-se neste ponto de
vista, e con'iequentement, dernotlstl',\ qu em taes circumstancia
o "'enel'al mal'quez de Barbaceu::t fez um relevantissimo serviço
a seu pi iz com a victoria indecb;a de Ituzaingo, ou ~tinda me mo
com a t!errot'L. conforme o conceito dos odios dos contelllpOl'aneOs,
mas que a posteridade reconhece pl'O\-eitosa e fecunda á vista dos
1'e ultaüo .

.A sepal'ilção :1efinitiv,\ da B.1I1da Odental não é in:ío UOl acto
da inepta politica do governo imperial, promovirht nas negocia
ç'ões C:.lm ú diplomata inglez muito antes da batalha. I ( A )esta,
pai" não é po sivel nem logico attl'ibuir um successo, que, an
terior, lhe é int~il'amente extranho.

EI'a t·tl a incapacidade do govel'no do Sr. D. Pedro I que, não
sô l!ÜO s'Lbia pl'ep;l1'al' os meios de acc:ão, dispor e empregal' os
reCUl'S03 do paiz, dil'igir a guerra com a intelligench\ e vig-or,
mas imh ante:; de pelejar, apavol'ado com a invasão, apressava
se ,1, negocial' uma paz, comprada i\ cu:;ta da humillJação na
cional.

Os homens lla goraçiío de 1827, que conheciam a degl'adaçãc
moral elo poder que comhatiam, e lhe reconheciam a insuillciencia
intellectual, sem duvida sabiam que nunca este govel'Do pre
parou um exel'cito con veuiente para, fazer face ao inimigo audaz
(j avcntllt'eiro.

Com qfl ,jllstiça lanGaram sobl'e o general as faltas commet
tidas p lo g'ov ['00 imperial? Em ltur.aingo apptreceu um ex~r

cito ele cinco mil homens mal disciplinados. Foi ludo, a que poude
chegar o govemo imperial, que tinha tomado a ardua tarefa de
repelllr um exercito ele cel'ca de 10.500 inimigos, e ele invadir e
reconqui tal' a Cisplatiua.

Hoje, (jne ná estamos sob a deliriosa pressão das paixões
daquelh épo~ I, surprehende-nos que governassem o Estado
homen , que uem tinham o bom senso de adaptar o meio' con
venielltes c),Q3 lin:; projectados.

O (jue fa1toll na batalha não foi nem a pel'icia. e coragem do
general em chet'e, nem a bravura dos soldados. Faltal'am,
porém, tropas fL'escas para reserva, que é o poder decisivo em
tae.~ c,ll"lte:llas ; f,tltat'am cavalhadas e munições, arma.meutos e
artillluri,L; faltou tudo, que ao governo imperial cumpria dar.

I Vide o doeu'" nt, 11. HJ.
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Dessas faltas responsabilisaram o general. ConfundilJdo os
factos, crearam fillsos e eI'roneos juizos, 01 vidamm calculada
mente toda as circumstancia , no intuito de fazer prevalecer as
accus' ções contl'a o chefe do exercito.

Uns viram Barbacena attrabido pelo ardil de Alvear; outro
a.sseveram que a posição escolhida pelo illimig-o era vantajosa, e
a, do exercito bmzileiro insuslentavel e pessima.

No decurso desta narrativa evidenciou-se a inutilidade ues"e
ardil. Quanto ás condições da loc lidnde, os accusadores OtI
ignoram a topographia do terreno, ou fecham os olho á e"ideo
cia dos factos.

A topographia do teneno i edesfavoriwel ao brazileiro, fa:r.
o arO'eotino perder a vantagem do emprego em larg:t escala de
sua numeI'OSa. cavallaria. Os f,tctos po;teriore. demonstraI'am,
porém, que Barbacena nem foi illudido pela habilidade de
Alvear, nem "e empenhou imprudente e loucamente num ter
reno impossiíel de ser mantido.

Barbacena. tinha por missão expellir Alvear do territorio bra.
zileiro, invadir e reconquistar a Cisplatina. Com o movimento
estrategico de juncção e concentl'ução de forç'ls, disper-as á
distancia de 8D leguas, obrigou o general argentino fi, accele
raela retirada. No ponto, em que foi alcançado o generall'epu
blicano, a batalha era ine,itavel. Si acaso AI vear fosse livre em
seus movimentos e trouxesse Barbacena a e:ite terreno de com
bate calculadamente, então havia um habil ardil. Ao contrario,
Alvear não tinha livres movimentos; atropellado pala van
guarda do exercito brazileiI'o, foi a.rr,lstado á esta localidade e
coagido pelãs circnmstancias a bater- e. Desde que e se facto é
innegavel, perde todo o valor a in venção do ardil.

O resultado da batalha ainda demonstra qne o terreno pouca,
influencia teve. Ap~zal' da desvantagem das PI 'iç6es relativas,
a ala dit'eita do- braziIeil'os rompeu a 3" linha inimiga, e despe
daçando o centro ter-se-hia apoderado dos canhões e obtido
pleno triumpho, i tivesse sido auxiliada com forças novas.

A brigada do coronel B. Gonçalves da Silva ia conseguindo
galO'ar a a.ltura e ainda com vantagem atacava, qun.ndo soou
a retirada. Si a posição do inimig) fosse absolutamente superior
á nossa, teria lIe dominado, senhor do campo que o exercito
br.Lzileiro não deixou vencido, ma sómen te por CH1Sn. do incendio
e da perda dos trens de munição, que pela falta de tropas não foi
conservado. O terreno embora favorecesse o inimigo, não foi a
causa do desenlace da peleja' a sna influencia é O1úito accidentaL

esse mesmo terreno, si a ala e querela do general Callado não
tivesse sido estorvada pela debandada dq, brigada do barão do
Serro Largo, pela cobardia do coronel Madeira, que facilitou o
movimento e as cargas da cavaIlaria inimig.t, é inqn,'stiona,el
que teria o mesmo triumpho, que assig-llaloll a ala do brigadeiro
Barretto. Nesse caso a victoria não teria sido duvidosa, e ainda
mais, seria decisiva, apezar dos e torvas alludidos da ala esquer
da, si o general marCluez de Barbacena tive se forças de reserva,
pn.ra sustent:l.l-as e auxiliaI-as na terminação da lucta.
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E' evidente a accidental influencia e a importancia do te :reno
nesta memoravel batalha .

.'\. analyse dos factos verifica que a causa capital do exito er
duvidoso foi a deficiencia de forças. Querer com um exercito
pequeno e indisciplinado supplantar in(alti'l)elrnente a outro bem
organisado, e mais de tluas vezes superior em numero, é uma
pretenção sinão estolitla ao menos frivola. Infelizmente essa
frivoleza serviu a razão e ao criterio da Hi toria dos contem·
poraneos, porque satisfazia os seus interesses.

O marquez ele Barbacen:1 atirou-se e fiou- e nos sopros inso
lentes e caprichosos da fortuna. E' eUa que dá ao general em
taes condições as inspirações do genio da guerra. O marquez
tinha e sentia no espirita os instinctos de guerreiro. ElIe com
olhar certeiro viu luzir a victoria, e tel-a·hia alcançad:), apezar
da inferioridade do numero, apezar da posição do terreno, si o
coronel Bento Manoel, que ouvia, â distancia de uma legua, o
troar do canhão, se encaminhas e ao lagar do fogo, ou i o
governo tivesse sielo menos incapaz e tivesse tido o patriotismo
de servir á causa da nação, preparando um exercito digno
della.

Nl'.s condições em que se achava, o general foi pedir á fortuna
o que não lhe preparou a sabedoria do governo do seu paiz.
A victoria completa teria sido um milagre de heroismo. A vi
ctoria indecisa, ou a retirada honrosa, habil, e ainda imponente,
il1ustra e de certo não póde condemnar o nome do general pe·
rante a posteridade. EUa, que não esposa as paixões ela época,
attenta nos resultados que conseguiu 'essa retirada tão cal um
ilÍada e efficassissima para livrar o sólo sagrado da patria à:1
invasão argentina.

CAPITULO XIII

A batalha de Ituzaingo tem sido objecto das mais erroneas
apreciações, porque os contemporaneos do marquez de Barba
cena a converteram n'um instrumento contra a ordem politica
do tempo. Formada a tradição sobre as idéas das paixões do
momento, transmittida, foi acceita. Hoje a maioria do paiz,
que se occupa dessas cousa do passado da patria, sem exame
repete e propalla os antigos erros.

Mas, quando estes juizos são reproduzidos, os que os auto
rizam não pódem apontar os fundamentos, em que se baseamo
Todos não conhecem nem manusearam os documentos officiaes,
quer do lmpel'io, quer da Republica; muitos ignoram a idéas,
os homens, e os interesses, que se agitavam durante o periodo
que começa com a dissolução da assembléa constituinte e ter
mina no dia 7 de abril. Os homens desta quadra ainda influem
no decennio da regencia, sinão com as me mas paixões, mas
com outros interesses. O marquez ele Barbacena era uma das
primeiras notabilidades do Estado nessa época. General com·
mandante em chefe de um exercito em campo de batalha, conse-
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lheiro de Estado, ministro, diplomata, gentil-homem, orador e
politico de primeira ordüm; entre os seus concidadãos não podia
deixar de ter de um lado as saudações enthusiasticas, a con
fiança e a estima; de outro os odios inextinguiveis, as silen
ciosas conspirações da malevolencia, as murmurações da inveja,
que atacam as reputações e os nome::> illustres.

Quando veio a nova geração tomar a seena, recebeu os juizos
que circulavam. E' certo que a geração, que succede á outra,
guarda da precedente por longo tempo as mesmas idéas e as
vezes os mesmos sentimentos, e encara o passado conforme os
acontecimentos do presente.

Depois da abdicação os homens politicos, absorvidos na luta
dos partidos, serviam-se dos acontecimentos do passado para se
arremeçarem em continuas recriminações. Erilm impos&iveis a
calma e a imparcialidade da ju tiça. A corrupção moral al1uiu
as bases dessas duas organisações das forças vivas da nação,
dessas duas confederações de homens notaveis pelos serviços,
pelos talentos, pela sciencia e pelo patriotismo, que constituiam
os partidos politicas nacionaes. De 1854 até hoje a vontade e a
energia intel1ectual da nação intibiaram-se. O espirita publico
inditrerente acceitou uma especie de eclecti mo politico hybrido,
que conciliou homens e partidos, l1bateu os caracteres e fez
da snbserviencia virtude politica e babilidade dos homens de
Estado.

Que importam ao leitor, capaz üe formar o seu proprio juizo,
ba tante intelligente para induzir dos factos as illações logicas,
as opiniões que Lino Coutinho ou Bernardo de Vasconcellos su 
tentaram na tribuna parlamentar contra o general da bart:alha
ele 20 de fevereiro no Passe do Rosario?

Os historiadores, que teem tutado deste acontecimento, limi
tando-se a referil-o. não advertem, porém, ao leitor dos IDotivos
em que se iuspiL'avam os parlamentares e jornalistas, das razões
pelas quaes o brigadeiro Cunha Mattos ou o marechal Brown se
converteram em detractores do iUarquez de Barbaceoa.

A' vista dos do~umentos officiaes não e pode isolar a batalba
de ltuzaingo dos movimeutos antecedentes do exercito, e das
condições e circumstancia' em que eBe se achava.

Porque o marquez ele Barbacena deixou a p03ição do .rio das
Palmas e veio parar no Passo do Rosario e dar ahi a batalha 1

Aquella po ição, forte e de favoraveis meios estrategicos,
serviu de ponto de concentração da tropas, dispersa sob o com
mando do marechal Brown, a 5 de fevereiro.

O marquez pretendia conservai-a até que o exercito·pude se
igualar em numero e armamento ao argentino. Contava com a
prompta remessa ele soccorros, gente, armas e munições, que
não chegavam. Mas demoveu-o do propo ito de ahi permanecer
a necessidade em que se viu, depois de seis dias, de aohar pastos
e aguada para a cavalhada. Com o systema, seguido na exercito
do sul, ele não tratar clús animaes, quando em operações de
guerra é necess,lrio haver tres cavallos para cada praça. Dahi
resulta que o general preoccupa-se mai em acha.r pastos para a
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cavalhada., do que em descobI'ir um acampamento estrategica
mente seguro.

Ainda mais o embaraça o systema, dominante no BraziJ, de
fazer marchar os soldados em cavallos que são substituidos.

Todas as noções concernentes a esta arma condemnam este
uso. EUas consideram indispensavel o c nhecimento do animal
e o ensino apropriado ao serviço militar. Geralmente se diz que
os filhos da província do Rio Grande do Sul não carecem de
aprender o exercicio da cavalJaria, porque todos já por natu
reza são dextros cavalleiros. A experiencia, porem, desmente
semelbante asserção.

Deve ser propriamente considerado bom cavalleiro quem do
cavalJo se serve segundo as regras da equitação. São os rio
grandenses bons agan'ad(j1'es, na phrase pictoresca e local; isto,
lilorem, não os habilita a obrarem como soldados de cavalJaria.
Do mesmo modo que o caçàdor tem necessidade de aprender o
manejo da espingarda par<t ser um bom soldado de infanteria,
assim o bom c~ valieira carece de ser exercitado nas manobras
de cavallaria. Sem esta aprendizagem não se fa z soldado perito,
lIem se pótle con tal' com a sua firmeza em frente do inimigo, o
~ue a experiencia muitas vezes tem verificado, e viu-se na bata
lha da ponte de !tororó no Paraguay, como em ltuzaingo, a
:me5ma disparada.

O cavallo é sem duvida a principal arma, o instrumento po
tente de acção n;t tropa de cavallaria ; por consequencia o per
feito conhecimento entre o cavalleiro e o cava.llo é de immensa
vantagem.

Convém, pois, ensinaI' o soldfldo e dextrar o animal, o qual
deve seI' destin,tlio a um só homp.m, que delle tl'ate, só nelle
monte e por isso se afl'eiçôe e se inLI'esse por elle.

ão estas as vantagens inherentes á idea que os povos cultos
formam de uma boa cavalla.l'i<~.

E' innegavel qne os rio grnn\lenses são bravos, agei~, e adex
trados agal'rad01'es, mas ninguem apontara como excelleute
aquella tropa qne monta em a,nimües chucros.

Assim, em consequencia desse mão systema, o general em
busca de novos pastos para a cavalhada, não podia permanecer
no acampamento do rio das Palmas. ElIe previa que, marchando
o exeI'cito, naturalmente havia de encontrar o inimigo, por con
seguinte seria inevitavel combatel·o.

Não sabir desta posição impor·taria ficar a ~avalha.da e privar
o exercito de sua arma mais numerosa.

Além destes moUvos decisi vos e imperiosos. eI'a um dos
objectivos de sua missão expeUir o inimigo do sólo brazi
leiro; e evidente quo sem o perseguir não preencheria. o
seu dever.

Sobre este assumpto dizia o general em chefe ao governo im
perial ; « Emquanto eu não tiver força igual á do inimigo, ou
:não commetter eUe algum grande erro estrategico. pernmne
cerei em pura defensiva, attrahindo-o quanto puder para o inte
rior, porque nesta direcção eu ficarei, cada dia, mais forte em
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"'ente, cavallos e muniçõas e elte mais fraco em todos estes
elementos (I) ».

O mal'quez ,le Barbacena, com tino estl'ategico, avaliava a
conveniencia de consel'var a posição, mas as cil'cumstancias jil.
alludidas obl'igaram-n'o a abandonai-a; além úisto compreben
deu, pela direcção das marchas, corroboradas pelas noticias tr'1
zidas pelo marechal Bl'own e parccer de todo os officiaes,
apoiado nas informações dos bombeiros e dos transCugas, que o
inimigo fugia das Corc:,as brazileiras, compria seguiI-o, principal
mente para obstar que invadi 3e ainúa mais e deva.stasse o inte
rior da provincia.

O geneml, prudente e receioso de cabir em al"'um engano,
destacou no dia 3 de fevereiro a primeira bl'igada de cô),vallaria
liO'eira, para observar os movimentos do inimigo.

Esta bl'igada partiu do acampamento do rio das Palmas sob o
commando do coronel Bento Manoel Ribeiro, que notando o ini
migo dirigil'-se para as bandas do rio San ta Maria com arti
lharia e bagagem que trouxera de S. Gabriel, acrediton que
se retirava e neste sentido officiou ao general em chefe '.

Desde que taes noticias se divulgaram no exercito imperütl,
um subito e inexprimivel excitamento apoderou-se delle. As
tropas tomadas de ellthusiasmo queriam parlil' no encalço do
inimigo, í1.té obrigalo-o a combater.

O general attentou renectidamen~enesse estado de exaltaçllo,
que, e,cellente na luta, podia sel' prejudicial il. bO:1 ordem e
disciplina.: ouviu as murmurações contra o que ~e appellidava
inercia do general em cheCe depois da juncção das fOl'.;:as do
marec!lal Hl'own.

O marquez de Barbacena ac»ava-se em uma situação melin
drosa e ciitficil.

As de erções tIos fi l!los da província cresciam a mais do 20
por dia; a maioria do exercito, que de ejava marchal' sobre o
inimigo, não occultava as suns ympatl1ias pelo:> desertores.
Estas desBl'ções el'am occasiollildas pela necessiuade que cada um
tinha de si.Llval' por si mesmo ben, teera, l'iuuilia, jà que o
c!lefe do exel'cito deixava o inimigo devastal' impune o
paiz.

Nesta quadra o orgulho e intrigas ferviam e tentav,~m tirar
ao general toda a força moral.

Ora, sendo impossivel a pel'll1anencia no acampamento das
Palmas, onde a. natureza d<~s asperezas pedl'eO'osas do amacuam

. dava toda a supel'ioridade e vantagem à infantiLl'ja e era des
favoravel ao inimigo, porque a sua principal arma con istia em
numel'osa cavallaria, era inevitavel levantar o aCtmpamento.
A ~sta nece 'sidade de dar pastos:i c~tvalhada, urgi~L tam bem
eVItar as consequencias da exaltação, das intrigas e das deser-

(') Viue o omcio, Doc. n. 10 n.
(0) Viue o omcb, Doc. n. 16.
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ções no p-xercito, que corrio. o risco de dissolver-se. Por todos
estes motivos o marquez, que tambem sentia referver-lhe no
coração o sentimento patriotico de pÕl' fim ás correrias do
inimigo, que devastava a provincia cuja defesa lhe fÔl'a confiada,
e, animado dos brios e do. propl'ia bl'avura, desejando vingar na
cidade de Buenos-Ayres os ultrages praticados pelo inimigo em
Bagé e S. Gabriel, resolveu parti!' em demanda de Alvear e
aproveitar do ardúr bellicoso da tropas, para forçar o inimigo a
um combate onde o encontras e.
- Essa resolução era de boa politica, porque acalmava ou dissi

pava o espirita de intrigas e de deserções em massa, que era um
gravissimo perigo.

Accusar o marquez de haver marchado no encalço do inimigo
só podem fazei-o aquelJes que, em examinarem os facto,
pensam que o general em chefe commandava um exercito do
tado de todas as condições ou virtudes militares. A tradil,:ão, que
consagrou as accusações da tribuna parlamentar e da imprensa,
abusou da credulidade dos contempol'aneos, que não puderam
examinar todas as circcm tancia . A po teridade, porém, nota
que o marquez de Barbacena com tal exercito não podiam sinão
arriscar-se a tal mal'cl1a. Aquelles que em 1827 pretendiam que
o exercito não deveria ter sahirIo das Palmas, que o marquez
errou em marcbar e que inventaram o habil ardil, com que
Alvear attral1iu o marquez, provam, si conheciam os motivos
apontados da marcha, que fallavam de má fé, e, si não conheciam,
accusavam inconscientes e ignorantes.

O general em cl1efe ouviu o con-elho de genel'aes, que por
unanimidade opinon peja nece sidade de leyantar o acampa
mento e marchar ao inimigo.

Realizou-se o movi.mento do exercito lle accôrdo com a opinião
do conselho.

Então o marque7. ordenou ao cOl'onel Bento Manoel que,
deixando algumas partidas para observar o inimigo, viesse
reunil'-se ao grosso do exercito. O coronelre pondeu C/ue dis
taria do exercito uma legua, de modo que se lhe reuni e de
prompto, logo que fosse necessario, continuando a observar o
inimigo, que precipitadamente se retirava sobre o rio Santa
Ma.ria e disse ao general que urgia. pel'seguil-o.

Bento Manoel foi um dos mais famo os cabos de guerra, que
ainda formou a legenda gloriosa ela provincia, e perdur'a na
admiração dos povos. Audaz, como um gaucho, elIe não temia
os perigos, e impavido afi'rontava o inimigo. Era um guerreiro
sem pavor. A morte era a força do eu genio. Amava a luta,
em que o angue dos bravos ensopava o chão dos comb:t1es.
Rude soldado, da bravura elle fazia sua sciencia militar. Igno
rante da, tacti.ca, elle só tinl1a o instincto da guerra. A' frente
de uma brigada escolhida de 1.200 soldados de cavallaria, era
reputado um dos mais fortes auxiliares do Exercito. O marquez
tinha naintrepidez do homem amai plenn. confiança e conhecia
lhe o amor pelo sólo natal e o odio que votava ao inimigo. Tran
quillo o general em chefe com o concur o da brigada ligeira,
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composta lia flor da cavallaria, que havia liestacado sobre
S. Gabriel em observação do inimigo e para diariamente dar
seguras informações dos movimento lielle avançou sobre os
passos de AI vear e accelerando a marcha alcançou-o já esperando
nocampo da batalha.

Na profuoda persuasão de ter it mão a bl'igadfL ligeira, o
marquez de Bal'bacena no dia 20 de fevereiro de 1827 mandou
atacar o exercito argentino. Bento Manoel Ribeiro não estava
no posto, nem a uma legua de di tancia, nem a vista do
inimigo! ... Estava, porém, a seis leguas ca telhana , donde em
tres horas podia regressar e reunir-se ao exercito brazileiro.
Chegaria na melhor occa'ião, pois ero, o momento, em que <lo

primeira divisão ganhava decidida vantagem e o concurso das
tropas frescas teria desbaratado o inimigo.

Ocoronel t'io.Q'randen e ouvio os primeiros til'os ás seis para ete
horas da manhã. Varios officiaes, entre o qun,es o commaorlante
do regimento 23, instavam-no que marchasse para o sitio da
acção.
~ento Manoel mandou montar e partiu, mas, em vez ele tomar

a direcção do passu do RO'ario, illvestiulJara outra inteiramente
oppo. ta, mais di ta,nte. Era um acto bem deliberado, provado
pelas circum tancias auteriores da, recusa ás rogativas d s offi
ciaes, e pelos inferiores, porquanto depoi da .batalha nem veio
ao campo, nem tratou de reunir-se ao exercito, que só depois de
tres dias foi encontraI-o, tranquillamente acampado na estancia
do coronel Carneiro, a la Jegua~ do theatro da peleja.

Igual comportamento teve o corolJel Is as Calderon, comman
dante da metade da 2a brigaua de caval1aria ligeira, a qual
(segundo elle proprio atnrmou), selJdo cortad,L do exercito por
dous esquadrões inimigo, retirou-se com a ua força algumas
leguas para o interior, sem a minima perda de gente.

Os otlicios, que nos dias po. teriores, enli reçou ao commandante
da respectiva bl'izadA., comprovam e authenticam o facto. Não
yeio mais ao exercito, e seguiu via_'em para Jaguarão sem
ordem ou licença. v

i Bento Manoel tivesse de empenllado a promessa e cumprido
a ordem do general em cbefe j si tivesse mantido a posição entre
o inimigo e a forças brazileiras, afim de con ervar a linha de
operações frauca e não pas"asse além elas partidas collocadas em
S. Gabriel, tornando de l'arte muito arriscada e longa a sua
communicação com o exercito, é evidentissimo que a commisEão
e a po ição, que lhe desig'nara o general em chefe, mais convinha
aos e.ffeitos da. acção, do que si o tiyes e con ervado junto 11 si,
porquanto, obl'igando o inimigo a ter tropa destacadas para
defender o passo cio Rosario no rio de Santa Maria, desfalcava-o
delJas. com ue .vantagem do argentino e com utilidade do
exercito brazileiro. Ainda re ulbtva desta posição que o coronel
co~ a sua brigada podia rapidamente entrar no c<lmpo da
accao.

Esta inlportantissima ciecumstanci<t nunca foi apurnda. Ella
esta eontirmada pela notoriedade e pelos documentos officiaes.
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Os accusadores do crener,ll, desvairados pelas iras politicas,
ávidos ele ferirem no chefe do exercito o imperador, pal'tem da
supposição de que, em Ituzaingo havia todos os mei03 que asse
gUI'am a victol'ia ; que o concurso de todos os auxiliare foi Clm·
pleto, e que só faltou a capacidade ao commandante que dirigiu
a peleja.

'i na realidade os f,lCtOS não uullificassem essa suppo iç<"io,
eriam concludentes as accu aç'ões, que ainda hoje a tradiÇ<10

conserva.
Entretanto os espiritos rectos, que investigam as circumstan

cias, reconhecem que o marquez de Barbacena não foi auxiliado,
nem pelo coronel Bento Manoel, que abandonou o exercito, nem
pelo governo imperial, que não lhe proporcionou os meios ade
quados á ardua tarefiL de que o incumbira.

Como responsabili~ar o marquez, supplant>ldo no meio dos
perig03 pelo fatalismo de circumstancias absolu lamente indepen
dentes de sua vontade ~ Podia o marquez dar ao governo do
Imperador bom sen o, intelligencia e zelo patriotico, pl'eparando
uma empreza. arriscada, como uma campanha ~ Podia o marquez
fazer surgir, com o bater do pé no sólo, outras leg-iões mais
numerosas e bem armadas 'I Podia o marquez fazer a gllelTa
sem combater aLI pelejar com o exercito imaginaria, ou com
o exercito real, que lhe foi dado ~ Dependeu de seu arbitrio
a ausencia calculada do coronel da ln bl'igada ligeira ~ Ao
contl'ario, o que o e forço supremo da coragem, os impetos do
patriotismo, a lucidez da intelligencia, a fil'meza de animo'
paLIem fazer no tremendo deama da guerra, Bal'bacena pt ten
teou no campo de batalha, sober'bo, impertul'blLvel, e esplendido
de grandeza moral e hel'oica energia. (')

A Hi tori~, não tenLlo a in~en;;atez dos adias dos contempora
ueos, não Subscl'eve a sentença uggel'ida nas contendas politicas
como meio de expor um l'ei ao adio do povo e o g-eneral, que lhe
mel'eceu confh.nça, ii. condemuação dos seus concidadãos.

E' mi ·ter, quamlo se fallar da c:lmpllnha de 1827, pôr de parte
os juizos do pa 'Sf1do e examinaI-a nos documentos e nos factos
com criterio e justiça, os contempol'aneos do marquez, ao meno
eram l(gicos e habeis atacando·o; tinham interesse e um intuito.
Nós, boje, repetindo, COUlO echo , as mesmas accusaç15es, só pro
varemos ou ignor,tncia. da época, ou oblitel'açüo da con~cieucia

moral e cegueira de intelliJencia.
Na batall1a de Ituzaingo o ma.rquez tomou, com consummada

prudencbL, todas as disposições de um tactico intelli"'ente e l1abil.
As posições que designou ás divisões de que se compunha a linba;
u attitude do centro; as manobras que ordenou em vista da. estra
tegia do inimigo; a rapidez do p~nsamento, com que repal'uva
os imprevistos; os recurso promptos e subi tos nos incidente' 
provam a capaci ade militar, que póde ser posta em duvida

J Major Sewelow-Rev, ,zo [1l~1. Tiis/. IJ,a:. Vol. XXXVII.
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u'uma quadl'a el~ qu o espirita publico, absorvido nas luctas
con tra os desvarios e peepo tencias do <taverna imperial, só apee
ciava como meeito o famti mo pat'tiJ'ario. Mas nos nossos dias
não ha conveoiencia em reb,tixar o talento, o merito, o patrio
tismo e o valor de um cidadão di tincto, de um brazileiro bene-
merito e militar illustre. ,

Não se póde contestar a disposição acertada, que o marquez
tomou em relação ao corooel Bento Manoel, util ás operações
sob dois pontos de vista. A ordem, que deu ao commandante da
la brigada ligeiea, não embaraçava nem se oppunha a que elle
entrasse em acção opportuuamente. Reunir-se ao exercito e não
dietae mais de uma legua era o ponto capital.

empre, na guerra, os chefes de exercito destacam forças para
operarem em redor do inimigo e fazerem certas diversões.

Na generalidade a batalhas teem sido decididas, não pela
marcha de um exercito compacto e reunido, mas pela concen
tração convergente sobre um ponto designado, dos diversos
corpos vindos das diversas paragens, Assim, attribuir a ordem
que o marquez dera ao coronel Bento a razão de sua ausencia,
fora incontestavel absurdo,

Antes se poderia suPPOt' em tão inqualificavel inacção uma
desbragadlL traição. Foi a peimeira conteariedade que experi
mentou o g-eneral em chefe.

A cobarde debandada da brigada do barão do Serro Largo, atl'o
pellando a ala esquerda sob o commando do brigadeiro Callado,
embaeaçou-o de modo que não poude cumprie as orden e a
mis~ão que lhe enviou o O1arquez por intermedio do coronel J.
A. de Alencastro.

Ora, si est,L ordem tivesse sido executada; si Callado estivesse
de embaraçado, ieia apoiar' o movimento triumphante da ala di
reita, commandada pelo brigadeiro Barreto.

A ausencia da brigada Bento Manoel, o estorvo da brigada
Serro Largo concorreram para obstar a victoria começada e pa
ralysada O<l. ala direita por ('alta de forças disponivei mas não
pela pessima po ição do terreno, cuja influencia não póde ser
considerada si nü,o merameu te acciden tal.

Os riograodenses são valt:n te5 na ~uerra; hoje nelles o espi
rita e a disciplina corrigimm a antIga bravura elvaO'em. que
n~o tinha as condições de firmeza nas occasiões em que a victol'ia
depende da pmdencia e habIlidade. No periodo da guerra ela Cis
platina eram muito diffet'elltes, O g-eneral marquez de Bar1:Jacena
pinta-os ao vivo (I). Elles assemelhavam-se aos beduinos em ca
racter, costu:nes e indolA.

Quando as guel'l'as se ci fravam em meras surprezas e escara
muças, em sOt'tirlas e correrias de salteadores e contr,tbandistas,
os riograudenses fizeram estupendas façanhas: o valor se lhas
accendia no ani.mo, avido das prezas de gado e cavalios; mas
quando a tactica européa começou a reger com disciplina as

(I) Viue os documen los.
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tropas inimigas e as prezas passaram a ser bayonetas e balas,
desde então a ca,allaria riograndense deixou de avançar com o
ardor an tigo.

Os mais ardentes enthusiastas das tropas rio grandenses con
fessam - « que no soldado do sul discriminava-se grande des
animo em elle reconhecendo fl'üCJ.ueza em seu cavallo (') -», de
sorte que o valo!' dependia da fibra e do musculo da a,limaria e
não ela firmeza ele animo do soldado.

A infanteria das outras provincias nullificava a coragem das
cavalla,rias afamadas.

O comportamento la brigada do Barão do Serro Largo é difficil
de achar parallelo na historia patria, nem mesmo na debandada
em Itororá, onde o ilIustre general Duque de Caxias viu-se for·
çado a entrar no quadrado, que, por subita e espontanea inspi
ração, formou o coronel Fria Villar, e que, como em ltuzaingo,
obstou a torrente de romper as fileiras e desorganizar o exercito
e destruir as !inha úa batalha.

As .cavallarias fugiram sem queimar uma escorva e dispersas
atIraram- e ~obre a J)agagem elos eus compatriotas e camaradas.
Elias vagaram pelas e tancias, as quaes saqueavam; damui
ficaram as casas, que invadiam; roubaram as pessoas que eD
contr::tvam.

Na illdi~ciplina e debandada deste corpo o ma:-quez experi
mentou outra contrariedade, que embaraçou o fmlhante desen lace
da batalha, atropellando a, aI[\, (' (juerdfl, que não poude vir
sustentar a marcha victorioslt <la 1" divi ão, que formava a ala
ilireitn. da batalha.

CAPIT LO XIV

Resulta da precedente narrativa que o marquez de Barbacenn.
devia ter fundada confiança no coronel Bento Manoe!: neuhum
homem de criterio 111'a recusaria. A im a conducta, do general
em chefe foi de todo pouto razoavel e justificave!. O coronel,
porém, faltou ao patriotismo e ii. lealdade. Neil huma previ ão
humana poderia ter evitado semelhante falta. Não é justo accu,al'
o general de ter ido creduJo.

Outro meio náo é dado a um chefe' de exercito empregar para
obter o concurso dos auxilLares; quando estes faltam ao dever
não cabe ao chefe a respou abj Iidade.

Um bioo-rapho, cuidadoso da reputaç;:ío do coronel, reconhece e
confessa que elle esteve aus nte do campo da, batalha. C) E' um
facto provado e incontestave!. A ,orte, portanto, da peleja
dependeu exclusivamente desta circumsiilncia. O exercito, na
retirad!1, foi encontrar o coronel a seis~leguas de distancia. el

(1) Recorcltu}ôl'S histori{'os, 'lHe se pisnrZem especialmente â. campan7Ja llo 182í
pelo brigadeil"O José Joaquim )Ia hndode Oli,eira, secretario militar do exercito
DO sul.

(") Vide a Rer. do Inst. Nist. citada.
(3) Vide o. does. omcines.
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Os contemporaneos attestaram o facto. Ao pequeno exercito.
de que dispunha o marquez, a brigada tez uma O'ra.nde falta no
momento de decidir a acção. Verificou- e naquella época que o
coronel, instado pelos officiaes a marchar para o lagar onde
troava a artilharia, scicnte e voluntariamente se recusara.
Procedeu como Grouchy em 'Waterloo, que cerrou ouvidos ás
solicitações dos generaes Vandame e Gerard.

O general Duque de Caxias, estudando no Paço do Rosario a
posição dos dois exercitas, deu o mais honroso testemunho da
habil estl'ategia do marquez de Barbacena, segundo nos affirmou
uma testemunha insuspeita.

O marquez de Barbacena foi abandonado e trahido, mas não
vencido. A prova evidente de não ter sido derrotado foi
10, não ter o inimigo ficado senhor do camp e não ter podido
sustentar-se na posição; 2°, ter feito o exercito brazileiro uma
retirada em ordem e não ter o inimigo podido perseguil-o.

E' evidente que a abstenção do coronel Bento :\Ianoel deve ser
as~ignalada como a causa principaJ, que empeceu completar a
victoria, já ganha pela bravura da primeira divisão. Si, no mo
mento supremo, tivessem cbeO'ado as tropas frescas de Bento
Manoel, antes do incendio, é fóra de duvida que o desenlace
seria um completo e explendido triumpho para as armas do
Imperio. As injustiças e os odio politicos deram a este successo
outro. caracter, e a tradiÇ<"1o consagrou a opinião do tempo.
Os factos, porém, fallam mais alto e demonstram que o general
argentino viu·se coagido a bater-se, conseguintemente não
attrahiu e illudiu o general brazileiro; que a posição não teve
decisiva influencia no de fecho da peleja; que a. ausencia de Bento
Manoel foi funesta; emfim que o exercito argentino não licou
victorioso, e por consequeocia que o brazileiro não foi derrotado.

Si é e ta a verdade, que re alta inequivoca. dos factos. mas
que foi deturpada, como a Historia, que apura as circumstancias,
pe a um por um os motivo , ha de acc itar os juizo do" coo
temporaoeos, empenhados em atacar o nome e a fam~t do bravo
brazileiro, que commandou o pequeno exercito no dia 20 de
fevereiro de 1827 ~

Fóra uma suprema insensatez crer que houve uma derrota, ou
victoria, quando nenhum dos exercitos ficou ,encedor ; quando
o inimigo depois da batalha retirou- e do territorio que occupava,
e onde pelejara.

Ao contrario, a retirada hOOl'osa, a permanencia no territorio,
o não ter sido perseguido, nem inquietado. são irrespondiveis
argumentos em favor da vantagem da situação do marquez de
Barbacena.

O successo de Ituzaingo não tem sínão o caracter de uma
acção indecisa ; e esta indecisão não póde ser lançada â. con ta do
general em chefe; é o resultado exclusivamente de tres circum
stancias:- ]0, o Jimitadissimo numero do exercito brazileiro,
tr~s vezes inferior ao argentino; 2°, a ausencia calculada da
brigada de Bento Manoel; 30, o incendiü que impediu a con
clusão da peleja, quando a 2a divisão podia vir em auxilio da la.
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A geração, que começa a ser a posteridade dos homens de
1827. estr'auha aos commentarios da malignidade, aos boatos
meutir'osos, às invenções de novelleiro, nos sarcasmos das in
vejas, tem o direito de perguntar: - Por que razão os que, a
todo tran e, accusaram o ma.rquez de Blrbacena, deixara.m de
comparar as forças r~lativas dos dous exercitas, a' vantagens re
lativas, que ambos trveram, assim como as desvan tag-ens ~ Por
que razão julgal'am em abstracto, de um mario absoluto, que
ltuzaingo foi uma derrota, quando nem um só relcto indica a
victoria dos a.rgentinon 1- Para con iderar o eler'cito brazileiro
vencido seria mister' provar e demonstrar a victoria dos ar
gentinos. Ora o proprio Alvear não se reputon vencedor, até
justificou-se de não ter podido obter victOl'ia. \I)

Mas as paixãe , il'I'Ítadas contra o governo do imperador, con
verter'um umi1 acção indecisa em uma batalha vergonhosamente
perdida, imaginaudo triumphos do inimigo, que aliá ficou na
desesperada posição de fngir do no so lerritorio. Repugna ao
bom senso crel' que um inimigo invasor, numeroso e triumphante
abandone as vantagens, conqui tadas pela m:1rcha da invasão e
pelo prestigio das armas. Eis ahi o por que a Historia - que é
calma e imparcial, - no exame dos factos procura a razão e as
causas dos acon teci mentos.

Os homens püliticos, que combatiam os insensatos G.:'1.prichos,
os deploraveis erros, a funesta incapacidade do governo imperial,
que travaram a luta contr'a o imperador, assestaram de prefe
rencia todas as baterias contra a camp,lOha do Sul, contra o
general em chefe principalmente, por ferir nelle um homem da
conô.ança do soberano. .

No parlamen to, sob a inrJuencia de Vasconcellos, de Vergueiro,
Lino Coutinho e outr'os, explicavam-se os acontecimentos ela
campanha ele tal modo, que o publico reproduzia todos os com
mentarios malignos, eX'lggerava todos os embustes da calumnia.
e tambem, por sua. conta, accresc ntava, avolumava, exaggerava
todas as ballelas, lançadas na circulação para alimentar a curio
sidade e maleclicencia popu lar.

E' desse amalgltma que se formou a opinião tradicional ac rca
do general e da batalha de Ituzaingo. Ora:lo Historia não a pMe
conSJgrar sem depurai-a.

Os contemporaneos do marquez de Barbac~na, uns são suspeitos,
outros intel'e. sados: mentiram á postel'idade. Os factos ahi estão
contradizendo-os. O marquez inevitavelmente devia servir de
pasto a calumnia e ser victimado ús invejas. Militar e estadista,
grande personagem no Estado, notabilidade popular, havia con
centrado sobre a sua pessoa os rancores do tel11po. Seu., parti
darias e seus inimigos cooperavam nessa obl'a de trevas e de
luz, nesse ruído ue colel'as e de saudaçãe cordiaes, que consti
tuem a. fama, ti. illustração, e algumas vezes a execl'ação de um
nome.

(') Vide a li fesa de Alve:uo.
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o p"iz, que ainL1a hoje não sabe aprech1r os fa.ctos com criterio,
servia de in~trumeuto dos politico parlamentares, repetindo
como um echo todas as apreciações fditas a res[Jeito lIa campanha.
Estas apreciações furilm se transmittindo e tem pa~sl\do como
expre sõe da vel'dade historica. Emquanto rlUl'OU a luta contl'a
os desmandos do governo do primeiro imperador; emquanto viveu
o marquez e exercau inOuencia politica, houve interess em man
tel·-as ; eram as armas que os partidos brandiam. Hoje ~ão de
todo inuteis.

Niia ~o apagou da no S[1, memoria. um facto da guerra do Pa
raO'lIny. Quando o Duque de Caxins terminou a ua glorio.a
tareiil. em Lamas Valentlllas, e. penetrando na capital do ini
migo vencido, aniquilado, viu-se coagido peja doença a regressar
ao Brazil, a grita dos partidos le,antou-se fcemeute, delirio a
feroz contra o "'cnera!, que havia desel·tad,} . .. De um a outro canto
do p,liz esta calumnia ecboou. A credulidade popular alimentou- e
â farta. os politicas, que in,entaram e te embuste, varriam como
os augures ao ligas.

Esta obra dos interesses do momento não foi duradoura. 1\la;,
os temi o do Duque de Caxias diffecençanlm-se profundamente
da época do marquez de Barbacena.

Eutão haviv. um imperadol' a desthronar' um govel'llo
arrogante, arl itmrio e inepto a esmagar; um partido aulico
a rle truir, e tudo i-to no meio de impetuoso enthu ia mo
e profundas ims de todos. Entretanto. durante alO'um periodo
:lo opinião publica persuadiu-se da deserção do vencedor de
Itororá.

Os politicos, que hostilisavam o go,erno de D. Pedro 1,
faziam crer que a O'uert'a era um capri<:ho ào imperador,
mal lirigida pelo geueral, e qu , por cau a. deJla, o recru
tamento f1agelJava a popula<;ão. 8ó o recrutamento bastava
para tornar tudo, quanto disse~se re peito à guerra, odio o e
criveI. A sim facil foi propaliar e incutir no animo nacional
todas as imposturas, que sab m inventai' as hypo ri ia dos
partido, O paiz, quando ouvia f:lllar no exercito do uI, tendo
experimentado o horl'Oces do recrutamento, acreditava na exi
stencin. de um numero o exercit ,ma não se lhe dizia que
o marqnez, eUl vez de tropas regulares. achou bandos armados
que desertavam :lOS centos, cavallaJ'ia , que di paravam do
mesmo modo em Ituzaingo, como recentemente em Itororá e
Lamas Valentinas,

Foi com um punhado de bravos, mas indisciplinados, que
Barbacena, á cu ta de prodigio ele actividade, preparou-sa em
50 dias para medir-se com o exercito argentino, superior tres
vezes em numero, bem armado e di ciplinado.

Em geral não se conhecem o detalhes nem as peripecia de
uma ba.talha ; a opinião are ume n'uma só fOl'mula, que exprime
a synthe e dos variados e ditllceis snccesso -victoria ou derrota.
Acceitando esta formula, a tradiç'-o a divulga e a consagra como
a ver lade. Mas á critica ela historia cumpre iuvestigar nos
detallles, estudar nas Cil'cu111stancias a realidade.
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Porque não examina os pormenore', a opinião, em sua ig-oo
rancia, repete e aCl'eclita nos erros tradicionaes relativos á
jornada de ltuzainD'ú.

O historiador, pOl'ém, collGcado em face dos acontecimentos,
revol vendo o olo en opado do sangue dos dous exerci tos, tem o
dever de veriticar si, com etreito, o exercito brazileiro foi vencido
e o argentino vencedor.

Travada a peleja, as forças brazileiras, apezar do desastre da
brig:l'b el'ro Larg-o e do n.tropello d,. 2& di vis'lo, commandadn.
pelo brigadeit'o Callado, leva.ram de venciJl1. as numerosas pha.
langes argenti nas.

A la divi'ão brazileira, sob a direcção do intrepido general
Barreto, rompeu as linhas inimigas. A victoria estaria ao seu
alcance, si neste momento fosse sustentada pela forças do
coronel Bento Mano I, ou pela 20. divisão, que não poude a tempo
desembaraçar-se dos resultados da coufu ão da debaudada da
cavallaria Serro Largo.

Até então a vantagem do D'eneral brazileiro sobre o argentiuo
é indubitavel; as tropas imperiaes supplantam a republicanas.

Mas, quando a 20. divisão conseguiu desel1vencilhar- e e vir em
auxilio da primeira, para su tentar a victoria indecisiva e
tornal·a clefiniliva, Lavalle.ia, attento ao perigo, lança fogo ao
campo. E' o incendio, é o fumo, que embaraçam por seu tUl'liO o
complemento do triumpho bl'azileiro.

Quando a cegueira e obstinação não quizerem ver nest facto
a explicaçtio e o desenlace d,. acção d 20 de feve:,eiro, deíerá
apontar a manobra ou o moviment que deu ao exercito arg-en
tiuo vantagvm sobl'e o nos'o.

Deb1.lde se pl'O Ul'OU o facto da estrategi'l, arD'eotina, que
motivou a retil'ada dos 1)I'<1.zileiros. Não l1a Outl'O Eteto siuão o
incendio, não ha um golpe do exercito argentino que obl'igasse
o brazileiro a recuu .

Si, pois, a retirada foi motivada exclusivamente pelo il1cenclio,
como pretender qne Alvear venC3U a BM'bacena e que o exercito
argentino derrotou o bl'azileiro?

No comb:1te o general argentino commetteu erros, que não 1116
podiam nunca s3gural' a victoria; errus dos quaes Bal'bacena
tÍl'ou toda vantagem, com superior intelligencia da scien ia. da,
guerra.

O general argentino ati:'ou repetida ca.rgas d clVallaria
sobre a infantaria bra.zileira, que el'a pouca, mas exc llente e o
verdadeiro elemento da no sa [orç.. Nessas manobra inuteis
perdeu a flor da sua cavallaria, que se anuiquilou de encontro
aos immoveis quadrados da, iut'antl1.ria. imperial. Era com a
metralha de 26 canhões que o general Alveal' deveda ter
desmoronado as fileiras (1,1. infant'Lria de I:larbacena. E' o que
explica a imp03sibilidade em que se viu de perseguir a retirada
decorosa e aHi va do exercito brazileiro. I Si AI vear não tives e

(Il Vide a Defesa de AI'fonr.
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sacrificado a sua cavallaria, si a tivesse reservado, teria então
grandes massas lIara, com o peso inherente a esta tropa é a
superioridade numerica, impedir a retirada e esma~ar a pequena
cavallaria brazüeira. Desde que no correr da batalna commetteu
este erro, não podia contar com a victoria, e, si não fosse o
ardil de Lavalleja, ainda apezar do estorvo da 2" divisão do
brigadeiro Callado, o exercito argentino teria sido completamente
derrotado, si Bento Manoel não houvesse faltado.

Além desta circumstancias, os brazileiros, devorados de sede e
tendo perdido a munições, não podiam manter-se em um campo
que era um vulcão. Era, pai, inevitavel a retira-da; mas quali
ficaI-a como uma derrota é deSClonhecer a natureza das cousas
na guerra e violar as leis do bom senso.

O inimigo pode aparentar trophéos de victoria 1 No campo
apenas recolheu misera eis despojos: duas bandeiras velhas,
abandonadas como inserviveis, uma peça desmontada, uma car
reta quebrada (l).

O exercito brazileiro retirou-se por causa do imprevisto incendio
e não pelo esforço do inimigo. Guardou no movimento retro
grado perfeita ordem, e acampou a menos de uma logua distante
do campo da batalha, em Cacique. O inimigo não o perseguiu,
porque não o tinha vencido nem expellido do theatro da peleja.

O inimigo, ao contrario, transpõe o rio Santa Maria, não ousa
fazer frente ao vencido! Não abandona sómente o campo da
acção. evade-se do territorio que invadiu e onde pretendià ter sido
vencedor.

E' o facto visivel, irrecnsavel, que altamente denuncia que, si
o exercito argentino tivesse levado siquer vantagem, não teria
deixado o solo rio-granden e e menos abandonado a superioridade
da posição, que dá o prestigio das armas.

Apezar de não primar pela disciplina, o exercito brazileiro
consel'VOU a força moral e ardia por entrar em novos combates;
perdeu menos gente, entre mortos e feridos, do que o inimigo.
Sua situação era firme e honrosa, combateu e não rendeu suas
armas, nem necessitou fugir para salvar-se.

Sob o ponto de vista exclusivamente militar, a batalha de
Ituzaingo só deu resultados desvantajosos aos argentinos' evi
denciou a importancia do seu numeroso exercito, obrigado a
de istir das posições conquistadas e abandonar o Rio-Grande. O"
factos, portanto, excluem a imaginada victoria, de que tanto se
ufana a Republica. Em dous momentos o aeneral Alvear de e 
perou dn. victoria, resolvendo-se a mandar tocar a retirada á vi ta
do progresso triumphante da Ia divisão, mas a debandada da ca
vallaria do marechal barão do Serro Largo o reanimou.

Elltão a presença dos 1.200 soldados do coronel Bento Manoel
Ribeiro sobre ocampo teria sido de um etreito decisivo, nem deixaria
o incendio de envolver o exercito imperial e con ·trangel-o a
uma retirada. Oincendio foi o extremo recurso de que se v:1leu o

1 Vide os documentos.
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inimigo, receioso da victoria da 1" divisão brazileira o da ines
perada presença da brigada do coronel Bento Ribeiro, ou do
auxilio da 2" divisão, que se ht desembaraçando, ~ tambem do
efficaz concurso das forças do coronel Bento Gonçalves, que ata
cava destemido e tenaz o inimil'0'

Desde que a batalha pareceu duvidosa aos argentinos, desde
que estes perderam a confiança de ganhaI-a senhoril e nobremente
por feitos de armas, por explendictos actos de bravura j desde
que se convenceram impotentes no esforço, fracos na tactita,
rocorreram a um ardil, como derradeira esperança de salvação.
Foi o incendio substituido ao valor. Invocaram a força desll'Ui
dora e omnipotente para auxiliar a força humana, que fraqueava.
O incendio prova claramente que foi empregado no momento em
que os argentinos reconheceram a impossibilidade da victoria e
receiaram que o triumpho bmzileiro se completasse por qualquer
circumstancia, qual a presenç<l. de Bento Ribeiro ou o concurso
da 2" divisão CaUndo.

O exercito, que tem a victoria segura, que tem superioridade
de numero, de oanbões, de posição, bate-se com galba.rdia; pede
ao valor dos peitos e não ao furor brutal e indomavel das laba·
redas - o seu triumpho; sag!'a a sua gloria a luz do sol das
batalhas, como Jo ué que o demorava, e não nas trevas e no
fumo do incendio do campo.

Como suppor victorioso o exercito argentino, quando elle
se furtava ao combate, subtrahia o campo da luta incendian
do·o ~

Interpondo uma vasta e immensa muralha de labaredas entre
os dous exercitas, Lavalleja não queria mais a continuação da
batalha, porque sabia dos perigos que corria o exercito do gene
ral Alvear.

Em consequencia do incendio clle via que cessaria a batalha
e como nem o exercito brazileiro nem o argentino porleriam
permanecer sobre um sólo abrazado, a retirada seria inevitavel,

Si não poude no campo desbaratar a infantaria imperial, porque
não se aproveitou da retirada para esmagaI-a ~

Nem durante o combate, nem durante o movimento retrogrado
os argentinos deram indicios siquer de contar com a victoria.
Um exercito forte e triumphante não deixa o inimigo osten
tar-se altivo e tranquillo em sua frente e retirar-se incaIume.

No Brazil os detractores do imperador, por necessidade poli
tica, fizeram passar a batalha por uma derrota, inventamm a
victoria argentina, não para humilhar e desacreditar o mar
quez, mas para ferir no coração a omnipotencia imperial e
esmagar a D. Pedro sob a catastrophe do exercito, eÀ1londo-o
á execra.ção do paiz.

As bandeiras com que se adorna a cathedral de Buenos Ayres,
não foram tomadas em combate; abandonadas em uma caixa,
estavam na bagagem que os argentinos tomaram de surpreza
sem disparar um tiro!

Assim terminou esta batalha, que tem sido narrada. no Im
perio segundo os odios do tempo; e, no Rio da Prata, com a
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pomposa vaidade castelhana, como a gloria do valor e heroismo
republicano.

O marquez de Barbacena, chamado a commandar um exercito
desorganisado, dentro de 50 dias soube oppor com elle uma bar
reira a invasão do sólo nacional. Eis o que ha de ficar perpe
tuado na Historia.

Si essa batalha não teve um desenlace inteiramente glorioso;
si ficou indecisa a victoria, a, porám, certo que para o Imperio
ella produziu resultados fecundos. Eis o que a incontestavel.

Em consequencia da peleja de 20 de fevereiro, o exercito
argentino transpoz a fronteira e reO'res~ou á Cisplatina; o
territorio brazileiro ficou livre da invasão; os campos não
foram devastados, as povoa;;Jes tributadas, as propriedades
saqueadas.

O governo argentino começou a considerar as ditllculdades da
luta com o Brazil e por conseguinte a ter uma certa moderação
e tornar os interesses reciprocos inteiramente compativeis com

a Õa~~lor do soldado brazileiro inspirou ao inirrtigo respeito e
receio.

A nossa infanteria mostrou-se capaz de fazer prodigios, ao
passo que ar cavallaria riograndense deixou muito a desejar
pela falta de firmeza e di ciplina. E ta verdade, que o marquez
notava em seus officios, foi sem razão considerada oífensiva aos
brios dos riograndenses. Entretanto os proprios generaes filhos
do Rio Grande, com o marechal Camara, o brigadeiro Barreto,
reconheciam estes mesmos defeitos.

Accusaram a extrema severidade do marquez, mas esta só
foi em bem da disciplina e da causa publica.

Na administração o general em chefe exhibiu e provou nota
veI capacidade, desde as minudencias do serviço até as altas
questões da guerra.

O general brazileiro no campo de combate mostrou-se supe
rior ii, fortuna. Audaz sem temeridade, aífrontou todos os peri
gos. Elle foi o exemplo do soldado e o modelo dos chefes. Soli
cito por todos, foi incansavel e não esperou do acaso o que podia
obter da prudencia.

A sua energia moral, a sua actividade physica venciam todas
as difflculdades.

Desde que operou a concentraÇ<'i.o das forças dispersas, o mar
quez não repousou e forçou o inimigo a combater para derro
tai-o ou repulsal-o do territorio da patria.

O sangue frio, a rapida elucida intelligencia das situações
arriscadas, o olhar certeiro, a brilhante bravura, a dignidade
do commando, fizeram do marquez de Barbacena um dos mais
distinctos cabos de guerra do Brazil.

No meio das privações e dos so:trrimentos do exercito, Barba
cena trazia aos animos abatidos o conforto e a esperança, e os
illuminava com a confiança da victoria.

O general em chefe tambem aquinhoou dos mesmos sofui
mentos e privações.
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Mostrando-se intrepido perante as pbalanges inimigas, a:1fl'on
tando a metralha, o marquez fez prova de indisputavel animo
varonil e heroico.

Rabil nas manobras, arrojado nos movimentos, não teve a
felicidade de encontrar auxiliares capazes na execução dos
planos, na observancia das ordens. Um como o barão do Serro
Largo, bravo veterano das campanbas do sul, não conseguiu
sustentar o atlque nem suster a debandada da brigada de ca
vallaria voluntaria do Rio Grande. O outro - o coronel Bento
Ribeiro, não obedecendo á ordem, ausentou-se do campo de
batalha e pela sua falta comprometteu o exito da jornada.

Com um tal exercito, diminuto e indisciplinado; com chefes,
que, em vez de serem efficazmente uteis, tornaram-se preju
diciaes, o marquez de Barbacena feriu uma batalha, na qual a
honra militar do Imperio, si não sahiu aureolada pela victoria,
não ficou de certo deshonrada. A luta de forças desiguaes assi
gnalou-se pelo valor do general em chefe e pela bravura da
inf,\nteria brazileira.

O exercito porém, não sendo numeroso, tinba passado por uma
desorganisaç.."io sob o commando do brigadeiro Rosado, durante
a longa inacção no acampamento de Sant'Anna do Livramento.

Não foi possivel ao marquez extirpar-lhe os máos habitas
inveterados em 50 dias.

Em agosto de 1827 o distincto historiador militar, o bri
gadeiro José Joaquim Machado de Oliveira, então tenente
coronel secretario do exercito do sul, escrevia as seguintes
palavras ao mê\rquez de Barbacena:- Ainda com hor?-or e sensi
bilidade me ?-ecordo dos males e ruinas, que acarretou ao exercito
a fastidiosa desavença entl-e Gordilho e Rosado: a semelhante
discordia deveu-se o anniquilamento das tropas e a desmoralisação
que foi a causa p,-imuria dos nossos desaires passados.

O brigadeiro A. Eliziario de Miranda Brito, quartel-mestre
general, escrevia tambem pelo mesmo tempo, tratando do estado
do exercito antes do commando do marquez: «A obediencia e a
disciplina, virtudes muito essenciaes no serviço militar, eram
absolutamente desconhecidas neste exercito. A relaxação das
tropas havia chegado ao lJ uge, tornando-se quasi inhabeis para
uma disciplina regular. As intrigas e os ciumes entre os pre
sidentes e generaes e os officiaes superiores, produzindo horrivel
discordia, tinham chegado a um ponto, que se tornaram uma
calamidade e foram essas inkigas, que causaram as fatalissimas
catastrophes de Mercedes e Sarandy.» Continuando, em 28 de
fevereiro de 1828, dizia em uma exposição ofticial: «O escandaloso
procedimento d,. tropa desta provincia, priocipalmente da se
gunda linba, que considera' acção indifIerente abaodonar as
bandeiras, levando armas, etc., etc., isto repetidas vezes, sem
que a lei tenha vigor para punir semelhantes attentados, tem
causado a maior ruioa no exercito, tendo sido a primeira origem
de seus desastres. Os desertores que são presos, ainda quando
as deserções sejam muito aggravadas, teem apenas por castigo
algumas varadas. Os que espontaneamente se apresentam nenhum
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castigo teem, ainda que tenham muitas deserções e outros
crimes, podendo-se aflirmar que si não houverem medidas fortes
não se póde contar de ter um dia, nesta provinc~a, um exercito
geralmente disciplinado, nem com uma determmada força lias
occasiões precisas.»

Eis ahi em que condições tomou o marquez de Barbacena a
ardua missão de expellir os invasores do territorio e de recon
quistar a Cisplatina, e de que natureza. eram os elementoE, que
o governo imperial puzera á sua disposição.

Ainda que tivesse empregado todos os esforços, não conse
guiria fazer de taes tropas aptas a trabalhar regularmente num
eampo de batalha.

Quando se attenta na empreza indicada e nos meios de
realisal-a. hesita-se em crer que o Tmperio tivesse á sua frente
uma administração siquer ao menos sensata.

Em verdade, o que é ainda mais estupendo é que a opinião
do paiz mostrltsse menos senso exigindo que com taes elementos
de guerra obtivesse uma victoria infallivel sobre um exercito
forte e tres vezes superior, com 26 canhões e uma numerosa
cavallaria, como era o arg'entino.

O exame de todos estes detalhes, sem duvida esclareceu esse
ponto historico, propositalmente obscurecido e adulterado pelos
erros da tradição.

CAPITULO XV

Logo depois da batalha o exercito p1lJrou em Cacique, meia
legua distante de Ituzaingo .

Em marchas consecutivas e fatigantes não deixou de seguir os
movimentos do inimigo, que ia em precipitada retirada para as
banclas da fronteira.

O marquez de Barbacena fez alto no Passo de S. Lourenço,
acampnndo na margem esquerda do Jacuby.

Na impossibilidade de tomar a frente ao inimigo resolveu de
morar-se naquelle sitio, para refazer a tropa, restabelecer a
ordem uos serviços e tratar dos recursos indispensaveis.

Mandou a divisão do brigadeiro Barreto, já augmentada com
as duas brigadas ligeiras, occupar as alturas do rio S. Sepé,
como uma avançada, que, cobrindo o exercito, ao mesmo tempo
servia-lhe de atalaia e guardava a cavalhada solta nas pastagens
adjacentes.

Falt:1va ao exercito brazileiro até munições de guerra. O mi·
nisterio da guerra na sua morosidade e imprevidencia tinha sa
crificado o general e as tropas. O serviço não fóra. regularmente
organisado.

Si o conde de Lages tivesse aproveitado o longo periodo em
que se preparavam os elementos pc1ra a luta, organisado um
bom exercito de 10 a 15 mil soldados, accumulado todos os meios
de acção, de certo, ainda apezar da rettrada de Ituzaingo, o
marquez de Barbacena teria fechado a sabida ao general AIveal'
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e o exercito argentino deporia as armas prisioneiro ou desba
ratado.

As razões, que justificam semelhante conjectura, induzem-se
da precipitação da ratirada para repassar a fronteira, do facto
de não tentar atacar brazilelros, o que indica o receio de não
poder sustentar uma nova batalha.

Alvear não estava, como Barbacel1a, desprovido de munições.
O general brazileiro estava condemnaclo a não emprehender ne
nhum commettimento; seu unico papel se reduzia á mera defen
siva. Era o triste resultado da indolente administração do
ministro.

Desde que os patriotas orientaes romperam hostilidades contra
o Brazil e sitiaram o desidioso general Lecôr em Montevidéo, o
governo imperial concentrou fo.rças no Rio Grande do Sul, tra
balhou em preparar os meios conducentes a tres graudes opera
ções - expellir a invasão, reconquistar a Cisplatina e punir a
Republica Argentina. No desempenbo desta ardua tarefa o
conde de Lages esteve abaixo da incapacid:tde a mais vulgar;.
nada previu, nada preparon, e já em plena invasão elle não
comprebendia as necessidades do exercito.

Teve sobejo periodo de tempo p2.ra fazer os preparativos ne
cessarios. A sua correspondencia, trocada com o marquez de
Barbacena, d monstra que o ministro era um ignorante militar
e administrador i.mbecil. Qualquer espirita judicioso, sem ter a
proficiencia da sciencia da administração militar, vê em cada
acto do conde de Lages a prova de sua crassa ignorancia e não
pôde reprimir a dôr, notando que os destinos do paiz foram con
fiados a tão desasadas mãos.

Na guerra principalmente uma boa e intelligente admi
nisttação concorre efficazmente para o feliz exito de todos os
commettimentos. Nos tempos modernos a Allemauba obteve os
estupendos triumpbos, já pela superioridade do canhão, já peht
excellencia e previdencia da sua babil administração militar.

Na guerra da Criméa o parlamento inglez assi~nalou a ma 01'
ganisação do seu commissariado, a iUCétpacidade da administração
militar, como uma das cansas decisivas e inevitaveis dos desas
tres do exercito inglez. Tão grave motivo, sinão vita,l, levou o
duque de New-Castle a retirar-se do gabinete, onde não sabia,
como ministro, satisfazer os reclamos do exercito e desempenhar
os serviços da guerra.

Sob o reinado de D. Pedro lo parlamento brazileiro só viu no
general em chefe o responsavel da situação do exercito; não
fez, como o parlamento britannico, a justa ponderação da parte
que tocava ao general e ao ministro.

O marquez de Barbacena, ainda que possuisse dupla bravura e
intellig-encia, sem cavallos para a cavaHaria, sem carretas para
a artilheria, sem armas e munições para os soldados, sem nume
ro de gente sufficiente, não poderia bater e vencer o inimigo
mais numeroso, mais bem armado e disciplinado.

A sua audacia em Ituzaingo, as primeiras phases da batalha,
a disposição e movimento das divisões, a luta l'enbida da p. di-
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visão, sustentada e animada pelo exemplo do general em chefe,
-poem em brilhante relevo a figura gloriosa e heroica do marquez,
illuminando-se de patriotismo 110 meio do fumo do incendio e do
sibilo horrisono da metralha.

Um espirita tão lucido, um coração tão viril, si tivesse de
commandar soldados disciplinados e numerosos, não deixaria de
ter o galardão de esplendicla victoria.

Raras vezes um general tem-se visto na durissima posição do
marquez de Barbacena. E' curioso ler a sua correspondencia
com o imperador e com o ministro da guerra. A's vezes irrompe
das profundas tristezas da alma do patriota uma exclamação
pungente, que deveria entrar como um remorso na censciencia
imperial. O ministro conde de Lages, antes que a Historia
agarre pelas orelhas este histrião imperial, este ministro dos
aviltamentos, o marquez de Barbacana açoita com o latego dos
sarcasmos, irrita-o e confunJe com espirituosas ironias. Quando,
no centro do Rio Grande, recebe ordem do ministro ria guerra
para, attendendo á reclamação do almirante barão do Rio da
Prata, mandar 500 homens guarnecer a ilha Gorrites, respondeu
ao ministro de um modo que inspira. lastima e asco pelo conde de
Lages ... Este personagem está marcado com o ferro candentE:
das ignominias du reinado. O marqllez ele Barbacen:t neste
ameio deixou-o exposto á irrisão da posteridade e atirou-o il1teiro
ás justas maldições do paiz.

Na margem elo Jacuby não repousou o general em chefe
emquanto aescançava o exercito. Cuida de reformar e melborar
o pessoal e material do mesmo. lmmec!iatamente empraza uma
entrevista com o presidente da provincia-o benemerito briga
deiro Salvador José Maciel - a qual se realisou a 27 de março
na villa do Rio Pardo, regressando ao campo a 31, depois de
haver assentado nas providencias que deveriam ser tomadas.

Era o anhello do general voltar sobre o inimigo antes que se
escapasse cio territorio. Seu patr'iotismo sotrria, pensando que os
argentinos profanaram o sólo sflgra·lo. O marquez almejava não
deixar siquer um sobrevivente para levar :tO Rio da Prata a
noticia do aniquilamento do exercito republicano.

Agora a experiencia o tinha esclarecido já a respeito cio que
podh\ temer do inimigo, ou de. prezar; já dos defeitos e da
coragem das tropas brazileira ; linfl.Jm nte de todas as circum
stancias de lagar, de recursos, de homens e de tempo.

Assim, acti vava os prepara tivos e nada negligenciava para
realh;ar os seus intuitos.

O exercito imperial, do seu lado, depois de pa sada a tormenta,
parecia compenetrado da propl'Í<t superioridade sobre o argen
tino. A infanteria especialmente licara altiva e soberba de sua
brilhante conducta. A' ua intrepidez e firmeza deveu o exercito
os bril hantes arrojos da Ia di visão, que, por tres vezes rompeu as
linhas do inimigo e se apossou dos canbões, que teriam vindo
para o nosso poder, si o ataque putle~se ter sido sustentado.

Ahi no acampamento do Jacuily o general em chefe passou
uma revista geral, que verificcu ter 209 artilheiros, 2.768 in-
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fantes e 12 corpos de cavaUaria contando 3.000 espadas, total
5.977.

Tão pequeno exercito havia sustentado o choque das grandes
massas argentinas, e ainda descalço,. mal a.rmado, sem munição
e viveres, mostrava-se disposto a bater o inimigo.
- O marquez de Barbacena, comprehendendo que o governo impe
rial tinha porum dos objectivos da campanha a invasão e conquista
da Cisplatina, traça os planos e indica as medidas que reputa con
venientes, como consta da sua correspondencia oificial, annexa tt
presente memoria.

Era talo empenho que tinha o marquez em ver a admini
stração cuidar séria e efficazmente dos negocias da guerra, que
se dirigiu por carta ao conselhei~o Francisco Gomes da Silva,
denominado - o Chalaça - e valido do imperador.

O general em chefe era um homem amestrado na diplomacia
das côrtes-; não queria perder concurSQ que pudesse utilisar ao
exercito, e nesse 'intuito reclamava o do valido imperial.

Não haaqui sinão a deplorar a decadencia do governo na in
fancia do lmperio, já devorado dos males das velhas monarchias.

Era lImito natural: D. Pedro era um soberano, que herdava
e praticava a tradicção da realeza lusitana nas terras de Ame
rica. Quando lord Cl1atam recorreu pela primeira vez, ao
valimento da amante de Jorge II, extranharam-Ihe na Ingla
terra - somente que ainda não o houvesse eUe feito muito
antes.

Esse recurso, de que Barbacena usou, mostra que o ministro
conde de Lages- não era susceptivel de corrigir os seus erros,
nem de melhorar a administração militar.

Ha nesta correspondencia do marquez um topico, que é um
clarão immenso para a hi toria - Eil-o: «O ministro fez pro
messas, deu or(1ens, e até certo ponto pode-se dizer que fez e
mandou quanto se pediu, entretanto o general responderá com
verdade que até hoje nada recebeu. Não é isto um jogo de
empurra, um circulo vicioso, com que se procura illudir a res
ponsabilidade de cada um 1 Em negocio desta magnitude, como é
a guerra, não deve haver meios termos. E' preciso que o ministro
diga: - Fiz quanto se julgou necessario para o bom exito da
campanha.- E' preciso que, por sua vez, o general responda 
Recebi quanto era mister para desempenhar as ordens de
meu governo (I).

A administração do conde de Lages e o commando em chefe
do exercito não se achavam em tal hypothese. Dahi provinha
todo o mao exito da campanha. Era na esperança de remover o
mal que o marquez escrevia ao conselheir0 Chalaça, esclare
cendo-o minuciosamente, para que este pudesse. ou estimular o
ministro conde de Lages, ou intervir com D. Pedro para que
este imperiosamente ordenasse ao ministro.

1 Vide a carta- ao conselheiro Chalaça : Doc; n. 27.
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E' certo que o general em chefe não era auxiliado pelo go
verno imperial; é certo que o ministro não podia affirmar ter
feito realmente tudo quanto urgia fazer para habilitar o general
a desempenhar a sua missão.

A correspondencia trocada entre o conde de Lages e o marquez
de Barbaceua é por mais de um titulo notavel.

Parece compendiar com fidelidade os acontecimentos e explicar
com exactidão as causas, pOl'-ventura ignoradas, durante as lutas
contra as prepotencias do governo de D. Pedro e as reacções do
parlamento, da imprensa e da opinião publica.

Si os contemporaneos do marquez ue Barbacena não estivessem
em 1827 absorvidos na contenda, de certo teriam tomado a si a
defesa do general, abandonado aos acasos da fortuna e com eUe
os interesses e a honra da patria, por um ministro incapaz,
instrumento de um poder insensato.

Esta correspondencia da um eloquente testemunho dos gran
dio30S dotes e dos talentos do marquez, ao passo que mostra a
insignificancia do ministro Conde de Lages.

O bom senso publico se confrange, venuo nas alturas do
governo a ignorancia dominando: é um signal que denuncia a
corrupção do povos, si eUes fazem e dirigem os seus g-overnos,
ou a degradação da mouarcbia - si esta prepondera, como de
facto succedia com o reinado do primeiro imperador.

O conde de Lages não foi unico exemplo qne se registra nos
annaes politicos do Brazil. Uma successão de miuistros incultos,
boçaes, indolentes e até imbeeis tem governado o Estado .
•O governo da centrali ação tem fatalidades inevítaveis ; este

rilisa tudo e consegue as~byxiar a opinião, ou corrompel·a de
modo a regeitar-lhe os applausos, a menosprezar-lhe os reparos
e cen uras. ilencio a a nação, assim governada, ubmette-se a
Sejano , a Teste ou Cubieres. Póde um ministro ficar réo con
-victo o julgado, póde outro ser reconbecidamente sand u, pouco
importa isso à marcha do carro aclmiuistrativo, que, como o de
Apollo, segumlo a pbra e tão usada por Prevost Paradol e até
repetida no parlamento brazileiro, enterreira-se pela senda já
batida e muito conhecida.

O governo do primeiro reinado commetteu os mais perniciosos
erros em relação aos povos da Cisplatina, e, por cumulo de
desgraça, conservou ne ta província o regimen militar, quando
as outras províncias já eram administradas por autoridade civis.

Os orientaes, aguilhoados pelo exemplo dos arO"entinos, e
conhecendo a desvantagem da união com o Imperio, não quize
ram sllpportar a desigu,tldade do tratamento.

Rompendo o laço de união, proclamam-se independentes e con
federam-se ás Provincias Unida dos Estado do Prata.

A guerra sUl'giu. A invasão entrou pelas fronteiras rio-gran
denses. O governo imperial, inerte, incapaz, sem intelligencia.
deixou o mal crescer e assoberbal' tudo.

No Rio da Prata a nossa esquadra soffre desar e quasi é des
truida por va.rios ataques do capitão inglez. Brown, feito almi
rante argentino.
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Os cor3arios vieram até dentro da bahia do Rio de Janeitn
saquear, aprisionar ou incendiar os nossos navios mer
cantes.

Eramos desalojados das posições que occupavamos no Rio da
Prata.

Entre os documentos historicos existe o trecho do offieio do
almirante concernente ã ilha de Garri tes.

Esta ilh~, occupada por forças brazileiras, que podiam cahir
nas g-arras do almiL'ante argentino Brown, foi abandonada sob
aquelle receio.

Conhecido, pOl'ém, o erro de abandonai-a, erro que motivou a
perda da 3" divisão da esquadra brazileira no Uruguay, tratou
se de tornaI-a a occupar, e nesse intuito o barão do Rio da
Prata officiou ao governo imperial.

Desde que o vice-almirante Lobo se retirou do commando da
esquadra, em 13 de novembro de 1826, o almirante barão do
Rio da Prata, seu successor, representou ao ministro conde de
Lages a urgencia de repor as forças naquella ilha. O ministro
nada resolveu até 5 de fevereiro de 1827.

Os argentinos, porém, aproveitaram-se de sua incuria> apos
sando-se da ilha, guarneceram-n'a e fortificaram. Depois eleste
facto consummado o conde de Lages remetteu ao marquez de
Barbacena, no centro do Rio Grande, a braços com o inimigo, a
reclamação urgentissima do almirante, longo tempo descurada e
jã agora inutil, por tardia.

Assim, pela incuria e incapacidade elo vice-almirante Lobo,
commt1ndaote da esquadra, e do Conde de Lages, ministro da
guerra, perdeu o Brazil a posse da ilha de Martin Garcia, con
siderad.. a cbave do Rio da Prata.

O futuro veio demonstrar quanto foi funesto o procedimento
do governo imperial. Durante as contenda8 agitadas nas re
giões platinas, o Imperio lamentou amargamente as consequeu
cias da imprevidencia do primeiro reinado.

Uma potencia maritima, como o Brazil, com uma provincia
dependente da navegação daquelle rio, não poderia abandonar
e perder aquella importante posição sem graves damnos e con
tinuas perigos.

O exemplo da Inglaterra, conservando Gibraltar, não escla
receu os estadistas brazlleü'os, apezar de que o caso importava e
interessava em mais alto gráo ao Beazil.

Os documentos que authenticam e illustram os suecessas rela
tados, sio todos officiaes, e8criptos, datados do tempo e exis
tentes nos archivos da secretaria de Estado.

ElIes não foram vulgarisado em 1827. Poucos dos que con
correram pari1 formar a opinião, desfavoravel ao general em
chefe e á batalha, leram-n'os. O publico em geral naquella época
e mesmo hoje julgou do acontecimento sem examinaI-o, acceitou
a opinião que circulava.

O pl'oprio governo imperial deturpou a verdade, mandando
publicar alguns officias, aZte1'ados segundo as conveniencias do
momento.
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Foi assim que o - Spectado/' B,'a:;ileil'o, - de segunda-feira
23 de abril de 1827, deu á publicidade as parte officiaes de 25 e
28 de fevereiro - difrerentes da integra dirigida pelo general
em chefe ao ministro da g-uerL'a, o conde de Lages,

O ministl'o, que na tlirecção da guerra mostrou a mais perni
ciosa incapacidade, vendo nos officios as referencias e aprecia
ções do general em chefe a respeito das faltas, dos erros, da
desidia e dos males, que os actos do govel'llo causaram ao exer
cito, mandou mutilar tudo que o pudesse accusar e compro
metter perante o paiz.

Por esta abusiva fórma o ministro da guerra tirava ao publico
os meios de esclarecer-se acerca dos verdadeiros acontecimentos
e supprimia as causas explicativas delles.

Cobarriemente acobertava- e o govel'no imperial e atirava o
general em chefe á voraz curiosidade e maledicencia publica.

Os politicas, aproveitando-se de todos estes disparates da admi
nistração do E tado, atacaram principalmente o general, a quem
attribuiam não só o que praticou urgido pela necessidade e
impos ibilidade, mas ainda o que era resultante da impreviden
cia, relaxação, desidia e incapacidade do ministro, cuja imbecili
dade póde ser verific da nos proprio' actos da sua funesta
administração,

Si naquella época a verdade já vinha falseada. na propria.
origem, com o correr do ~\llnos foi-se ainda mais alterando, de
modo Que, entl'e a realiclàde do acontecimento de 20 de fevereiro
de 1827 P, a tradição de hoje, ha uma pl'ofunrla differença.

E' muito facil deparaI' homen , me-mo instruidos, que tenham
uma idéa falsa acerca da campanha do sul e formem uma opinião
a capricho no tocante á batalha e ao general.

Mas. si fOl'em obrigados a dar o fundamentos dos juizos, a
indicar facto , a apurar:lo circum tallcias, ficarão perplexos e só
appellarão para fi. tradição, cujo fundamentos assentam sobre os
adias dos partido, os <lalculo politicas, e sobre os innegaveis
abusos com que o ministro da guerra f,tzia a publicação dos
docnmentos officiaes,

Não interessa á historia discutir até que ponto um ministro
deve e póde dar ao publico o conhecimento exacto ela verdade:
questão é esta de actualidade. O Que, porém, a historia não pôde
permittil' é que a senteoç:J. pl'ofericla e ba eada sobre taes funda
mento prevaleça,

O que ella quer é a verdad e, por coo eguiote, é a sua prin
cipal tar-efa. examinar todos os documentos, verificar todas as
lacunas, desvendar todos os embu te , e.clarecer as treva>
esmerilhar as cil'cumstancias e detalhes, pal'a reconhecer, apurar,
confrontar os testemunhos e obter a verJade.

Os partidos politicas ou parlamentares de 1827 tinham o direito
de combatei' a pl'epotencia imperial e desarmar o imperador, que
acutilava com o 'abre louc:J.mente as instituições do paiz, Cum
priam, como lhés inspiravam o patriotismo e as idéas domi
nantes, o de.ver que teem os cidadãos de reprimir as brutalidades
do governo.
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São, porém, tão va·rios e a,bsurdos os periodos de crise, nos
q uaes os povos reivindicam os seus direitos - que fóra uma
leveza de espirito, sinão bab:eza de coração, accusar tod:1s as
acções dos homens que se acharam envolvidos nas lutas e nqs
acontecimentos, sem apreciar conscienciosamente a causa impul
siva dos actos que praticaram.

O imperador D. Pedro, dotado de eminentes qualidades, poderia
ter sido um soberano distincto, si o destino, que lhe deu um
berço régio, lhe houvesse consentido receber uma edueação aper
feiçoada.

Liberal por enthusiasmo e ambição de glorificar o seu nome,
elle formou-se na escola do governo absoluto e habituou-se a
considerar os povos como instrumentos da vontade dos monar
chas, cujo poder vem de Deus.

O caracter elo duque de Bragança foi sempre um mixto de
instinctos ele grandeza e de paixões despoticas, de caprichos
impetuosos e de tardios arrependimentos. Revolucionario e des
pota, elle despedaçava os freios constitucionaes e rompia as leis
do Estado com incrivel audacia.

Por sua desgraça teve na fundação do governo do imperio um
mentor de uma virtude que se impunha vaidosa, a qual, no
conceito de Machiavello, brilha mais pelas apparencias e osten
tações do que pela realidade.

José Bonifacio - pretenso patriarcha da independencia,- deu
ao joven imperante fataes lições de bypocrisia politica, estabe
leceu o arbitrario nas praticas do governo, e creou esse abomina
vel systema de fazer o mal justificando-se com a pureza das boas
intenções.

Ora D. Pedro, convicto de haver dado a independencia e a
g'randeza nominal de Imperio ao Brazil, olhava os brazileiros
naturaes ou .adoptivos como seus subditos, segundo o costume do
?"eino. Julgava que quem fez o bem, tinha o direito de tudo
fazer.

Chamou para a administração homens, como Villela Barbosa,
que, embora intelligente, havia affrontado a nação no Congresso
de Lisbàa; embora nascido no Brazil, amava de coração e por
laços sagrados de familia a Portugal, onde vivia considerado e
feliz.

Mas de todos os ministros nenhum era tão incapaz como o
conde de Lages, que o capricho imperial inetamorphoseara em
um g-rande personagem na Côrte e um estadista no governo.

A' ignorancia e imprevidencia deste improvisado ministro
devem-se não só os erros que motivaram a separação da Cispla
tina, mas ainda todos os estorvos e sacrificios, pelos quaes passou
o exercito durante a campanha do sul.

Tinha conservado em Montevidéo o general Lecõr inactivo,
deixando a revolução apoderar-se da campanha e crescer a ponto
de incorporar um exercito e invadir a fronteirll. do Rio Grande
do Sul.

Tolerou que o brigadeiro Rosado enterrasse no pestífero acam
pamento do Livramento o pequenino exercito, que nunca orga-
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nisou, durante cerca. de 20 mezes; e que deixasse os soldados
desertar aos centos, e a perderem toda disciplina, como teste
munllam insuspeitos documentos, já citados no precedente ca
pitulo.

Róta a união com a Banda Oriental, levantado o guião revo
lucionaria por toda cam panha, proclamada a autonomia de
IIlontevidéo e sua confederação com a Republica Argentina,
emfim invadido pelos rebeldes o territorio brazUeiro, ainda o
ministro da guerra estava ás cegas, não tinba providenciado
nem sobre tropas, nem sobre armamentos e municões.

A correspondencia oflicial n do Conde de Lages é um terrivel
corpo de delicto, que prova quanto o ministro abandonou os
interesses do paiz.

Desde que foi convidado, o marquez de Barbacena em um
Memorandu'ln apreciou a situação dos negocias no Rio de Janeiro
e os innumeros obstaculos, com que teria de arcar no sul.

Da correspondencia oflicial evidencia-se que o ministro ou não
comprehendia as necessidades da situação, os reclamos da guerra;
ou era de uma desidia e incredulidade, que frisava pela imbe
cilidade.

Foi uma fortuna para o rnarquez de Barbacena o ter consi
gnado naquelle documento o estado do exercito, não por ter
notl:.do o facto da desorganisação e relaxação, porque este está
comprovado por documentos e varias testemunbo insuspeitos,
mas por ter-se garantido da pecha de leviano e falta de tino.

O marquez de Barbacena hesitou em acceitar o commando,
mostrando que em taes circurnstancias eram insuperaveis as
difficuldades. O conde de Lages, minisko, que prepara, ba cerca
de Omezes, os elementos para uma guerra. dissimula o estado
das cousas, ou as ig:nora, e, portanto, prova que não estão pre
parados os meios ne realizar a grande tarefa que o governo
imperial incumbe ao marquez de Barbacena.

Ao patriotismo e aos brios do soldado pede-se um serviço e
impõe-se um sacrificio. Marchando a tomar conta do commando,
já sabia o general em chefe o que lhe estava reservado.

Dos campos rio-grandenses narra o que via; pinta o lastimo o
estado das tropas; insta. pela remessa de gente; supplica man
timentos e munições; exige armamentos e prevê até os manejos
politicas da opposição e principalmente os subterfugios da diplo
macia ine-Ieza no intuito de fazer arranjos de paz em detrimento
do ImperJO.

Oproprio imperador constata o estado em que acbou a direc
ção da guerra na provincia do Rio Grande. D. Pedro pes oal
mente te temunha os resultados da flagrante incapacidade do
seu governo. D. Pedro nota que tudo falta- homens e ca.vallos,
armas e munições, remedias e mantimentos. O que, porém, ul~

céra a alma do patriota, o orgulho do rei, a vaidade do militar, no

1 Vide o omeio do marquez de Bal'baeena em resposta. :1.0 de 1 de abril,
:l.eerea da. oeeupação da ilha de Gorrites, e a correspondeneia no 6-m da me
moria j Doe. n. 31 e.
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duque de Bragança, é a consciencia de que, com taes meios, não
poderá tirar a legitima desforra elos aggravos dos orientaes e
argentinos.

Surprenelido pellt noticia da morte da imperatriz, regresso ao
Rio de Janeiro, deixando o general Barba,cena a debater-se no
afanoso empenho e esforço de impl'ouisa?' um exercito - não
para fazer uma ostentosa parada, mas para combater a ferro e
fogo o inimigo.

O bom senso da posteridade já acha censuravel que os nego
cias publicas tivessem ido por tal modo dirig-idos e chegassem
a tal ponto; já pasma de ver um governo emprebender uma ta
refa sem os meios de realizai-a. Mas o que a encherá de indi
gnação, e ella reputará impossivel, é que o mesmo ministro
continuasse a dirigir a pasta nos conselhos imperiaes.

E'se facto dá a medida do estouvamento com que D. Pedro
governava e administrava o Estado, e o desprezo em que era tida
a opinião nacional, ['e presentada no parlamento.

O governo, sU'perior ás camara legisl<l.tivas, não se inspirava
neBas, que se Vlrdm forçadas a levantar a voz e atacar de pre
ferencia o ponto mais vulneravel da politica imp3rial.-A guerra
do sul, pois, fúi o assumpto que na tribuna foi agitado, na im
prensa commentado, exagerado, desfigurado e atirado babil
mente á voraz maledicencia de uns, á credulid,tde de muitos, á
ignorancia geral.

Não se indagou si o general se bateu com tres mil e tantos
homens e 12 canhões contra 12 mil e quinhentos arg-entinos,
bem armados e mnniciados com 26 canhões e uma cavi111ario.
bem montada.

Explicar os pormenores da batalha seria tirar o pl'etexto de
ferir no coração ao imperador; seria justificar o general em
chefe; seria privar a opposição do melhor cutello,com que havia
de decapitar a prepotencia do pouer absoluto. As opposições são
babeis de mais para accertar no ponto fraco do allversario. A
guerra tinha necessidade de gente e de dinheiro, - o recl'Uta
menta e o imposto.

A população nas provincias do norte, principalmente no Ceará,
tinha ido devastada por este tlagello sob a brutal admi
nistração do coronel Conrado; em Minas o recrutanBnto exce
ueu os horrores até então conhecidos.

Era o imperador a causa de tudo isso. O imperador queria a
guerra e a tinha confiado a um general de sua escolha e pre
dilecção.

Este general naturalmente tornou-se o alvo de todos os tiros
e golpes.

E' esta a logica das opposições, é assim que attingem aos
seus intentos.

O general marquez de Barbacena foi atacado a torto e a di
reito. Conquistaram.lhe inimigos pessoaes, rivaes desapiedados,
calumniadores assalariados, e até homens ele boa fé iIludidos
contra o bravo soldado e distiucto cidadão, que pela honra da
sua patria heroicamente pelejára nos cam pDS de ltuzaiogo.
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As opposições sabem que o povo não crê SiDão de fé implicita ;
precisa de uma formula, que contenha uma crença inteira. Ora,
no caso vertente a phrase synthetica estava achada: - a batalha
roi uma vergonhosa derrota.

Innoculada no animo. publico esta idéa, o general em chefe
irremissivelmente ficou julgado e condemnado. A grita ingente
levou-a por todos os angulos do paiz. A vaidade argentina ex
plorou-a em proveito proprio. Apezar dos protestos eloquentes
do marquez, apezar d( s testemunhos dos oravo , que foram os
companheiros do heroico chefe em 20 de fevereiro, a tradição
consagrou a batalha de conformidade com a idéa da politica
dominante.

Naquel1a época seria desasado quem emprehendesse restabe
lecer a verdade. Rarissimos espiritos se prestariam a esmeri
lhar os factos e a compulsar os documentos. Além d'i so a ne
cessidade de apear o poder omnipotente era questão vital da
nação. A guerra prospera, ou infeliz, a Cisplatina reconquistada
ou não, apenas eram um episodio.

O imperador corria delirioeamente a escala dos desatinos;
ministros ineptos ou ignobeis o serviam com traiçoeira com pla
cencia. O paiz inteiro estava absorvido nesta lucta longa,
interna, urgente, que terminou a 7 de abril.

O marquez de Barbacena, regressando depois da batalha :1
côrte, não procurou o repouso e a solidão, para dar lagar a que
começa8se a surgir o e pirito de justiça e de verdade a seu
favor.

Homem politico e popular, ambicioso das nobres aspirações
que accendem o talento e o patriotismo, natureza atrevida e
irriquieta, o marquez, depondo a espada dos combates ensan
guentada, preci pitou-se audacioso e soberbo na arena das luctas
parlamentares.

Em todas as intrigas dos partidos o seu nome lá estava; em
todas as occasiões solemnes a sua presença não faltava; em
todos os perigos elle tomava a frente.

Homem da contiança imperiaJ, deu o exemplo da hombridade
e altivez d'alma, vindo ao parlamento solemnemente dizer a
face do paiz duras e acerbas verdades ii. Corôa.

O marquez, pelo seu caracter altivo e ao mesmo tempo
franco, de certo devia fazer inimigos e viver em luctas. A
politica é um ferro em braza; empunhamol-o para com eJle
marcar a fronte dos nossos adversarios prostrados, ou o sup
portamos sobre as carnes da nossa fronte abatida e vencida.

Era no marquez instincto empunhar o ferro e não dar tre
guas aos inimigos.

Assim não ha que eX~l'anhar que um homem, aureolado por
um inc~ntestavel ~ler~cimento, superior pe~o talento pela
eloquenCla e pela SClenCla, fosse o alvo dos OdlOS das cortezãos
!gnorantes, dos politicos invejosos, e até das intrigas dos que
Ule disputavam a igualdade do merito.

Hoje, quando se attenta nos resultados da batalba e se nota
que a guerra da Cisplatina só teve esse UDico facto como causa
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determinativa da paralysação da invasão e da paz, hesitassem
em crer que uma batalha perdida, que um desastre produzisse
tal resultado, só proprio de uma victoria.

Começa-se, pois, a examinar os factos em si, a pôr de suspei
tos os juizos dos contemporaneos e desde logo formulam-se os
seguintes raciocinios: -Si o exercito brazileiro foi derrotado em
Ituzaingo, deve necessariamente tel·o sido pelo exercito argen
tino. Nesse caso um exercito vencedor permanece e avança no
territorio conquistado. Mas, desde que o exercito argentino re·
cüa, abandona as posições conquistadas, suspende a inva ão im
mediatamente depois da batalha, e de victorioso faz-se em Mti
rada, parece evidente que não derrotou o exercito brazileiro em
Ituzaingo, e que este exercito braúleiro lhe serve de obstaculo
á marcha da invasão, á manutenção das posições conquistadas e
ficou sendo uma ameaça, que fórça o vencedor a evadir-se do
territorio rio granuense.

Nesse caso quem foi o vencido, quem o vencedor? Quem ob
teve mais uteis resultados, o brazileiro - arriscando a batalha,
ou o argentino - pretendendo haveI-a ganho? Houve derrota,
houve victoria? De que modo se apreciam os resultados d'uma
derrota, ou d'uma victoria? Quaes são os trophéos do vencedor,
e as perdas do vencido? Os despojos no campo tornados, os
feridos, mortos e prisioneiros, comparados, a quem dão a palma
do triumpho? Quaes são os factos da estrategia, ou do esforço
argentino, que motivaram a retirada das tropas de Bar
bacena?

O incendio foi a causa da retirada? Antes do incendio qual
era a situação respectiva dos dous exercitos? Que vantagens
reciprocas e que desvantagens havia no ponto, em que começou
o incendio? Até o momento do incendio qual é o aspecto do
campo da batalha? Porque os argentinos - si derrotaram os
brazileiros - nada mais tentaram depois de 20 de fevereiro?
Como é que o exercito brasileiro se conservava firme em face
do inimigo vencedor ~ Como é que uma victoria, que abre as
portas- á invasão e á conquista d'um territorio, é a causa que
obriga a retirada do exercito argentino e faz este perder e aban
donar as posições conquistadas pela invasão.

Os contemporaneos de Barbacena não levantaram estes pro
blemas, nem suscitaram, e menos resolveram. estas que tões.
Não lhes conviuha, sinão fazer passar o marquez pelas humilha
ções da derrota; esse era o ponto objectivo e essencial da politi
ca da época.

Não é possivel que, á vista dos factos e dos documentos, dos
resultados visiveis e da paz com a separação da Cisplatina,
nós-as novas gerações,-commettamos a inepcia de repetir
sem exame osjuizos dos homens que viveram e pensaram em
1827.

Não, não é dado ao passado traçar raias á liberdade e ao pen
samento do futuro, e enclausural-o no acanhado ambito de suas
ideias, de seus interesses ou preconceitos, e obrigal-o a idolatrar
os seus heroes e apedrejar as suas victimas .•.
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Não abdicando a independencia da nos~a razão, disputemos o
direito de pensar a ver por nossos proprios olhos livre
mente.

Nos documentos e nos fa.cto;;, com o criteria da logica, e;x:ami
nemos os acontecimentos da campanha do sul. E' nosso direito
-corri""ir os erros dos nos 03 predecessore~,e nosso dever- não
le""ar a po teridade os juizos injustos, consagrando a iniqui
dade da tradição.

A Historia é uma obra perenne. Cada geração retoca e refaz
o trabalho da precedente. Como o pensamento, não se immobi
lisa. Quando descobre o erro, demollstra-o e restabelece a ver
dade. E' uma missão solemlle, humanitaria, civilisadora e
santa :-in pirada pela consciencia, illumillacla pela razão, eUa
deve dar o te temunho inequivoco e brilhante da haura e da
gloria, dos infortunios e da grandeza, as im como da intelli
gencia, do bom senso, da gl'atidão e da justiça de um povo.

CAPITULO XVI

a situação em que ficaram os dois exercitas, a guerra tomava
um aspecto novo, entrava no periodo em que deixa o movimento
dos combates e torna-se a inercia, que é como que a sabedoria,
originada das circumstancia:;.

O marquez de Barbacena, acti vando no acampamento de Ja
cuhy tudo que preparasse o exercito a poder travar nova lucta
decisiva lamentava a carencia dos meios de combater.

O general embebia o e'pirito nas attribulações da patria e
cada vez mais se compenetrava da inutilidade dos sacrificios do
paiz, dirigido pelo governo imperial.

A cavalha.da rareava-se, nã0 vinham novos cavallos perfltzer .
o numero necessario, nem pela diligencia da administração o
exeroito as provisões indispensaveis recebia.

A posição do marquez não seria ustentavel, si Alvear vol
tasse a pelejar. Não poLlet'ia o general brazileiro oppor-lhe i
não a audacia das tropas, principalmente da intr~pida infan
taria.

:Mas pouco duraria a resistencia, pat' deficiencia de muniçõe.
A cavallaria, além do inconvenientes e da vacil1ante attiturle

que tinha apresentado no Passo do Rosario, estava desmontada.
AS m' robas oonsecutiva estafaram os cavaUos.

Era devido ao mini tro negligente este estado e aput'os. Ao
""eneral que commanda, observa, segue os movimentos do ini
migo, não é possivel cuidaI' dos minucio~os erviços que entram
no plano de uma administração bem systematis:J.da. 03 recur'os
pecuniarios não os tinha o general, até faltavam para paga
mento do soldo das tropas.

Um exame consciencio o verifica os grandes males que o conde
de Lages cau ou ao exercito.

Collocado o marquez no centro da provincia, sem faceis e ra
pidos meios de transporte e communicação, não tinha onde pro-

i5
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ver-se de elementos bellicos, e me mo com demora faria as so
licitações ao governo.

A correspondencia do general demonstra os repetidos esforços.
os rechmos urgentissimos feitos ao ministro. A insistencia
dos rogos indica o gráo de desidia, com que a administração
providencia. acerca das representações concernentes ao exer
cito.

Este ponto os contemporaneo do Marquez, ou não quizeram
calculadamente ventilar, ou injustamente de:;;prezaram para
respon 'abilisar o general em chefe pelos erros e males provenien
tes do ministro.

Exigiam de um general, que não tinha, na realidade, um exer
cito regular, que não dispunha dos meios de acção, que comba
tesse e creasse de improviso taes meios.

Quando a batalha de Huzc1ingo deixou de seI' decidida, os poli
ticos e jornalistas, que a explicaram ao paiz, não disseram que
a fetlta de uma reserva principalmente empeceu a decisão - o·
que revertia contm o mioistro; ou não liveram ajustiça de
apontar a ausencia do coronel Bento Ribeiro como prejudicial-
o que justificava o marquez.

AttrilJuindo o desenlace a erros do marquez, não os aponta
ram precisamente e olvidaram adrede que, antes do iocenrlio, a
peleja cOl'ri:1 v,tntajosa e triumphante para a I a divisão, e que,
ainda apezar dos obstaculos originados pela debandada da
caval!arÍ1t do barãodo Serro Largo, a segunda divisão se dispu
nha il. vir em auxilio da I a para firmar-lhe o triumpho completo
e definitivo.

Desde que a peleja chegou a este ponto culminante com bom
exito, não é admissivel que houvesse o general em chefe com
metlido os imaginados erros. O incendio é, pois, o unico facto
que veio muda.r a situação e impossibilitar a continuação e sub
sequente solução <1::1. contenda.

Como seria feita ju tiça ao general, si compromettel-o e
accusal-o era. um dos objectivos da opposição que atacava· o go
verno e minava o poder pessoal, reloucado e prepotente ~

Hoje é cousa facil apreciar a situação do marquez e com jus
tiça, calma e razão reconhecer que o general não era obrigado a
fazer o impossivel ; e, avaliando os resultados, confessar que
um L batalha-que produziu as consequencias de libertar o solo·
da in vasão, impeUiu o inimigo a repassar em precipite retirada
ii. fronteira, e o obrigou a não tentar mais nenhum combate 
póde não ser gloriosa para as armas brazileiras, nunca porém
será uma vergonho a derrota. Ituzaingo não passou de uma bri
lhante acção de armas, que ficou interrompida. O general que a
iniciou e sustentou, as tropas, que a executaram, fizeram neste
dia heroicos esforços e deram ao inimigo maravilhado fulguran
tes testemunho de admiravel valor. Eis aqui como a hi toria
consagl'ará este feito, que não deslustra o nome brazileiro em
uma época, em que o governo era illcapaz, o soberano prepo
tente, o parlamento agitava-se para reinvindicar a soberania da
nação acalcauhada sob o tacão da bota imperial.
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Entretanto o exercito argentino, inculcando-se victorioso, por
que escapou a derruta, busca:v~ ~alva~'-s~, e e.m l'él:pida ~archas
encaminhava-se para a fron telra. Llgeu'os tIroteioS as Ignala
vam o .eu encontro com a passagem das partidas armadas, que
tentavam deva 'tal' os campos, saquear as estancias, roubar g<tdo
e cavalbada. Seguido pelo exercito brazileiro, ou observado
pelas avançadas do general Barreto, não ousava demorar-se em
nenhum sitio, e menos emprehender qualquer façanha.

Uma avançada brazileira conse~llju, por este tempo, dispersar
e desbaratar uma partida de soldados argentinos e apoderar-se
de alguns objectos e entre estes um maplJa original concernente
ao movimento das forças do exercito de Alvea.r.

Por este documento verificou-se que, em 22 de abril, data do
mappa, ainda as tropas do inimigo attingiam a 8.847 bomens.
Ora, ajuntando-se a e~te algari mo a grande perda que sofl'reu
no dia 20 de fevereiro, a deserção, que desde este tempo houve
em suas fileiras, e as numerosas partidas empregadas em roubar
gado e cavalhada, póde-se, sem excesso, orçar as forças argen
tinas, com que mediu-se o pequeno exercito brazileiro, desfalcado
da brigada de Bento Ribeiro, em 12.500 homens nos campos de
Ituzaingo. E' claro que Barbacena combateu um inimigo, que em
numero lhe era quatro vezes superior e com 26 canhões, quando
o general apenas tinba 10 em actividade, e assim mesmo mal
dirigidos pelo coronel Madeira. Em verdade, a artilharia brazi
leira não foi inteiramente inutil, graças á energia, bravnra e
intelligente actividade do tenente Emilio Mullet, que remediou
as gravissimas faltas do coronel commandante della, e assigna
lou-se com distincção.

Nos papeis publicas de Buenos-Ayres declarou Alvear que o
numero de mortos argentinos elevara-se a 500, ao passo que
calculou o dos brazileiros em 1.200. E' natural que a costumeira
hyperbole hespanhola entras e no calculo, diminuindo um, e
exaggerando outro.

A nossa perda foi exactamente constatada em 240 homens,
visto apresenta.rem-se muitos extraviados, que já tinham sido
reputados mortos.

AIvear, nas explosões do proprio enthusiasmo pelo seu proprio
genio militar, exa,ggera os seus feitos, gaba-se de pos'uir grande
tino na guerra, faz o tentação da habilidade estrategica, com a
qual desde o começo da campanha procedeu no intuito de attramr
o exercito brazileiro, que, diz eUe, vergonbosamente fugia ao
combate.

Entretanto, por manifesta contradicção, o mesmo D. Carlos
d'AIvear confe sa que as suas operações de simulada retirada,
desde 12 até 19 de fevereiro, não baviam tido outro objecto, sinão
arrancar o exercito brazileiro la do fundo das brenha , onde os
argentinos não podiam atacal·os por causa da inferioridade de
sua infantaria.

E', realmente, para causar exteanheza ouvil-o affirma.r que
dominava toda campanha, onde manobrava a seu talante; en
tretanto, o marquez de Barbacena faz o movimento de juncção
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das forças brazileiras clispersas na distancia. de 80 legnas, e
Alvear não impede este movimento, cujo resultado foi reunir em
um só corpo as forças que, separadas, não ojfereceriam resis
teneia; foi ainda embaraçar e ustel' a n;larcha da inva ão.

Si, de facto, ° general argentino dominava a campanha e
estava senhor do territorio. como se explica o havel-o evacuado
logo depois da batalha de Ituzaingo ? Porque abandonou esta
posse? Que facto, sinão a batalha, occasiollou a sua retirada?

Ou o general argentino estava senhor do territorio, ou não
estava. Si estava, foi obrigado a sahir delIe ; e a unica acção,
que o forçou a evacu:ll-o foi a batalha de 20 de fevereiro. Si não
estava, releva confessar e reconhecer que a victoria, que aanhou
em ltuzaingo, evidentemente não o habilitou a apossar-se do
nosso territorio.

Em ambas as hypotheses, uma victoria como esta de Alvear,
si não se parece com as de Pyrrho, de certo não póde ser consi
derada gloriosa para o exercito argentino e ignominiosa para o
brazileiro, e muito menos póde ser desvantajosa ao lmperio e
desacreditar o Marquez de Barbacena.

E' assim que o estudo elos factos e a logica, que nelIes se
contém, demonstram que todos os juizos, proferidos acerca da
eampanha do sul em 1827, são improcedentes, porque são desti
tuidos de fundamentos. A politica do tempo os acreditou, os
odios dos partidos os vulgarisaram, e a tradição, que não ana
lysa nem discute, consagrou e transmittiu até hoje essa obra da
injustica de uns, do interesse de outros e da ignorancia dos factos
e dos documentos.

Até alguns dos nossos historiadores tomaram a bravatas cas
telhanas por verdade historica incontestave!. I Nestas fontes
suspeitas foram haurir as informações, que converteram des
euidosamente nas paginas de seus livros, como ensinamento
-veridico do passado da. patria.

Esta historia, ha meio seculo escripta com o sangue dos bravos
de ltuzaingo. não tem sido examinada a luz da ju tiça e da ver
dade. O Ma;rquez de Barbacena, victimado as coleras dos tempos,
tem sido apontado aos olhos das gerações que se iam succedendo,
como grande responsavel cio desastre da nação no Passo do
Rosario.

Os tempos têm seus destinos as vezes crueis; na sua marcha
tambem nos condemnam aos mesmos infortunios. Em 1827 totla a
actividade politica, todas as energias do patriotismo, todas as
as aspirações de ardente liberalismo concentravam-_e exclusiva
mente em derrubar o Imperador do tb1'ono, ou desarmal-o, arre
batando-Ibe das mãos o alfange do poder pessoal.

Não ha-via outra preoccupação em todo o paiz. O sopro rígido
e impetuoso levava as tempestades do sul as J'egiães do norte.

, Cumpre nobr rque o distinc~o a ilIustrado historiador, o SL'. Dr, ]\fello
lIIoraes, não jurou na' fé das narra~ivas argentinas. Ao Sr, Titára fal~a o
oritario historico.
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o Brazil, com.o o personagem biblico, sacudia as columnas do
templo e preferia sepultar-se sob suas ruinas,' do que deixar
o poder absoluto subj ugal-o.

D. Pedro não era de tempera fraca. A lucta. tinha seducçães
voluptuosas para elle. Travou-a, com uma certa embriaguez e
com a tenacidade do louco, a quem o destino fadou a perder-se.

Nesse estado moral e politico, apparecendo o successo da cam
panha do sul, a opinião ergueu um brado tremendo de maldição
contra o general, immediato autor do drama de 20 de fevereiro,
para que todas as vociferações dos odios populares tombassem
por sobre a cabeça do imperador, a quem se attribuia a guerra a
a confiança depositada no marquez de Barbacena.

Nestas crises de couvulsões sociae.;; a justiÇ<'\ emmudece, a razãG
conturbada se retrahe, a consciencia se perde na-s torpezas ou se
desvaira no entbusia mo do momento. A victoria pertence á força,
glorifica-se a insensatez. O delirio das paixões, as violencias das
coleras são exhibidas como nobre" exemplos de patriotismo.

Não têm que ver o raciocinio paciente, o exame consciencioso
dos factos, a vel'ificação dos documentos, com estes tempos de
movimento e ruido ; de febre, que devora o cerebro e a vontade;
de loucura, que agita e embrutece as turbas. Não é a quadra do
bom senso.

Assim, veiu em ma bDra a batalha de Ituzaingo. Convertida
num instrumento, serviu para demolição nas mãos dos alvaneis,
que desde I 27 minavam o throno.

A campanha não foi apreciada nas suas divel'S<'\s phases, e
especialmente a batalha ficou conhecida por uma estl'ondosa der
~'ota, que foi a palavra de ordem do momento.

A analyse, que fizemos nestas paginas, dará azo á critica his
torica a caracterisar a batalha - já pelas disposições com que
foi planejada pelo general em chefe, jà pela execução das
tropas, emfim, pelos resultados concernentes aos invasores, e no
tocante ao in teresses e dignidade do Imperio.

Esse trabalho nós o emprehendemos e havemos conscienciosa
mente rlesempenbado. Jão temo~, pOl'ém, interesse nas lutas dos
contemporaueos do marquez; somos nós, pois, os herdeiros e
legatmios das pro peridades e das. de graça.s da patria, portanto,
compete-nos acceitar a berança com pleno conhecimento dos'
encargos e beneficios. A Historia, que faz o inventario, só apura
e partilha a verdade j a sim nós - gerações novas - somos os
legitimos e competentes juizes entre o marquez e seus contem
poraneos. A nossa sentença reforma a do pas ado.

Do passo de Ca sihy o marquez pas ou a Vacacaby e depois ás
alturas de S. Sapé, estacionando na margem de Jacuhy no passe
de S. LOlU'enço. Alvear, com o seu exercito, seguiu para
S. Gabriel em direcção a fronteira e em abril demorou- e em
Bagé. O dois exercitos permaneceram inaotivos. Ao retirar-se
de ltuzaingo AlveaI' levantou o que achou sobre o campo de
batalha, enviando'o a Buenos Ayres como trophéos, que de certo
não fOl'am tomados no combate. Esses mentirosos trophéos
adol'Il.:'\m a cathedral argentina.
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Accelerando ca,da dia o movimento retL'ogrado, em breve o
exercito argentino deixou u territorio rio-grandense e foi refu
giar-se na 3andn, Oriental.

Quando nada houvesse feito o marquez de Barbacena, esse re
sultado da batalha de 20 le fevereiro é bastante para recommen
dar-lhe a memoria á estima do paiz.

Entre os benemeritos companheiros do general em chefe dis
tinguiram-se o brigadeiro Barreto, commandante da I" divisão, e
o brigadeiro Callado da 2", nssim como o general Soares de An
dréa, depois barão de Cnçapava e um dos mais Dotaveis cida
dãos brazileiros.

Os coroneis Lameoha Lins, Seara, Leite Pacheco, Bento Gon
çalves, Jery, Rodrigues Barbosa, Bandeira, Pitta, cobriram-se
de gloria pela bravura e p,ttriotismo_

Foi, nesta rude escola da campanha do sul, sob o commando
de Barbacena, que começaram a carreira Osorio, que depois foi
Marquez do Herval - o bravo legendario - o Ney bra7.ileiro;
Marques de Souza, que, com o titulo de Conde de Porto Alegre,
foi o mais bl'ilhante typo do soldado heroico e patriota; EmUio
Mallet, barão de Itapevy, suisso de origem, que, adoptando por
patria o Brazil, a serviu na mocidade e ainda Da velhice com a
dedicação do patriota, com a lealdade do soldado e com a bravu
ra dos heróes antigos. Na gueJ'ra do Paraguay o valor e a peri
cia do consummado artilheiro decidiram de nossas victorias.

O brigadeiro Cunha, Matlos, a quem o marquez de Bar-bacena
espontaneamente convidara a acompanhaI-o ao sul, regre sando
em commissão a Córtejunto ao governo imperial, por otrereci
mento proprio, deixou-se convencer pelos inimigos do mal''luez
de que este o accusara gravemente perante o Governo, como re·
publicano e anarchista _ De amigo fez-se inimigo tenaz, que não
poupou esforços em atacar os :tctos e o nome do seu general em
chefe, o qual lias cartas confidenciaes lhe dava o mais solemne
testemnho de profunda estima e sincera amisade. Este brigadei
ro na camara temporaria, da qual era membro, e na impren -a
occupou-se longo tempo em combater imaginarias accu~ações e
em detrahir ao velho amigo e companheiro de armas.

O marech,11 Brown, que no começo, da campanha perdeu tem
po e esforços, mas durante a. batalha prestou excellentes servi
ços, em sua defesa accusou o cieu general, quiça dominado do
espirito geral conspirado contra o marQuez. Num dos capitulos
precedentes ficou evidenciada a improcedencia das arguições do
marechal.

No Rio da Prn.ta, porém, a nossa situação era cada dia preca
ria e desanimadora.

A nossa esquadra sofrl'ia repetidos revezes. desde o desastre
da divisão de Senna Pereira.

O almirante Pinto Guedes, mais intelligente e menos audacio
so que Ferreira Lobo, sabiu da habitual inercia para tomar a
estolida resolução de manda.r atacar os corsarios na Patagonia.

Ao capitão Shepperd incumbiu esta. aventura perigosa, Duas
corvetas - a Duqueza ele Goyaz e Itapa?'ica, os brigues Constan-



- 231-

cio e Escudei?'o, seguiram para aquella paragem, com cêrca de
800 homens entre marinheiros e soldados, no fim de fevereiro de
1827. Esta expedição, contra a qual, com muita antecedencia e
previdencia, o marquez de Barbacena se havia pronunciado,
acabou por uma tremenda catastrophe. Os homens lJereceram a
ferro e agonisaram em todas as miserias. O valente Shapperd
cahiu morto em comb;de. Cal-men, invadida e atacada, resistiu
completamente. Os corsarios apoderaram-se dos navios brazilei
ros. O coronel Dyman c mmandava os cor:5arios. Dos nossos
soldados e marinheiros apenas cêrca de 200, entre inglezes con
tractados ao serviço do lmperio e brazileiros, escaparam á mor
te, cahindo prisioneiros. Transportados os brazileiros para
bordo do brigue Anna, seguiam para o Rio da Prata; mas suble
varam-se astutamente e, aprisionando a tripolação inimiga,
puderam dirigir o brigue até Montevidéo, onde chegaram salvos.

Um feito glol'ioso do capitão Norton, que servia na esquadra
imperial, não attenuou o horror do desastre da Patagonia.
Norton, sabendo que o almirante argentino Brown, partindo de
Martim Ga,rcia descansava nas boccas do rio Parana, sahiu-Ihe
ao encontl'O. No dia 9 de abril travou com eUe combate, derro
tou-o, queimou as corvetas argentinas Republica e Ittdependencia.
Ferido e humilhado, escapou-se difficilmente o valoroso e audaz
cabo de guerra argentino na corveta Samndy.

O governo da Republica Argentina., diversamente do parla
mento brazileiro, avaliou o acontecimento de rtuzaingo. O povo
embora Iisongeado, exaggerando a pretendida victoria do ge
neral republica.no, teve comtudo o bom senso de reputar o ima
ginado vencedor digno de severa reprovação. Inspirado na opi
nião public.'l" o governo obrigou o general AI\Tear a justificar-se
perante um conselho de guerra.

Em verdade como admittir uma victoria, cujos resulta.dos im
'Portavam a perda das posições conquistadas no territorio do
Imperio ~ Como crer nas vantagens obtidas, quando o numero de
prisioneiros brazileiros era 1<1.0 diminuto, quand.o os de",pnjos tão
insignificantes, os mortos tão poucos, e a perda das trop,Ls itr
gentinas tão avultada ~ Como glorificar-se de uma victoria que
forçal'a o vencedor a fugir em retlt'ada ~ Que victoria era essa,
que collocilva um exercito tl'iumphante em completa inacção e
attestava ma is irnpotencia do que vigod Que deixava o vencido
incolume, livre, senhor de suas pO'ições, preparando-se a tirar
inevitavel desforra'~

Comprehendeu-se em Buenos Ayres que o exercito de Alvear
devia asaIvação ao ardil do incendio, que evitou a derrota,
que começava a manifestar-,e quftudo a divisão de CalLado,
desembaraçada, vinha sustentar a do general Barretto, quasi
de posse dos canhões argentinos.

D. Carlos de Alvear foi demittido do commando, dando-se-lhe
.successor no general Dorrego (I).

1 Lbams, Doe. da /List. do Rio da Prata.
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Reputada pouco digna d'e fé toda:li exposição da campanha,
Alvear "iu-se forçado a explicar o factos.

Decorre d'esta explicação que Alvear não attrahiu Barbacena
ao local da batalha, visto como confessa que esta posição não
era apta ao desenvolvimento das numerosas massas de cavalla
ria, em que primava o exercito argentino. EJ' evidente que, por
propria. escoll1a, não teria preferido t-al localidade. E' inne&,a
vel que bateu-se coagido pela celeridade dl1 marcha de BarDa
cena, que o ia perseguindo tão de perto e não lhe dava probabi
lidade de escapar-se.

O procedimento do governo e do povo argentino para com o
general mostram que Ituzaingo, certamente, não é uma gloria
para a Republica nem um desastre para o lmperio.

Si outros factos não tivessem posto em luminoso relevo o
verdadeiro caracter desta batn.lha, bastal'if~ aquella ctrcum
stancia para dar llt medida da intensidade dos odios, que conspi
raram-se coptra o marquez, e a inju tiça e inexactidão, com
que foi qualificada de vergonhosa derl'ota pelos exaltados patrio
tas, que combatiam o governo de D. Pedro e o seu general em
chefe.

O imperador viu na grita geral, levantada no paiz contra
Barbn.cena, um p.erig-o que ur@ia neutra1lisar, exonerando-o do
commando, para de algum modo acalmar o clamor publico.

A Astrea, O P7/arol, de S. Paulo, O Univet'sal, que em Minas
Geraes Bernardo Pereira de Vasconcellos dirigia de de I 26,
fizeram do acontecimento de 20 de fevereiro as mais horriveis
pinturas, apreciando-o em sentido desfavoravel ao imperador e
ao general em chefe.

Todos os horrores do recrutamento foram exhibidos, confron
tados com o despotismo do imperauor, com a traição do ministe
rio e a impericia do commu.ndante do exercito.

Evocaram as gloriosas recordações das campanhas de 1818 a
1819, nas quaes Artigas ficou batido e as armas luso-brazileiras
triumphantes.

O descredito do general passou da, vozeria da impreusa à tra
dição popular. A nação, que ignorava as circumstancias peculia
res da campanha, dos resultados da. batalha, da natureza dos
recursos e· da especie do exercito, sõmente acreditou que ltu
zaingo foi um desastre cuja autoria e re ponsabilidade pesavam
sobre o marquez.

Então D. Pedro julgou acertado mandar contractar allemães
pelo coronel inglez CoteI', para fazer lli guerra com braços mer
cenarios.

O impeeador prevalecia-se do exemplo durante a lucta da
indepem!encia. Lord Cochrane e outros fizeram ao Brazil rele
vantes serviços. Esse expediente tinl1a Ui vantagem de, isentando
a populaç'ão dos vexames do recrutamento, desarmaI-a dos odios
que já não dissimulava contra o proprio impera.dor.

No systema, que D. Pedro seguia governando o Estado, tudo
concorria a precipitaI-o num abysmo. Seu caracter violento não
se amoldava à razão. Seus caprichos pI1eponderavam, conser-
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-vando ministros sem nenhum talento e prestigio na opiOlao,
antes desacreditados como torpes instrumentos. Vacillante, ínco
herent , cheio de perigosas imprudencias, affrontava a opinião,
vilipendiava o parlamento e menosprezava acintosamente os
3thletas, que na imprensa e na tribuna parlamentar travaram
o terrivel duelo, no qual a realeza succumbiu sem gloria, sem a
nobreza do sacrificio feito a. causa de um principio ou de um
grande in teresse nacional.

Demittido Barbacena, foi nomeado o general Lecar, que então
governava Monte"idéo, para commandar o exercito do Rio Grande
do Sul. Não podia ser mais desgraçada a escolha. O general
Lecar muito concorreu para o estado deploravel da Cisplatina.
A sua inercia e impl'evidencia deixaram medrar a revolução, que
converteu- e· em guerra estrangeir~t. Este militar out'ora tlis
tincto, contuabiudo habitas de indolencia, chegara a um estado
de inneO'avel incapacidade.

Tal era o governo imperial daquella época, que nada empren
dia ou f:1zia com o cunho siquer do bom senso e inspirações do
bem publico.

A habitual fanfarronada castelhana deu aos acontecimentos
um caracter, que seria irrisorio, si não se tratasse de assumptos
vitaes do Brazil. Sempre no Rio ela Prata os governos e os povos
faltal'am á lealdade e sinceridade para com o lmperio. Desde
Artigas até Rosas e deste até Alsina, o Brazil foi alvo de calum
nias e suspeitas desleaes.

Entretanto o ouro e o sangue brasileiro têm ido derramados
a ródo para libertar os povos platinas do jugo de aviltante ty
raunia. A gratidão, que é uma virtude no individuo, é a honra
para um povo que recebe de outro o inestimavel beneficio da
liberdade.

Os brizileiros fundaram a independencia do Imperio e ate hoje
tem sabido mantel-a e com ena a liberdade politica e civil, sem
eclip es, sem subserviencia a tyrannos, sem a abjecções do de 
potismo e em nunca estender as mãos suppJices á protecção de
outro povo. Nesse confronto a consciencia do genero humano ha
de recoohecer a superiol'idade moral da nação brasileira sobre os
seus detractores.

A victoria de Ituza,ing'o, apezar de chimerica e infecunda para
a Republica, deu causa á paz, ou antes prevaleceram-se delia
para terminar llma guerra detrimentosa. Si a Republica, forte
do pre"tigio da victoria, impuzes e e dictas"e as conJições de paz,
serJa logico affirmar que a batalha de 20 de fevereiro déra im
mediatame~te este resultado. A. paz, porém, não surgiu desta
cau ar occllslOnal. Outros foram os motivos que a determinaram.
!res factos predominam no momento: os calculo da diplomacia
JDO'leza, a importancia da Republica, e o concur o de difficul
dades politicas, que assoberbavarm o imperador.

No Brazil os animo , desacoroçoados com a marcha da cam
p.unha, consideravam a guerra como um pretexto para os despo
tIsmo' do governo imperial, praticando o horrores do recruta
mento. A guerra tinha cabido no adio popular. A nação, com-
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quanlo sentisse os ultrages de sua honra, pl'eferia, em vez de
ving'ar-se, ver-se livre dos enormes e perigosos encargos da
campanha. As populações maritimas sofl'riam gravissimos pI'e
juizos em seu commercio. Os corsarios infestavam os mares e
ousam apparecer nas proximidades dos nossos portos. A prolon
gação da lucta importaria o augmento destes males. A perspe
ctiva do futuro se nos entolhava terrivel e ruinosa aos vitaes
interesses do paiz.

Na Republica Argentina tambem a guerra começava a fatigar
os espiritos. A sua continuação era uma calamidade geral,
ameaçava destruir todas as forças vivas da Confederação.

Commercio, industria, agricultura, tudo já. não podia suppar
tal' os damnos, que por tão longo periodo estava soifrendo.

A esquadra do almirante BrOWil estava anniquilada; outra não
era possivel fazer por deficiencia de meios. O bloqueio cada vez
seria, d'ora avante, m::tis rigoroso e não poderia ser interrom
pido. Os indios Pampas faziam correrias, ameaçava}u Buenos
Ayres. As provincias agitavam-se ao sopro férvido das idéas
federalistas. Era tal o perigo da irrupção desta propaganda,
que, no intuito rle acalmar a tempestade da guerra civil,
Buenos Ayres cedera o seu dir'eito de capital a Santa Fé,
onde se foi estabelecer o Congresso legislativo; consentiu em
apear do poder o general Lopez, elevando·se o general Dorrêgo,
federalista.

A R.epublica até en tão tinha sido auxiliada pelas provincias
com dinheiro, armamentos e gente. Estes recursos já começavam
a ser propositalmente recusadus, Nesle estado de cousas, elIa se
tornava impotente para sustentar o guerra com o Imperio, que
bem poderia esmagaI-a, si o governo de D. Pedro se tornasse
m,1is habil e inspirasse confiança aos brazileiros.

A diplomacia ingleza surprehendeu o momento opportuno.
Intelligente, sag'az e activa, empregou todos os meios para per
suadir ao governo argentino a propor paz ao imperador.

Lord Ponsomby não perdeu de vista a situação reciproca dos
dois Estados, fez valer aos olb.os do governo republica.no todos
os motivos induzidos da ruina do commercio da Confederação;
demonstrou que a reconciliação amigavel com o Brazil viria
inevitavelmente levantar uma barreira á onda da anarcbia, que
desafiava assober11ar o Estado e destruir o regil)'len estabelecido;
apontou na ideia federativa um immenso perigo.

Callou em todas as conscieocias esclarecidas ou patl'ioticas a
sabedoria do cOllselheiro britannico,

Thomaz Guido e o general Balcarce partiram para o Rio
de Janeiro, encarregados de negociar com o governo imperial.

Desde que o ministro inglez, em Buenos Ayres, fez-se a alma
desta politica internacional, era evidente que, de accôrdo com
o interesse da Inglaterra, o diplomata do Rio empenharia igual
mente os seus esforços para que as negociações fossem bem
succedidas.

O imperador, ulcerado no seu orgulho de soberano coroado,
recebeu de máo bumor as propostas. Teria visto nellas uma
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affronta, si porvl}ntura não se achasse tambem em uma situação
melindrosa.

Elle reflectiu no estado desesperado do Brazil, cujo commercio
estava feito ludibrio e presa dos corsarios. Attentou no etl'eito
da sessão legislativa, em que a opposição formou-se e avolumou
se, exercendo grande influencia no espirita publico, e que natu
ralmente viria a su1dugar o governo, desacreditado pelos erros
da admini tração e aviltado pela incapacidade dos ministros.

Não podia recorrer nem ao recrutamento, nem ao contracto de
tropas estrangeiras, pois era impossivel continuar a guerra sem
o emprego de qualquer desses recursos.

Os Sl1~cessos politicas, provenientes da successão da corôa por
tu~ueza, vieram crear ao imperador novas e crescentes diffi
cUldades.

Oimperador ficava perplexo, quando pesava com reflexão os
factos, calculava os perigos. Não via sabida; mas, homem vio
lento, natureza energica, elle não desanimava e pretendia vin
gar o 1m perio, sustentando a guerra, embora a:tl'rontasse o paiz ;
ardendo em colera contra os absolutistas portuguezes, os secta
rios do usurpador do throno da rainha, esper:wa castigaI-os
duramente.

Collocado nestas pungentes alternativas, o imperador devo
rou amargur'as intimas e atrozes. Emfim, a solicitude do diplo
m~\ta ioglez o confortava nestes momentos crueis. A reflexão
dominou gradualmente os impetos do caracter insoffrido. A
razão se esclareceu, o imperador e o pai dobraram-se â neces
sidade de uma situação, contra a qual fóra uma loucura luctar.

O ministro britannico soube tirar todo proveito desta dis
posição da alma imperial para encetar as negociações de par..

Os enviados argentinos, sustentados e aconselhados pelo di
plomata, conseguiram ser e cutados pelo imperador.

Entretanto, neste arranjo surgia um gravissimo embaraço.
O imperador, admittindo a proposta de paz, pretendia conservar
a Banda Oriental como territorio do lmperio. A Confederação,
pelo contrario, considerava-a como provincia dos Estados Unidos
do Rio da Prata.

Este era o nó impossi vel ele desatar, apezar da Ma vontade
dos negociarlores arD'en tinrs.

Nestes apuros de malograr-se a tentativa de paz, o diplomata
inglez ~u&,geriu a ideia de ficar a Banda Oriental constituida em
Estado lDuependente.

Esse alvitl'e, a principio repellido por José Clemente e pelo
marquez de Aracaty, ministros de Estado e negociadores brazi
leiros, foi acceito pelos enviados argentinos, os quaes sustenta
vam que de facto o lmperio já não podia al1egar a posse da
Cisplatina e que convinha muito mais ao Brazil rehaver oterri
torio das Mi sões do Uruguay do que persistir em annexar de
novo uma provincia, que e:tl'ectivamente estava separada e se
agitaria em perenne revolução.

Estabelecida a questão nestes termos e a vista da declaração
categorica dos enviados argentinos de ser impossivel acceder á
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annexação, o imperador não teve remedio sinão reconsiderar o
assumpto e fazer uma apreciação mais razoavel dos interesses
reciprocos.

O ministro inglez desenvolveu neste arranjo os ardis do seu
espirito e, com viVi1 solicitude, coopeeou paro. que o imperador
se resolve 'e a concluie sob t:1eS bases o leatado de paz.

Decidido D. Pedeo, a paz ficou desde logo aJustada; fixando
o prazo para a retirada definiti "a das tropas, podendo a Cis
platina nomear um governo provisorio, obrigando-se a fa,zer
:1 troca dos pri ioneieos e o esquecimento perpetuo das
o:ffensas reciprocas.

Em 28 de agosto de 1828 assignou-se o tratado sob (\, garan.
tia e meLHação da Gean-Beetanha.

A guerra ficou dest'arte terminada pela paz. Da natureza dos
factos evidencia-se que a paz resultou: 19, da impotencia da
Republica ; 2~, do concUl'SO da diplomacia ingleza; 30, dos apu
ros, em que a opposição parlamentar e as difliculdades da suc
cessão portugueza haviam collocado o imperador.

A batalha de Ituzaingo não obrigou o governo imperial a pro
por paz, ao con trario, foeçou a Republica a pedil-a.

Sem a batalha de Ituzaingo a Republica, de certo, acreditando
em sua superioridade guerreira, não tinha um motivo para depor
as armas. Esta batalha mostL'ou-lhe que não podia.luctar com o
exercito brazileiL'O e portanto que a sua superieridade :lesvane
ceu-se em 20 de fevereiro de 1827 no Passo do Rosario.

A proposta de paz não teria sido possivel, si os resultados da
batalha tives em sido os de uma victoria. Desde que não foram
os de uma victoria, é claro que, depois da batalha, a Republica
se julgou em estado de não podeL' manter a guerra.

Os etreitos da. batalha se fazem sentir em relação á posição
dependente da Confederação Argentina, e provam que o exer
cito brazileiro, commandado pelo marquez de Barbacena, fez ao
paiz o relevante serviço de coagir o exercito de D. Carlos de
Alvear a suspender a invasão, a abandonar o territorio occupado,
a perder as posições conquistadas, a fugir em retirada, e como
consequencia incontestavel pôz a Republica na dura necessidade
de recorrer á' proposta de paz de propria iniciativa.

Victoriosa no mar, si a Republica se reputasse tambem em
terra, não pediria a paz. Si o seu exercito tivesse triumpl1ado a
20 de fevereiro, e o brazileiro denotado, naturalmente o terri
torio rio-grandense teria sido conservado como conquista. O
facto da retirada do exercito argentino, e o de ter ficado firme
em suas posições o exercito imperial; emfim, as condições ela
proposta de paz, são de natureza tal, que refutam soberanamente
as injustas arg'uições de que foi victima o general em chefe.

De uma acção indecisa, mas brilhante e heroica, a politica do
tempo converteu em uma estl'ondosa der?"ota! A retirada do
exercito argentino, por um extranho contrasenso, não foi apre-o
ciada como cURlpria. Essa retirada, que era um abandono elo
territorio invadido, que revelava a pessima Situação em que
ficara em Ituzaingo, serviu de apparentar uma victoria em
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Buenos Ayres e serviu de materia de accusação contra o marquez
no Brazil.

Ituzaingo foi uma acção brilhante, em que a infantaria fez
prodiO'ios de heroismo; o general em chefe allpareceu ao clarão
dos canhões com a fortaleza. de animo, a serenidade e lucidez da
intelligencia, que guia e ennobrece o commando .

Os que accusaram o marquez por não ter tido uma reserva
para decidir da, acção (') que, por falta della, não foi gloriosa,
teriam. razão si pudessem provar que o general em chefe incorreu
na falta. Como habil tactic , elle tinha incumbido ao coronel
Bento Ribeiro de ficar de ob ervação para vir em aux.ilio logo
que ouvisse o estrondo das al'mas.

O coronel faltou ao dever e ao patriotismo. O general não
dispunha de forças para remedial' a falta da briO'ada liD'eira, que
desfalcava o exercito de 5.000 soldados de 1.200, deixando só
mente no campo de combate 3.800 contra 12.500 argentinos.

Avaliando os acontecimentos á luz da verdade, examinando as
circumstancias em que o marquez de Barbacena se achou col
locado, seria exigir delle o impossivel, querendo que tives e uma
segunda reserva em um exercito, já de si pequeno e sem numero
sufficiente.

O que faltou ao general em chefe evidentemente foi tuiio que
a administração militar devia tel' posto sobre o campo, onde se
fazia a guerra - tropas, arma e munições.

Perante a Historia o marquez de Barbacena foi um general
sacrificado por um g-ovcroo em dignidade e em criterio, que
aventura o nome ele eu paiz em uma lucta, para a qual não 'e
preparou, ou por inepcia não concorreu com os elementos de que
o Imperio indubitavelmente podia di por.

Nuncajámais poderá o marquez de Barbacena responder ii. pos
teridade pela paz, que con~agrou a separação da Ci platina. Os
factos e os motivos são inteiramente alheios à batalba de Itu
zaingo; assim como as causas, que originaram a rebellião oriental
e mais tarde produziram a guerra estrangeira. ão filhas dos
erros da politica impel'ial e da incapacidade reconhecida e incon
testavel dos ministl'oS, que governavam o Brazil com a sub
serviencia de validos e com a cegueira e ignorancia de ignobeis
instrumentos.

Esta cegueira do governo perdurou durante toda a campanha.
ElIa se manüe tou ainda uma vez, depois da demissão de Bar
bacena, nomeando o general Lecór para commandar o exercito
-em operações no Rio Grande; o general Lecór, que inerte havia
abandonado a .l3anda Oriental à revolução! O general que, -por
indolencia e cobardia, encerrou-se em l\1ontevidéo, fóra coUocado
ii. frente de um exercito, destinado ás precipitações das marchas,
aos movimentos dos combates, ás energias e actividade do com
mando em chefe! Esse procedimento do ministro de S. Cllristovão

{'} o brigadeiro <:unha :\Lattos, na Camara do Deputados, 'argui:l. o
marquez de semelhante falta.
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é semelhante á alvar e brutal zombaria, que n3:o comprehende a.
grandeza do objecto a que se destina.

Com o governo de D. Pedro nenhum general seria capaz de
desempenhar a sua. missão. O governo não sabia servir a causa
nacional, ou antes é preferível dizer que o imperador, amando o
Imperio, almejando que fosse grande e poderoso, tinha a des
gt'aça de escolher agentes da grandeza almejada a homens só
proprios a promoverem a ruina do Estado, a deshúnra da nação,
a queda e o inforlunio do monarcha.

Os contemporaneos do marquez de Barbacena, ao contrario da
posteridade, lançaram todos os erros á conta do genel'al e fizeram
de Ituzaingo llquiUo, que não foi nem é, á vista dos resultados,
porquanto, na realiàade, não poude ser uma victoria por um
concurso de circumstancias fóra do poder do general em chefe,
nem fui uma derrota, porque os seus resultados equivaleram aos
de um triumpho, que expediu os invasores do s610 da patria e
forçou inimigos altaneit'os a desistirem de suas pretellções de
conquistar a provincia do Rio Grande, a deixarem a preza, fu
gindo em r"etirada e, por fim, desilludidos de vencer, pedirem a
paz ao Imperio.

Oque conseguiria o governo imperial de mais, si ltuzaingo ti
vesse 'sido uma esplemlida e não contestada victoria ~

Reconquistar a Cisplatina ~ Ver o inimigo pedir paz ~ Dictar as
condições della ~

Seria pt'ovavel tudo isto, si porventura a fraqueza do governo
imperial proviesse sómente da batalha. Na historia se depara
mais de uma batalha realmente perdida, reparada por outra
triumphante. O Imperio não reparou o mal de 20 de feve
reiro pela incuravel incapacidade do seu governo; nem
fui a batalha que o obrigou a fazer uma paz contraria aos
interesses do paiz, porquanto a proposta, partindo do inimigo,
indica que o solicitador não estava em condições de impol-a.
Era livre o governo imperial de recusaI-a, e o facto da media
ção britannica prova que o Imperio não cedeu a paz na qualidade
de vencido de ltuzaingo.

A paz, e por conseguinte a saparação da Cisplatina, a mutila
ção da integridade do Imperio, é obra da politica imperial.

As Iuctas do parlamento contra as prepotencias do poder pes
soal, a propaganda da imprensa contra a perversão do systema
constitucional, as violencias do arbítrio administrativo, as ty
rannias do recrutamento exercidas no Ceará pelo coronel Con
rado e prati~adas em Minas Geraes pelo general Coelho, a in
justificavel demissão do ministerio Araujo Lima e principalmente
os apuros supervenientes á successão da corôa portugueza leva
ram o imperador, unico pocIer e:ITectivo e real no paiz, a cele
brar o tratado de 28 de agosto de 1828.

Os tempos são juizes supremos; eUes fazem indeifecti vel jus
tiça, elevam a verdade sobre as ruiu:1s do erro. As paixões e as
coleras dos partidos cevaram-se á farta no nome do marquez de
Barbacena. A geração de 1827 realizou a sua missão; quebrou nas
mãos do imperador o instrllmen to execrando do poder pessoal.
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Nós contemplamos boje esses dias das luctas ardentes e glorio
sos de outr'ora sem a viva emoção das gerações que as empre
benderam. O combate do liberalismo parlamentar contra a pr~

potencia imperial não tem para nós o interesse vital, que inspi
rava aos admiradores de VaEconceUos, de Paula Souza, de Ver
gueiro e Hollanda Cavalcanti. A maligna eloqucncia de Vascon
ce11os, a solemnidade de Paula Souza, a gravidade estudada de
Araujo Lima, as convicções calorosas destes luctadores - são
como que cinzas frias de vulcões extinctos.

Desinteressadas na contenda, as Dovas gerações, que são a
posteridade das precedentes, examinam o passado com a suprema
im[arcialidacle de um severo juiz. Applaudindo os nobres e forços
dos athletas da nascente liberdade politica, de certo não são
obrigadas a sanccionar as injustiças que praticaram, os erros
que commetteram.

Com o tempo mudaram-se as circumstancias. Na realização da
obra d'aquelIa época o interesse de subjugar o poder imperial
era imprescindivel. Assim parecia licito empregar todos os in
stl'Umentos de demolição. A calumnia hoje, os preconceitos ama
nhã, tudo servia de arma de combate. Bernardo Pereira de Vas
cooce11os era uma consciencia energica e sem escl'upulos de ti
midez. EUe era o guia do povo, de suas mãos cahiam punhados
de verdades politicas e sociae , como de erros e de men tiras. Era
sacrificador illexoravel, inspirado nas doutrinas do secretario
Boren tino.

O marquez de Barbacena não escapou aos golpes do alfdnge
do sacl'ificio.

A posteridade, porém, não confirma sentenças injustas. A sua
consciencia lhe impõe o dever de reformal-as.

Perante a Historia o marquez de Barbacena apparece com in·
contestaval juz a considaração e á estima da posteridade, porque
foi um cidadão patriota, um bravo general, que serviu á causa
do paiz com tanto merito quanta dedicação, que brilhantemente
honram e nobilitam a sua memoria.

CA.PITULO XVII

DOC01I1EN'l'OS (')

1. 1. - Memorandum ao imperador. - Senhor.- Foi Y. M. r.
ervido honrar-me mais uma vez com o publico testemunho de sua

alta confiança nomeando-me commandante em chefe do Exercito
do sul, o qual, segundo os officios do general e cartas particulares
ue varios omciaes, está ameaçado de completa anniquilação.

Um exercito nó, descalço, sem munições de guerra e bocca, sem
remedios, sem cava11os, e reduzido depois de um anuo a mais

('la documento que esclarecem e confirmam a narrativ:l. da campanh:l. do
Sul elll 1d2i, publieados neste capitulo são todo s o.uthenticos e existem n<>
al'chivo da Seeretaria de Estad o.
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humilhante defensiva, deveria fazer sossobrar o meu espirito, si
eu não contasse com o genio de V. M. 1., com a justiça da causa
e com o favor .do Omnipotente, tantas vezes manitestado em
beneficio do Imperio.

Não é agora tempo de fazer recriminações, mas de empregar
os meios para terminar a guerra.

O caracter e a honra dos brazileiros, a gloria e diO"nidade de
V. M. I. estão compromettidos: não se trata da conservação ou
conquista de uma provincia, ma. da existencia da realeza na
America, ou do triumpho da democracia. Haj,\ um plano de cam
panha, e pI'estem os ministros da guerra e do thesouro uma fiel
cooperação, como espero do seu patriotismo, que a victoria acom
panhará o estandarte imperial. A guerra. defensiva entre o
Imperio e a Confederação Argentina, é na minha opinião mil
vezes peior que uma paz immediata e vergonhosa, e por isso,
deixando de considerar aquella infeliz hypothese, proponho que
o plano dc campanha seja: l°, e:..-pulsar o inimigo para além do
Uruguay ; 2", occupar depois a provincia de Entre Rios; 3°,
obrigar a Confederação Argentina n, solicitar a paz, sem nenhuma
possibilidade de renovar hostilidades.

Para conseguir estes fins, contando com a esquadra existente,
são necessarios 15.000 bomens, um deposito de 4.000, armamento
competente, e 6.000.000 de oruzados para a despeza de um anno.

Não faltara quem diga que é impossivel dispôr de tanta gente
e dinheiro; mas, primei!'o que tudo, provarei a possibilidade com
factos conhecidos, e direi depois como empregar aqueUa g-ente
e dinheiro.

O general Abreu na sua proclamaÇ<'io despediu-se de 5.000
homens, o governo mandou depois 6.000, e como em Iontevidéo
e Colonia existiam então para cima de 5.000, segue-se que sem
maior esforço ja tivemos 16.000 em armas. Além disso os habi
tv.lltes de uma provincia io.vadida devem levantar-se em massa,
e como são bravos e amigos de gloria e prezas, accudirão sem
muita repuO"nao.cia as armas, tendo a certeza de se repartir com
eUes todos os gados e mais objectos de valor existentes na pro
vincia de Entre Rios.

Os governos de Santa Fé e Corrientes, mandando tropas con tra
V. M. r. deram justo motivo de conquista, e V. M. 1. commet
teria um grande erro politico, perdendo tão feliz 0pp0l'tunidade
de fechar o Impedo pelos limites naturaes, que a mão divina nos
esta indicando.

Pelo que diz respeito ao depo 'ito de 4.000 homens, já V. M. r.
deu amplas providencias externas, as quaes são igualmente
applicaveis fi. Ba.hia e Minas, e portanto é evidente que temos .\
gente necessaria.

Quanto a dinheiro, vemos que Monievic1éo despendeu em um
anno 786:000 . Que a junta do Rio Grande despendeu em seis
mezes 800: 000$, o que corresponde a 4.000.000 por anno: ora
-estas sommas excedem a quan tia calculada na demonstração n. 1
para um exercito de 15.400 homens bem pagos, bem vestidos e
bem armados.



- 241-

Talvez o ministro do the 'OUI'O r1igrl, e com razão, que em con-
equencia das gr,.nde rlesl'0w' itllllillll nte feitas em 1825, não

pode ngol'a pre~tar'- e á 'llnttnua~ão da, Inesma de pezn, e como
este é/o ponto principal da que tão, convem antes de tudo sa!.Jer
si IJolle ou não haveI' o dinheiro, o s"gundo a épocas e quantias
designadas; porquan to a m sma somma que distribuida em um
dia evitaria motins, tantas vezes oc<:asionndos pela. falta de pa
g-amento, torna-se inutil chegando 24 hora depois de tão
fune. to acontecimento.

Toda a ditrerença ntre nllla g-UOITa oITensiva, breve e g-lo
riosa, e outl';\ derensi va, pI'olong-ild ~ [) rel'gonho. a, sel'á qllando
muito de 2.000.000, donrle racil é rle concluir qual sertl a di'
junctiva abruçada pejo rnioistl'o do the ouro.

::sobre armamento a inrla lia algumil falta de espadas e clavinas,
mas como ha nesta cidade algulI' de tes artigos á vend,.', e as
tropas que lica,rem D"l frontei]'''' podem rlispens;lr tão regular
armamento, como aliás é illrlispensavel p;\['a oexercito destinado
a. operaçõe' activa'( creio que igualmente se pode contar com
este fomecimento.

Dados e tes meios para levanta,., al'llIa" sustentar e pagar
15.000 1I0men , erá e ta força "111\ J'egrlda da maneira seguinta :
2.500 homens ficarão na fr'onteirn do Rio f"jrande; 7.500 m,lr
c!lal'ão soure o inimigo; 200 su tentarão Serrito; 3.700 Monte
vidéo e 1.100 a Coloniel. Pam inteirar este numero, faltam 3.00
praçns, das qnaes 1.000 podem vir do Rio de Janeiro e 2.000 le
V:\n ta.r-se no Rio Gl'ande.

Emquunto o exercito não estivp.l' completo, erá prematura e
prejudiciàl qu;liquel' divel'são rlbtante como a da Patagania, e
prejudicial tambelll será u diversão de Entre Rios, emquunto o
mA mo exercito não pudol' avanç<lr toelo.

No e tado actual o inimigo poderia passe.r (l Urnguay, uatel' as
poucas tropa da expediçito e vai tal' ao seu quartel d S. Jo é,
em receber da nossa par te a menol' inqnietaç'ão.

Unidade de ystema, e fOl'ço geral e concentrado ão mais
pl'oprio para pôr termo a guerra, do que operações destacadas,
pequenas e incapne' de resultados decisivo.

i o plano de guerl'a otreo iva merecer ;t approvação de V. M.
1. ; si os meios apontados parecerem sulflcientes, ou 'luaesquer
outl'OS ('orem resolvido p r V. M. 1., sel'à sempre indispensa.vel
f;\zer etrectivas as medidas seguintes: I", a autoridade do gene
ral em chefe não será partilhada com pes o~~ alg-uma em objectos
militares; 2,', o general em cbefe podera pl'etniar e castiO'ar
promptamente; os limites em um e outrv C;1 o devem er mui
claros e positivamente estabelecidos abrangendo tanto o exer
cito, como as tropas insurgentes e inimiga ; 3', o gelleral de mar
prestara toda a coodjuvação que for solicitada pelo genel'al do
exercito, e não contral'iará as operaçõe ; facilitará iO'ualmente
quanto IlJe for possivel a freqnente commnnicação da e quudra
com o exer'cito; 4", tre emba.r'caçõe' de guol'l'a estacionarão no
Rio Grande, pal'a fazArem ;1. communic;)ção do exercito com ta
Côrte e levarem os fornecimentos que forem ne es ario ; 5·, a

i6
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caixa militar tera uloa reserva de treil mezes de soldo; 6", no
ultlllJO de dezem '1'0 deve estar o exercito completamente fardado,
armado e pago em dia, para dar principio a campanha, mar
chando sobre o lOimigo; 7', ns pr'ezas de gado, prata e ouro na
provincia de Entre Rios, sel'ão divididas por to lo o exercito na
seguinte porporção: metade para as tropas que fizerem a con
qUI ta; um quarto para as guarnições do Serrito, Montevieléo e
Colonia; e um quarto para as tropas da fronteira elo Rio Gl'ande.
As prezas f,<itas na provincia Cisplalin<'\, sel'5.o unicamente do
exercito em operações activa.

Rio de Janeiro, 2 de outubl'O de 1826.

N. 2. - Resposta r..o memoraodo.- lllm. e Exnl. Sr.
Levei a pl'esenç.t de S. 1\1:. o imperador a representação que
V. Ex. me dirigiu em data de 2 do presente mez, e pelo mes
mo augnsto senhor suu au tOl'i,mdo a dizer a V. Ex. qual a soLe
rana vontade sobre os objectos qu, a con tituem.

Quando S. M. o impe ador julgou util encal'l'egar a V. Ex.
do commando em cheFe do exercito do sul, media naturalmente
a import ncia da commi são pelo conceito em que tem ns quali
dades de V. Ex.: diga-se pOl'ém, porque e a ver'dade, que
Y". Ex:. não encontrara um exercito ameaçaria de completa anni
quilaÇ<'1,o. A V. Ex. tem sido dado o conhecimento dos soccorros
de todo o genero que o governo de '. M. 1. tem enviado
pal'a a m'Lnutençã(l do mesmo exercito: si, mal adminis
trados, taes meios prcduzil'am a llecessidadade dos ,erviços
de V. Ex., a V. Ex. toca restabelecer adis iplinu, apagar
a rebeldia da pl'ovincia Cisplatina, e ccnservar livre as de
S. Pedroe Missões.

Sobre a qualid,lde de guena que V. Ex:. deveJ'<Í empregar, e
opinião ele S. M. 1. que com rebeldes sómellte e npplicavel a
gU6rra o:trensi va. Trata-se de sal vaI' a parte sã da provincill, que
espontaneamente se uniu ao Imperio do Brazil, cu tigar aos I'e
beldes que a dilaceram com o choque dos p;lrtidos, e de repellir
as tropas de Buenos Aires, que com mão arteira se aproveita da
occasião para unir a si uma provincia que esttL separada deli a
pela natureza, e por antigas rivalidades, e mais que tuna pelo
acto solemne e espontaneo de sua incorporaç:ão ao Imperio do
Brazil.

Estarit contudo V. Ex. convencido que a idea de castigo não
sera desligada ela esperança que to los devem ter na piedade o
magnanimidade, que de facto ornam aS. 1. o imperadol', e que
de direito teem todos os povos a esperar de taes virtudes perdão
ao crimes, e remedia aos males de sua instituições, ou abusos
introduzidos nellas.

De taes ideus em que estamos conCormes, deduz V. Ex. tres
principias; l°, dever-se expul ar o inimigo para além do Uru
guay; 2" devel' ser occupaela a provincia de ~ntre Rios; 30 obri
gar-se Buenos Aires <), solicibr a paz, sem nenhuma possibili
dade de renovar as hostilidades.
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Emquanto ao l° e 3° estamos perfeitamente de accordo; quan
to porém ao 2°, necessario é que V. I~x:. guarde o mai' escru
pulotio sAgredo sobre taes idéas, sendo a vontade de S. M. I.
que V. Ex. restabelecendo completamente a paz e Lôa ordem na
provincia Ci 'platina, se colloque na margem esquerda do rio
Uruguay, c então S. \1. I. deliberarã em sua alta sabedoria em
consideração aos seguintes qlle~itos: 1", si esta completamente
segurlt [] posse da provincia Cisplalina, e a inVIolabilidade das do
Rio Grande e rlb ões ? 20, sendo peln. a ffi 1'111ati va, si restam for
ças pam manobrarem na provincia de Entre Rios, e occupar os
pontos essenciaes de Santa Fé, Coníentes e Candelaria ~ 3°, si
não ue"pertará ainda mais o ciume da lnglate1'l'a. a. occupução de
umn provincia, onue ella tem começado grandes estabelecimen
tos? 4°, si esta occupação estara em harmoni,t com as nossas re
lações politicas com o P,waguay? 5°, i convirá à unica monar
chi,L da A m rica apresentar-se como COII(juistadora ~ e 6°, final
mente, sinão terão os habitantes de Entre Rios, Santa Fé e
Corrieutes o bom enso de fazerem o seu acto vai untario de in
corporação ao lmperio do BI'i1zil, como o fez a Cisplatina, sem
que além do Ul'ug-uay appareça uma bayoneta brazileira ~ A
guel'ra sobre a margem do Uruguay deve mudar lle natureza,
ao menos emquanto idéas clar,ls e precisas não elucidarem aquel
les quesitos.

EDtretanto não se diz que pOl' tornar- e defensiva não deva
V. Ex. fazer passar além do Rio forças para bater aquellas do
inimillo, que O'lsarem ameaçar dalli a margem esquerda do
Uruguay.

Pos~o assegurar a V. Ex:. que S. M. o imperador tem dado as
mais terminantes ordens. para que sejam preenchidas as requi
sições de V. Ex., em homens, rnuniçõe , fardamento e dinheiro;
tendo V. Ex. muito a espel'ar, além destes soccorros, do patrio
tismo e bom caracter dos habitantes da pI'oviDcia rIo Rio Grande,
e do valor do exercito do Sul; e é por esSa. razão que quando
V. Ex. estiver sobre o theatro da guerra, e conhecer o de que é
capaz o nosso exercito com melhor disciplina, a força nu
O1erica do iuimigo, sua qualidade e organização, julgue talvez
sufficientc menor força elo que aquella que apresen ta no seu
det"lhe.

Convém que ell dig-a a V. Ex. (jue S. M. o imperador tem
ordenado definitivamente as expedições rIa Patagonia., e Gutre
Rios. V. Ex. apreseota princi pio certos em suas idéas a tal
1'13 peito, isto é, unIformidade de systema, e~rorço geral e con
centrado, etc.; mas V. Ex. conhece perfeitamente que esse
principias são applicavei' e grandes massas, que têm de maoo
~rar em diversas lin has de operações, as qunes muito convém se
Jam não somente seguras em si,masentre si, com faceis commuui
cações, e <tpoio reciproco, etc. O que é que pode ser a expedição de
Eotl'C Rios? Tresentos ou quatrocentos homens que não são tira-'
dos da forçaesseucialdoexel'cito.Oque póie ella fazer~Justamente
aquillo que os melhores escriptores sobre a arte da guerra acon
selham : isto é, lançar-se sobre a.s communicações do inimigo,
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interceptar os seus comboios, anniquilar os seus depositas, etc.
O Rincão das Gallinhas, Arroio da China, Paissandú, etc., podem
ser prezas daquella força; a navegação do Urugmty a auxi
liaria.

Aexpedição de Patagonia tem por fim tirar a Buenos Ayres o
unico porto que 1l1e resta, abrir por alli o commercio aos indios
pampas, e instai-os assim ao roubo que costuml1m fazer nos con
tornos de Buenos Ayres.

Emquanto ás sete medidas rrue V. Ex. propõe como ne
cessarias ao bom desempenho da guerra Offul1siva, respondo
a cada uma pela maneira seguinte: á la, que a autoridade
do general em chefe é indisivel em objectos militares, salvo
o recrutamento que por lei toca aos presidentes das provin
cias; a 2", que podera V. E:x. premi:1r, em o imperi.LI nome,
as acções distinctas na campanha com graduações até a de
tenen te-corone I.

Que poderá V. Ex. castigar os indi vi luas do exercito na
fórma das leis existentes, e que os insurgentes e desertores serão
levados perante as commissões militares, recebendo V. ~x. nesta
occasião cópia do disposto anteriormente a taes respeitos. A's
3a e 4", que serão dadas as ordens ao ministro da marinha; a 5"',
que são dadas as ordens ao ministro do thesouro; á 6", que
será preenchido tudo que V. Ex. propõe; à 7', que o que
V. Ex. propõe sobre prezas feitas na provincia Cisplatina
fica approvado na fórma das leis existentes; emquanto as
prezas de Entre Rios, é negocio por ora adiado, entendendo-se
comtudo, que as que forem feitas pela expedição projectada,
ou talvez já realizada, devem pertencer á tropa da mesma
expedição.

Sendo a vontade de S. M. o imperador expressa no que deixo
expendido, não podem os seus mini tros deixar de a observar re
ligiosamente, quando de mais se trata da gloria de S. M. o Im-'
perador, integridade da nação, e credito de um gensr,d brazi.
leiro, e das tropas do seu commando.

Deus guarde a V. Ex. - Paço, em 20 de outubro de 1826. 
Conde de Lage$. - Sr. maequez de Barbacena.

N. 3.-Noticia tla viagem do general em chefe ao Rio Grande
do Sul.-Illm. e Exm. Sr.-Aqui cheguei hontem, e pretendo
esta noite atravessar para o coutinente, logo que abrande o fu
rioso sul que depois de tres dias me persegue.

Nas cópias j untas achara V. Ex. uma informação da minha
viagem, e das noticias maritimas que correm, suspendendo
eu por ora qualquer noticia sobre o exercito, por desconfiar da
parcialidade das informações. O quadro que se faz delis é dolo
roso, e si o inimigo tivesse em qualquer grao para isso contri
buido, t",lvez a minha linguagem se resentisse da mol:1ucbolia
que se descobre nos habitante:! da ilha. Como, porém, toclos os
males parecem filhos da inepcia, da intriga e da vingança de
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poucas pessoas, uma lísongeira esperança me anima de que po
derei ainda vencer aquellas difficulditdes, e dil'igir os e forças rle
todo para o unico objecto de que uos devemos occupar.

Logo que eu tiver chegado ao exerCito, e pessoalmente
Ceita os exame necessarios do ql1 existe, do que e póde
fazel' e do que convira fazeI', não pel'derei in'tante em com
municar a V. Ex. tudo com a maior exactidão, pal'a subir ao
conhecimento de S. M. 1. e de uma vez acabar-se tão funesta
guerra.

ão tenho a menorduvid"t sobl'e a prompta remessa de gente,
armas, e fardamento, mas muita e muitissima sobre soldos e
munições de bocca; pel'dôe portanto V. Ex. que ainda mesmo
neste particular chame toda a sua attenção para este objecto.
De ejo a V. Ex. a melhor saude, e sou com a mJ.ior cousideração
e respeito.

De V. Ex.- lllm. e Ex:m. Sr. Canele de Lages.- Obrigadissimo
e tiel cria.do - Marque;; de Barbacena.

Cidade do Desterro, 9 de novembro de 1826.

N. 4. -Chegada do imperado I' aParto Alegre.-Ilm.eExm.
Sr.- No momento em que eu me em empregava em commu
nicar a V. Ex:. ludo quaoto sei sobre o estado do exercito, e com
o detalhe que é iodispensavel, e eis que chega sua magestade,
e re 01 vendo mlwdar um aliciai immedi::ttamente a essa cÔl'te
não posso 00 momento cnmprir aquelle meu dever, o que farei
em oc 'lsião opportuoa, e por agora exporei a V. Ex:. em re-
uma o qu me parece mais urgente.

O exercito esta reduzido a 3.000 homens disponiveis. As
munições de bocca começam a ser mell:tol' fornecida.s ; de fal'da
menta e calç:'Vio ha muita f,dta.

O solllados das tl'opas de·ta pl'ovincia estão pagos até maio,
os das proviocia do Nort.e até a~osto : o estado-maior em dh I!
Cava.lIo exi'tem 17.000, e. onça que sómente metade poderá
ervir. Canetas apenas !la 50. Muitos doentes; e alguma

deserção.
A despeza dupla do aue ma.nd;t a lei. Estou ainda em Porto
legl'e, onde cheguei no 23 do mez de novembro, porque espe

rava, eo ootral' aqui o vi coude d:t Laguna segundo elle
omciara a V. Ex., mns continnando aquelle g-enel'al iL residi!' na
villa do Rio rande. fOl'çoso foi procul'al-o alli, fi por COIl equen
cia retardar a minl1a pal'tida. pa.N o exercito, de ta.nto tempo
qUi.otO foi mistel' para andar m<tis 128 leguas.

O dito general, além da in~ rmação da proxima inva 110 do
Rio Grn.nrle, da qual está persuadido, pouco ou nenhum e'clare
cimento poude dal'-me sobre as fOl'ÇtS (lo exercito as quaes fe
lizmente obtive do tenente·coronel Pacheco. chegado a. poucos
dias do ci.mpo com ofllcios do genera.l Easado para o presidente
da. provincia.
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Razão tinha \. Ex. quando duvidava da diminuta força lIa
exercito, e das faltas de armamen tos, e de pagamell to,"etc. j
porque realmente niuo-uem e pô e persUêulir, selll vêr, de tanta
estravagancia, de tanta dbsipação, como tem havil10 neste
exercito. Na. conta que der a V. Ex. depois lho minha primeira
revista, terei o cuidado de confrontar a força existente com a
que V. Ex. tem mandado, a de- peza. fu tura com a an tecedenle j
e eutão vera V. Ex. si o exercito estava ou não ameaçado de
completa anniquilaçã.o.

Desejo á. V. Ex. a mais completa saude.
Sou Illm. e Exm. SI'. conde de Lao-es. - De V, Ex. atteu lo e

obrigado criado. - lIfa1'l1ue:; ele Barbacena.

Porto Alegee, 8 de dezembro de ]826.

N. 5.- Illm. e Exm. Sr,- A 23 de novembro cbeguei a
esta capital, e não encoutraudo o Exm. visconde da Laguna,
forçoso foi procural-o no Rio Grande, com perda de tempo e
augmento de incomrnodos desnecessarios.

Achei aquelle genel'al em muita du vida sobre a força do exel'
ci to ; mlLS o seu estado-maior affirmava que lião excedia de
5. ]01 homens, e por consequencia lLbatidos 1.831, entee doentes
e destacados, ficavam para forçn. di. ponivel unicamente
3.270 homens.

Depois de fallal' a varias off\ciaes vindos do exercito, propondo
a crer que lL total força é ue G. 8:~2 praças, mas nada posso ga
rantir emquanto não P:lSS1U' revista, visto que tal é a desordem
exi 'tente, que, fazendo vnrios quesitos ao geoel'al Rosado,
elle se refere á resp08la do quartel-mestre general de 6 de
dezembro, na qual diz este omc'al : - que mio lia exacticlao
nos mappas e que e esscncialmente necessm'io tlma inspecçiio dos
clifferences cO?'pos, pa?'{L dahi em diante hltVe?' regulaI-idade e
effectiva ?'esponsabit-idacle, e com etla introdu:::il··se disciplineI
e economia, vi?·tucles m:lita?'es nlÍO conhecidas no e(t'e?-cito
elo Stll.

Depois deste. f['anca e sincel'a exposiçilo, que mai' é mister
dizer a V. Ex ~ Seria mesmo necessario escr'evel' rosma de
papel para notar os lLbusos observauo ,além dos que hei ele ainda
encontrar; e talvez V. Ex. algum tanto duvidasse da minha
exactidão, si eu não ti vesse em meu abono o testemun1Jo do
imperador, que minha boa estl'ella trouxe a esta provincia, para
reconhecer as difficuldades em que estou envolvido. Deixando,
pois, de me occupal' dos males passados, dil'ei a V. Ex. o que
tenho feito.

Principiei por estabelecer uma communicação regular com o
exercito, a qual não existia até hoje, fa7.enrlo partir em cada
segunda-feira um certo numero de carretas com os fornecimentos
necessarios. 1\s mesmas cm'retas voltarilo cueregaclas de couro e
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sebo á disposição da junta, salvando por este modo uma perda
horroros' ,

Ol'denei a fortificaçil0 passageira do Rio Grande do Sul, que o
inimigo podia ter impunemente saqueado, e não se compl'ehende
tanta inepcia, como a que tem manifestado em niLo fazei-o,
Pal'ece agora resolvido a i so, segundo me informou o visconde
da Laguna.

Mandei construil' dU:1s barcas pal'a a deresa da Lagõa Merim,
as quaes ao mesmo tempo leval'ão as provisões para o Jaguarão,
e uma barca capaz de passar no exercito 40 cavallos, quando
rôr necessario.

Pareceu a alguem demasiada Ci.l.utela a coilocação de embar
cações de guerra na La~ôa Merim, mas não eram passados oito
dias, depois desta medida, quando alguns desertores do inimigo
deram pal'te do projecto de virem duas ba.lieil'as em carretas de
Maldonado, paro. se lançarem mL Lagôa, e armadas de 50 bomens,
tomarem 0-' nos'os hiates, pl'ojecto suggerido pelo feliz resultado
da tomad<l. da Paulistana,

Mandei mais reCoI'çal' a esquel'da com o 4° e 5° reg-imentos de
cavallaria, e com o batalhão vindo com o ma.l'e hal Brown, orde
nando ao mesmo tel'lpo ao commandante rle Gol'ite que, em p'r
o pé em Maldonado, faça, de accol'do com as embarcaçõe" de
g"uerra, todas as demonstrações de um efi'eclivo desembarque,
afim de rhamar para alli alg-uma fOl'ça. inimiga, como j~L acon
teceu quando appareceu o comboio.

Organi sei o clepo ito de recl'utas, que já chegam hoje a 300.
Organizei hospital, e fiquei de accôrdo com a junta sobre todas
3S economi(l.'; e li calis3ções que se devem intl'oduzir no exel'cito.
Fiz mais re olheI' ao acampamento uma alluvião de ofliciaes,
iurel'iol'es e soldados, que por di [erentes titulos gyravam
pela prl)vincia, e principalmente residiam na capital, e si
não puder baleI' já o inimigo, pela pequena força rio exel'·
cito, falta de tl'anSpol'tes e c,walharla, empl'e intl'oduzirei ,t
di ciplina e Iivral'ei a provincia dos vexames que ora -'offl'e do
exercito.

Excusado é confessa.r a V. E~. que sem a presença de S. r. o
imperador e a corrIial cooperacii.o do pl'esidente da provincia,
eu teria succumbirlo, flltando-me força phy"ica e mental para
vencer tantas dimculdades.

O exercito e t:\., com e[eito, quasi anniquilado e tem soffrido
privações de todo genero, mas conres o que tanto V. Ex.,
como o Exm, pre idente do thesouro, razão tinham para. o
duvidar.

A extl'avag-ancia das despezas. pela. má interpreta.ção do de
creto de 16 de novembro de 1825, e negligente arrecadação e
distribuiçH,o de todos os objer.tos, excede a quanto se pôde ima
ginar. Todas as rendas do Imperio e todo o'armamento da GI'ã
Bretanha não po-leriam resisti I' a tantas causas combinadas para
fl'ustrar as orden e providencias do ministerio.

Pela cópia j unta conhecera V. Ex, a providencia que dei obre
os 100 homens, que pediu o presidente da Ci platina, e espero
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que merecerá a approvação de V. Ex. MandaI' eu 100 homens
<.le cavallaria para' Montevidéo, e virem de Montevidéo 102,
tam bem de cavallaria, seria prej udicar a fazenda e a tropa,
sem nenhuma vantagem para o sel'viço.

Sigo amanhã para Sant'Annn, e mudarei o quartel-general
para logar mais apropriado.

Deus guarde a V. Ex.- Quartel gener,ll de Porto Alegre,
15 de dezembro ue 18'26.- lllm. e Exm. Sr. conde de
Laaes.-Marque.:: de Barbacena.-Tenente General commandante
em chefe cio exercito do Sul.

P. S. - A pressa com que escre vi me fez esq uecel' de participar
a V. Ex. que mandei vil' de Montevioléo par,t esta [Jl'ovincia
tres companllias de artilhal'ia da Bahia.

N. 6 - Illm. e Exm. Sr. - Amanhã sigo para o campo, e á
proporção que me approximo do quartel general, peiores são
as noticias do mão e tado do exercito, e maiores as queixas
dos vexames e ex torsões fei tas aos habitan tes da provincia.
Espero que estes m,tle ces em immediat:\m nte, e o exemplo
que tenho dado, e to'los os g-eneraes e offici,les que me acom
panham, de viajar á cu la dos no' os vencimentos sem tomar
cavallo, carro 011 embarcação, deverá muito contribuir para
a exacta observancia da~ ordens que vou expedir a este
re-peito.

Incluso remetto a v. Ex. um extracto dos officiaes que hon
tem recebi do briaadeiro Rosado. Alg-umas vantagens obtivemos
no mez de novembro, mas com tal de tl"Uição cavall08 (6.500
em um mez) e tão insignilicante pel'ua d.o inimigo, que ba tara
mei.. duzia de acções para ficarmos a pé.

Pelas diligencias do coronel Bento Gonçalves achei canal,
que puece se,g-uro, para abrir communicações com Alvear, e
não me fal te V. Ex. com o pagamen to da tropa, que está. sem
saldo desrie maio e ago to, como communiquei a V. Ex., que
alguma cousa f.lremos mui brevemente que restabeleça a antiga
e de~idida preponderancia de ta provincia.

Antes de hontem me encontrei com o marechal de campo
barão do Serro Largo, qne me pal'eceu aind.a forte e c.•paz de
muito serviço. Hoje partio p,.ra a Serra, promettendo reunir
em mez e meio de 1.500 a 2.000 homens, com a con liçilo de que
elle os commaodaria, fazendo a minba vanguarda, porque, como
eUe mesmo diz, prefere s(Jr commê\ndado a commandar em chefe.
Veremos o resultado.

Acabo de ouvil" mas não olIicialmente, que o regimento 6°
cheg-ára de Montevidéo a 14 do corrente, o que transtorna a pro
videncia que eu havia riado para complemento da expedição da
Patagonia. Si eu não tivesse submettido a V. Ex. all-ruma re
ilexões contra aquella expedição, decidiria afrouto que fosse sem
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Câvallaria; m1' no estado; ctnal, temo que p1reça filha da
obstinação uma medida que só é !ilha. do meu fraco entendi
men to. Como porérn . M. o imperador ainda e~tá no Rio GI'ande,
hoje mesmo dou parte de tO'lo isto, e si merecer a sua imperial
appl'ovação, vaI ta I'ão os 100 IlOmen para Montevidéo.

Deus guarde a V. Ex. muitos anno . - Quartel Geneml do
Rio Pardo, 20 de dezembro de 18'26.- lIlm. e Exm. Sr. conde
de L1ges.- Marque~ de Borbacena.

P. S. Não havenrlo tempo para, fazer extractos, remetto a V.
Ex. os omcio originaes tio brig-;lrleiro Rosado. e V. Ex., se
gunúo a expo:iição do mesmo brigadeiro, reconhecera I]l1e não
podem ter lugar ta nta e ta s racemmenrlações por acçõe~ tão
insignificantes, como, eja a, da, 3° brig-ada. Uma guerrilha, d cem
homen , <lcompanbada rle uma brigaria, pa,ra bater outenta ! Si
a cada insignificante choque houver nm despacho, em poucos
mezes será o e.tercito composto só de officiae.

N. 7 - Acta rIo consel ho de guel'ra qlu I'esol vau a mudança
do acamp'lmento. - No rlh II de janeil'o le 1827, neste quartel
general do Livr"m'~nlo, "st:lnlil) pl'esente,; o 111m. e Exm. 'r.
gener,ll marquei'- d Bal'bacenn. comrnlOdante em chefe de exer
cito do Sul. e os olflciaes abaixo ;1 signados, r(li perguntado por
S. Ex. o Sr. gellel',iI -i jul!ilvam este acampamento proprio
para continuar nelle a persi,;tir o exel'cito, e principiando \) voto
pelo Sr. coronel Olivel'io Jpsé Ortiz, di e qne, endo o lagar
destituido inteil'amente de pa tngen ,Mio podiam coo el'V3I'-se
n cavalhadas, pOl' i o est'lI'l<l. o exel'cito ,empre a pé, acre 
cenrlo a isto':lo e cas ez de agl1iL e lenha. Todo os Ol1tl'O: rs.or
liciaes concordal'am no me mo voto, até o SI'. hrl!,ndeiro Soares
de Anell'afl. I]ue nccres entou a :te motivos, o ,le não haveI' um
campo pl'oprio par,\ receber inimigo, em relação ás nrmns e ii.
rlistallcin de poder oc'npar-se r>m caso de alarma, e ri ,te mesmo
sentir foi o Sr. bl'igad il'O Cunha Mattos, no que accol'flaram to
L10s o- outro rs. officiae .

A' vista desta I'esposta, pergun tO\l o SI'. general qnnl pon to
d,l pl'ovincirL devia :el' occupado ~elo exel'cito, visto nfio conviI'
o arampamento do Livramento. e ger"l.lmente concordaram todns
1]118 s procura.:e um 10,Q'nr proprio :l todos os re. peito' nns
imnwdia~'Õ 's de HiI,Q'é, tendo ~t direita uma brig-ada lig-. irn. Da,
distancia de'14 leO'lla~ pam menos, e fi, esqu~rda outra hrigarla
lig-ei I'a a.quem do Serri to.

Discol'dal'am qu,l nto a posição ria direita os 81'S. coroneis Bento
ManoeI H.ib iro, .Tpronymo nomes Jal'r!im. ,João Egydio Ca Imon e
Thomaz .lo é da Sil a, opinando que fo"se lt direita cal locada em
Quaró.

Fin::l!menle perg-untou S. Ex. o que se devir\. fazer ne te mo
mento em que o inimigo p~l.recia querer marchar em força sobre
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o Livramento pela Cuxilha Grande e Taquarembó, tendo ao
mesmo tempo os dous Ol'ibe na, cabeceiras do rio Negl'O. O
Sr. cOfonel Olivel'io JO'é O"liz foi de voto que se marcha se
sobl'e Taquarembó, e torlos 0S outL'os s mhores flue se devia sahir
logo deste acampamento, e procuraI' lagar fiwol'avel ás cava
lhadas, esperando neUe mais seguras noticias do inimigo, á vista
das quaes se seguil'ia o que as cil'cumstancias exigissem. A' vista
do que mandou o Exm. general em chefe fechar esta acta, que
eu José .Joaquim Machado de Oli veira, tenente-coronel e Secre
tario militar, escl'evi e assignei.

N. 8 - Officio ao ministro da guerra a respeito da invasão do
inimigo no territorio brazileiro.-lllm. e Exm. SI'.- Não tive
ainda noticias c.o brigadeiro Barreto, nem cabe em tempo j mas
as que me dirigiu omajol' Claudio confirmam tudo quanto haviam
dito os dou, índios fugidos de TaquarenJbó. Accre ce mais que a
partida de tacada na coxilha de Lunal'eja descobrio fogos para o
passo de Matta-alho, e portanto p:1rece que a invasão indu!.Jita·
velmente tem de verificar-se.

No E:stado em que me acho, serei reduzido fi. pura defensiva e,
como em taes cil'cumstancias ficariam expostos os doentes e
muniçõ s, mandei esta madrugada ao coronel Carneiro pÓI' em
requisição torlas as carretas do districto para levar tuLlo para
S. Gabriel. Corta o coração fazer o tran porte de doentes em
taes rnachinas ; é grande infeliCidade começar o meu commando
com taes mediJas ; mas que fazer em crises semelhaules 1 Já
notei a V. Ex. as faltas rle cavn.Jlos, boi', e canetas; hoje tenho
de accrescental' faltnsde disr,iplina. O:; ('1I['tOS que secommettiam
no acampamento de Sant'AllUa e qlte eu suppunha repl'imidos,
manifestaram-se hontem tão desafol'adamente sobre cavallos,
que me vi obrigado a publicar hoje um bando com pena de
morte.

Os soccoeros que V. Ex. manda.va pal'a este exercito desem
barcaram no tim do mez passado no Rio Grande, e em consequen
cia da apparição do inimigo, ~abe Deus quando ca chegarão.
Inclusa achar::i. V. Ex. uma cópia da ol'clem que expedi ao mare
chal Brown.

Deus guarde a V. Ex.- Quartel General de Cunhaperú,
16 de janeiro de l827.-111m. e Exm. Sr. conde de Lages,
conselheiro, ministro e secretario de estado dos negocios da
guerra.- Mal'que:: de Bal·bacena.

N. 9 - N. 1 - Boletim do exercito do Sul - Margens do
Santa Maria, Passo de D. PeJrito, 22 de janeiro de 1827.

No dia 13 do corrente marchou o exercilo do Sul, e acampou
nas margens do Cuuhapel'u, e reunindo-se-Ihe no dia seguinte a
la brigada, na mesma tl1rde marehou um COl'pO de cavallaria de
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Pel'eira Pinto, para obst3rv:l.l' os movimentos do inimigo no seu
flanco esquerdo. e o grosso do Exercito passou no dia 17 a tomar
posição naS origens do IbicuhY-Il18rim.

No dia J9 seguiu o exercito, e acampou em uma, outra ver
tente do mesmo rio. No dia 20 acampoujunto n. Jagôa Formosa. A
21 passou a acampar junto ao aJ'royo do Ponche-Verde; e final
mente a 22 veiu occupal' a interes~ante posição das margens do
rio Santa Maria, no Passo de D. Pedl'ito.

a general Alvear occupava. o Rincão do Cardoso desde 16 do
corrente, e tendo de tacada forças para Jaguary e CurraJes, porto
cm que fez a sua reuniã.o, mandou uma partida (') até Bagé, onde
entritram a 20, mas retiraram-se immGdiatamente. Naquelle
sitio não havia nem tropa, nem depositas.

a flanco esquerdo e direito do inimigo são observados e perse
guidos pelo brig-adeiro Barreto e coronel Bento Gonçalves, entre
tanto que para, a sua frente marcha o grosso do e:rercito imperial.

Bontem repassou o inimigo o Rio Negro uo Passo do Arroj'o
com 2.000 homens, e, dizem um desertor e alguns bombeiros,
que ia passar a artilharia.

Si esta noticia se verificar, parece que aqueJle movimento é
um preparativo de retirada.- 11Ial'qttez ele Barbacena.

r . 10.- alficio ácerca do estado do exercito.- Illm. e Exm.
Sr.- Cheguei ao acampamento do Livramento no dia lo do COl'
rente, e começando immediatamente a revista. do pessoal e mate
rial do exercito, conheci desde o primeü'o dia que o eu e. taclo
era mil vezes peior do que anounciavam todas as noticias que
grassa,vam no Rio de Janeiro antes de minha partida.

Achei o exercito a pé, 'em transpol'te , sem 'Jma só ua re
partições indispensaveis pata su~ moiJili ação e aclministrclção,
montada como devia er, porque não tiuha uem commi sariado,
nem pagu(loria, nem remedias, nem armamento pal'a todos os
combates, e até estava sem e piões e guias. Não tinha eu aca
bado a revista. das chamadas I a, 2a , 3", 4a e 5" brigadas, nem
completado a organização da repartições ci vi , e o que mais
ioto, nem preparado ca a e camas para os doente, que jaziam

no chão, com menos espaço lo que têm os pI'eto_ em navio de
e cravos, quando no dia 7 tive noticia que app'trecJ:1m aJo-uns
inimigo da parte de Taquarembô a furta r gados, o que alias
frequentemente acontece.

Como porém as cartas de Montevidéo e do coronel Bento Gou
ç.alves annunciavam um movimento geral no exercito inimio-o,
desconfiei que era chegado o momento da inva ão.

fi) Aos g"uPO! de tl'oras volantes, que se rlesmcmhl'am de~om exercito, cham2-
so 110 !l\l - pa,·tilos. '
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Suspendi, pois, desde logo os trabalhos indispensaveis para a
organização do exel'cito e occupei-me só de o tirar da falsa po
sição em que se achava.

Afim de conhecer realmen te a força do inimigo, depois de expe
dir in trucções ao majol' Claudio José Dultra. desta::ado na
estancia da Bôa-União, tlz marchar ao tenente-coronel Medeiros
com o regimento 22, e ao coronel Joaquim José da Silva com o
regimeuto 20, para as cab~ceil'as do Taquarembô, recomendando
o reconhecimento e sobretudo a prisão de alguns bombeiros ou
soldados fI.vançados.

No dia II appareceram dou indios fu"'idos da barril. do Ta
quarembó, os quaes diziam que AI vear estava com 3.500 homens,
além da vanguarda de 500; que havia ja levantado gados nas
cabeceiras do Taquarembó.

Estes indios podiam dizer a verdade, ou podiam ter sido man
dados pelo inimigo para nos entreter, emquantoganhavam tempo
para retirar os gados; e era esta a opinião dos militares mais
acreditados do paiz.

Como porém todos elles eram de aceordo commigo sobre a
urgente nece sidade de mudar de posição, cuidei de o verificar.

O mappa junto, assignado pelo quartel-mestre general, que
fez /lo revista dos çavallosacompanhado do coronel Silva e tenente
coronel Rodrigues, mostrará a V. Ex. que, 14.708 cavallos en
tregues pelo brigadeiro Rosado, só 18 se achavam em estado de
prompto serviço.

Em taes circumstancias forç050 foi recorrer aos particulal'es e
pedir-lhe5 quantos cavallos tivessem, bem como de empl'egar os
menos mâos entre os nossos.

Mandei pegar cavallos no dia 13 pelas tre horas da madru
gada, e nào obstante, a mi1rchl1 só poude começa.r ás 10 .boms
de se dia. Tal era o acto de immobilidade depois de sete mezes
de residencia naquelle acampamento!

Vim .'\Campal' nas margens do Cunhaperu, a legua e meia de
distancia e comtudo as carretas de munições de guerra ficaram
em caminho, e só aqui chegaram hoje pelas 11 horas.

Pareceri a V. Ex. inconcebivel como puderam chegar O' bois
e cavallos a semelhante estado de incapacidade, continuando o
exercito em perfeita quietação; mas a explicação é facilima e
veridica.

Sendo os pastos desta visinhança muito mâos, não podiam nu
trir os cavallos, e como a maior part dos lombilhos não tinlHl.m
enxergas, a mais pequena diligencia ou excursão de oito dias
deixava milhal'es de cavaltos anuillados.

Quanto aos bois, esses trabal haram todo o invel'no a. transportar
algullS poucos de mantimentos.

E:mfim, Exm. Sr., o facto é este, e eu me não atreveria n,
proferir taes verdades, si não tivesse em meu abono o testemu
nho de to,lo o exercito.

Chegado a este acampamento, e continuando a incert za sobre
a forç.. inimiga, fiz partir hoje :is seis hora da. tarde ao bri,g-a
deiro Barreto com 1.269 praças, que, reunidas ás do tenente-
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coronel Medeiros e coronel Si! va., e algumas guerrilhas, {arà
uma fnrça de 1.700 homens, sufficiente para, sem risco, reconhe
cer o inimigo.

Marchei para aqui com 4.098 homens, sem contar os lanceiros,
que estão todos empreg-ados na cavalhada e gado, assim como
em conducção de carretas; e hem sinto dizer a V. Ex. que a.
infantaria para marchar foi obrigada a deixar as muxillas; a.
caval1aria do Rio e da Sahia me obrigam a distrahir das tropas
do paiz quem vá apromptar cavallo para eU s, e que mesmo os
apanhem na marchll. quando fazem depois de lançar por terra 03
soldados.

Não podendo tt'ansportar os doentes, que cheg-am a 278; diü
xei-os em Santa ADtla com 232 praças de iuf<1ntaria. para os
guardar, bem como as munições de bocca e guerra que alli
ficaram.

Não cabendo no tempo extrahir mappas com o resultatIo da
minha ravi ta, remetto a V. Ex. O' que recebi do tenente
coronel Eliziario, que não responde pela exactidão delles, e
o que ha de certo é o seguinte: tias chamadas la, 2', 3a, 4&,
e 5a brigada, só tenho disponiveis commigo 4.296 prilças
constantes ela nota infra, e Jella vera V. Ex. que a caval
laria capaz tle entrar em acção com o inimigo não execede
de 1.810 homens.

Deus guarde a V. Ex. - Cunhaperú, 14 de janeiro de 1827.
Ma1'que; de Barbacena.

NOTA.

Infantaria .
Artilharia .
Guert'i1hu .
Lanceit'o::l .
Caval1:wia do Rio .
Caval1aria da Bahia .
Cavallaria de S. Paulo .
Cavallaria do 5° regimento .
Milícias do Rio-Pardo, Porto-Alegre, En-

tre-Rios, Missões e Lunarejos .

TotaL .

1.540
162
212
198
308

66

f~i 1.810 homens

1.362~
4.296

Em 23 do me mo accrescentou o general em chefe ao otficio
supra o seguinte:

N. 10 (a).-Illm. e Exm. St'. -Em 14 do corrente tive a honra
de escrever a V. Ex. o officio de que ajunto agora 2" via, e
então só podia communicar a V. Ex. com certeza, o lamentavel
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estado do exercito brazileiro, e mui vagamente o que se dizia
sobre a força e projectos do iuimigo.

Recebi depois otIicios do brigadeir'o Barretto e corouel Bento
Gonçalves, assim CO:1I0 avi os de diU'erentes, e sobretudo tive os
depoimeutos de quatro solJsdos nossos, os quaes, tendo ficado
prisioueiros ua acção de Sarantly, fOl'am obrip;ados a assentar
praça no exerci to inimigo e puàeram fugir das margens do
'faq",JaI'Y·

Todos são unisonos em que elIe vem reunido eutrar por Bagé
mas quanto á sua força, variam como de seis parn. nove mil
homens. Se~undo os quatI'o soldados, são 1.500 de infanta
ria, 300 arLilheirl's com 19 peças, 6.000 de cavallaria, e 75
carretas de munições de guerra.

Parece indubitcLvel que a intenção do inimigo era cariar o
nosso exercito, afim de bater separadamente a esquerda, que
estava no Serrito, e o centro e direita, que estavam em Santa
Anua, e sem duvida que o teria conseguindo, si eu me tivesse
demorado um instaute em ordenar a immerliata j uncção, ou me
tivesse deixado embaraçar pelas ditIiculdades de todos o gene
ros que me cercavam, começando por estar a pé, achaI' o car
tnchame podre e não ter immpdiatos recursos.

Pelo meu officio couhecc3l'ia V. Ex. o que determinei ao bl'iga
deiro Barretto e coronel Bento Gonçalves, assim como aos coro
neis do 4', 5', e 6° regimentos, quando casualmente soube que o
marechal Brown estava em Porta-Alegre, suppondo-o eu aliás
muito occupado em S. Francisco de Paula, com a defesa daquelle
ponto da fronteira, segundo a minha positiva Ol'dem.

Ao mesmo marechal havia en dado instrucções, quando
estava incerto sobre os pontos que seriam atacados e vogava. a
opinião que seriam tres. Depois escrevi-lhe ordenando-lhe que
se reunisse immediatamente a mim, e temendo que ainda esti
vesse em Porto Alegre, escrevi nesse mesmo sentido aos
coroneis.

Rontem cheguei a margem esquertla. do Santa Maria e hoje
tornei posição G.o lado direito.

Estou, portanto, seguro de reunir todas as forças, si os corpos
ele Barreto e Bento Gonçalves cumprirem minhas ordens, como
espero.

O meu plano esta feito e com o favor de Deus e dos bravos
que me acompanham, espero que sera coroado ele feliz successo,
qualquer que seja a contraria appaJ'encia por a.lgum tempo.

Emquanto eu não tiver força igual á sua, ou não commetter
o inimigo algum grande erro estl'at/30'ico, permanecerei em pura
defensiva, attrahiudo-o quanto puder para o interior, porque
nesta direcção eu ficarei cada. dia. mais forte em gente, cavallos
e munições; e eLIe mais fraco em todos estes elementos. Mas,
suppondo mesmo que aconteça (o que Deus não permittirá) que
uma parte do nosso exercito sej,t batida, uma, du"s ou tres
vezes, nem por isso estara perdid.1 a provincia, e novos soccor·
ros virão do interior, entretanto que um s6 revez do inimigo
decide da sua sorte para sempre.
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Hoje se fez terceira. separação de cavallos magros e cansados,
e apen}\s tenho 1.583, sem melter em conta os que estão com o
brig<tdeiro Barreto e o coronel Bento Gonçalves, que pl'ovavel
mente vi[·ão cansn.dos. Isto é de a~sustar, e não o é menos a
falta de munições de guel'ra, que todas se acham no Rio
Grande.

Comtudo, o primeiro inconveniente será reparado em poucos
dias com as medidas que tomei, e o segundo em um mez j e
aquillo que não tem remedia, remediado está.

a que por agora mais me atormenta é a lembI'ança de que,
chegando exagel'adas ao Rio de Janeiro as noticias que os as
seclas do inimigo espalham, não venha algum mediador oflicioso
aproveitar-se, para u.lcançar do Imperio uma pl'ompta paz,
que seria a maior das de graças, tanto porque não evitaria a
etru ão de sangue que deve correr em poucos dias, como porque
semelhante paz serviria unicamente pam. fazer-nos perder os
fructos da victoria, si formos vencedores.

Eu não po~so escrever muito, nem diZEr tudo, e como V. Ex.
!la de tudo querer sabeI" afim de o fazer chegar ao conhecimento
de .'. M. o imperador, resolvi mflndal' o bt'igadeil'o Cunha
Mattos, CJue de tudo astá ao facto, ou sejil relativamf'nte ao estado
do exercito e seus recur os, ou o plano de campanha que pre
tendo seguir.

Deus guarde a V. Ex. - Quartel General do Passo de D. Pe
dl'ito, em Santa Maria, 23 de janeiro de 1827. - III m. e Exm.
Sr. conde de Lage , conselheiro, ministro e secretario de estado
dos negocias da guerra.- Ma"que~ de Ba1·bacena.

P. S. - No boletim j unto achará V. Ex. um resumo das ope
rações do exercito e das noticias do inimigo. Deveria ser im
pl'es o, mas não é ainda chegado o prelo: C;t,lei de proposito a
minha força, assim como a do inimig-o, que aliás consta dos
meus oflicios, para que se pudesse mostraI' o boletim a qual
quer pessõa.

N. II, - amcio acerca do movimento de jUllcção das tmpas.
IlIm. e Exm. Sr.-Ren.lizoll-se finalmente hl1e ajuncção com a
divisão da esquerda, che~ando o marechal Brown á. uma hora
da htrde a e te acn.mpamento, até onde fui obrh:ado a marchar
para fru trltr as intenções do inimigo, e onde fiz alto, ou para
o receber ou lJal'a ir em seu seguimento segundo as circum
stuncias.

Com o referido marechal vieram o 4° e 5° de caval1aria, os
lanceiros allemnes, batalhão 27, e metade do batalhão 18.
q regimento 6" ou, pura melhor dizer, um coronel, 25 offi
cmes, seis inferiores e 30 soldado~, l1aviaru chegado n. 31 de
janeiro.
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Deste modo tive 11m reforço de 1.572 homens, elevando-se
o exercito aclualmeute it força de 6.348, como V. Ex. vera do
mappa junto.

Nestes oito dias espel'o ter mais 500 homens, em cODsequencia
das circulares que expedi paJ'a todos os districtos.

Ja teuho boje 2.400 cavallos de resel'va, e só me falta receber
algum armamento, que tambem espel'o, para contar vencidas
quasi todas as ditliculdades.

Não farei dellas cir'culTlstan iada narração, porque V. Ex.,
como general e conhecedor Lio paiz, esta no caso de as avalhr
melhor que ninguem ; mas bastara dizer que, e 'tando o centro
do exel'Cito a. 80 leguas de di tancia ela sua esquerda, fiz a junc
ção á vista do inimigo, estando os flanqueadores em constante
tiroteio.

A infantaria, pondo as munições á cabeça, atravessou o Ca
macuan-cllico com agua pelos peitos.

T.oda a aetilharia e carretas pas ou soure pelotas (') e emqun.nto
o exercito fazia tão ilifficil e perigosa passagem, em que gastou
36 horas, batia-se em retirada o coronel Bento Gonçalves com
toda a vanguarda de Alvear, que não distava uma legult.

Do boletim junto verá V. Ex. o itinerario do exercito e o que
houve de mais notave!.

Eu não posso evitar que a vang-uarda inimiga f,\'ça alguns
roubos por aquellas partes da provin0ift que estão no seu flanco
esquerdo e retaguarda, mas parece-me ql1e, sem temeridade, ou
demasiado orgul ho, posso assegur'ar a V. Ex. que o resultado da
campanha está muito proximo, e que sera com o favor de Deus
completamente e-lorioso as armas imperiaes.

O inimigo perdeu mui tas occasiões de batel' o nosso exercito,
como naturalmente devia acontecer r1urante a marcha, tendo eu
menos de 3.000 homens, quando eUe tinha mais de s.rlOO. A
differença entre as duas forças ainua agora é grande,porém, di
minuirá todos os dias, e emfJ.uanto se não estabelecer o equili
brio e eu não tiver recebido o soccorros de armameAto que
espero, pois tenho mais de SOO homens desarmados, estarei
neste acampamento, que por sua natureza é extremamenle
defensavel.

Que fará agol'a Alvear Yatacar ,
A vantagem local é toda nossa.
Esperar que eu o vá atacar 1 Tambem teremos a vantao-em

de augmentar em força, recebendo soccorros todos os clias,
entretanto que elle diminue nella por molestias, e sobretudo
por deserções.

Que resta? retirar-s6 ? Irei em seu encalço até o Uruguay, e a
derrota em uma tropa desmoralisada será completa.

(I) Vaso feito com UllJ couro de boi, cujas bei,'o.das se coutrabem formando
um concavo, ii. semelhança de bote, e dentro do qual se t"anspol'tam 1>as5:l.
geiros e cargas atravez dos rios.
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A prud ncia e tal v~z. a modestia de~ia~l aconselbar-!De uma
linouagem menos positiva, mas tl'emo a vIsta das mentiras que
paI'? aqili circulam e que devem ahi checrar muito augmentadas.

Um dia. se espalha que Bento Gonçalves 'fui batido e que Laval
lc.i'l esta em marcha para ::;. Francisco de Panln.; em outro dia,
que o general e'ta morto e o exercito em retirada para o lUa
PaL'rlo, c, tilla1mente que na revista de Bagé tinba b inimigo
15.00U homens e 50 pev1s, et~. Procuro, portanto, s "'ural' o
~ovorno contra qualquer surprela, filba da solicitude para este
l!:xerclto.

Si AI voar se ti vessa deixado tlcar nas "isinhanças rle 1I1erce·
des, tlez mele" se passariam primeiro que eu pudesse invadir a
pl'ovincia Ci platinn, pelo deplorJ,vel estado a que foi reúuzida
tão boa tropa; mas vindo atacar-nos em nossa casa, deu ·me re
cursos e meios quo ell nunca teri, .

Grande vergonha e pena experimonto quando se apre~ ntam
os desertures inimig-os, pelo contra te humilhante que se oITe·
rece entl·,~ os soldados do Imperio e os da, Republica.
Aquelles rotos, mal montados, mal armados, e com uma divitla
de sete mezes. Estes com bons uniformes, excellentes lombilhos
e ponches, pet'feitamente armados, e pagos todas as senmnas.
E' verdi de que tres quartas p trtes do pngameuto é em papel,
mas uma quarta parte é em metal, e eu não posso dar um de
cimo em metal. Tudo qU1.nto se r metteu do Rio de Janeiro
foram 12'1:000\ isto é, dous mezes e meio de ~oldo, quando se
devem sete, e quando V. 'x. me prometteu que eu teria sem~

pre uma reserva lIe dous mezes, além de estar o exercito pago
em di<}. Estou bem certo que V. Ex:. dira que a falta provém
do thesouro, e que este mini tro tambem dirá que não ha rendas,
entretanto que eu tenho o inimigo sobre os braço~, e tenho o
partido democratico na as embléa para aCCl sar-me pela in
fracção da lei da propriedade, e talvel de muitas outras.

Illm. e EXlll. Sr. conde de Lages, consellJeiro, ministro e
secretario de estudo dos negocias da guerra. - lifal'que:- de
Ba1'uacena.

;, 1I (a) - Eis o boletim a que o marquez se refere no cm
cio suprn. - 2° boletim do exercito do lU - Margens do Rio da
Palma, 5 de fevereiro d 1827.

Pela uma hora de tarde se fez hoje juncção da esquerda com
o centro o direita do exercito, que esta,vam na, distancia. de 80
leguas, quando a vanguarda inimiga appare eu na fronteira, o
que p.•recia impossivel, de de que o general Alve:1r occupou
Bagá no dia 23 de janeiro.

A primeira e sexta bl'igadas com nn.n adas pel bri"'adeiro
Barreto tomando no mesmo dia a posição rie Santa fecla, cobriam
a marcha do e. ercito, observando completa aente o inimigo,
que não ou ·ou atacal-o até o dia 3 I, po"to que qU'lsi todos os
dias I erdesse alguns prisioneiros e desertores.

17
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Sendo objecto principal do general em chere reuni!' as forças
do seu com mando, visto que o inimigo achava-se reunido em
Bclgé, e em tanta superioridflde numerica como de um pal'a tres,
levantou o campo da margens do rio de Santa Maria a 24 do
mez rle janeiro. e na mesma noile acarn[Joll nas mal'gen~ do rio
Taquarembó-cbico, ordenando ao bl'igarleiro Barreto que se re
unisse ao exercito, deixando de observação a sexta brip-ada.

A 26 pa ~ou a l1campar nas margens do Taquarembó-grande,
entre dua~ vertentes que formaVam nma forte po~ição.

Ne ta tarde se reunia o brigadeiro Baneto com a primeira
brignrla, ficando a sexla obser'vando o inimigo.

A 28 marchou, alrave~ ando a Coxilha' g'l':l,nde em um dia
temp~stuo 'o, e acampou na mesma ordem de mal'cha jun to ii.s
orig-ens do rio Camacuan-chico, pas ando grande parte da noi te
li. bivoac.

A 29 acampou na margem esquerda do Camacuan-chico, e
neo-ando este o vão, em C'onsequencia da copiosa chuva dos Lious
dia" antecedentes, e não tendo o exercito pontões, loi mister
fazer botes de couro ('), nos quaes pas ou toda. a artilharia e
munições de guena e occa.

Emqllanto o exercito se occupava da constrncção dos boles de
couro no dia 30, o gcneru! A!vear' marchava com todas us snas
força" soure elle. O coronel B.'nto Gouçalves, balendo-se em
retirada, con eguiu retarda.r a marcha ela \'anguardi:\, inimiga, e
sem perder um ó homem fez alguns prisioneiros, mortos e
feridos.

No dia 31 continuou o inimigo a sua marcha com maIs força
sobre o coronel Bento Gonçalves; e porque então ainda não
haviam pa saJo as bagagens, mandou o general em cbefe ao
brigadeiro Bal'reto repa 'sal' o Camacuan com os regimentos 20° e
Lunarejos, para apoiar n. 6& bl'ig-ada.

A artilharh~ sobre botes de couro, n. cavallaria a nado, e a
infantaria com as munições ii. cabeça e com a~ua. pelos peitos,
atravessaram o 1'10 no dia 30, as carreta de munições de guel'ra
e bocca no dia 31, gastando-~e nesta difflcil passagem unicamente
36 horas.

A vanguarda do inimigo esteve a meno!:! de uma legua
de distancia em continuado tiroteio, que ces ou depois de
noite

A 6& brio-adn. ficou do outro lado do rio cobrindo a retaguarda;
e o brigadeiro Barreto reunia-se no dia lo de fevel'eiro ao exer
cito, que, principiando a sua marcha asoito hora, acampou pela
urna da tarde nas origens do rio das Palmas, deixanJo algumas
partidas a observar o inimigo.

A 2 de fevereiro avançou o exercito para acampar em me
lhor posição na margem direita do mesmo rio, e no dia 3, haven·
do noticia do inimigo fazer algum movimento pura a sua esquer-

(I) l'e1otas.
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da, marcbou as II horas da noite a la. brigada ligeira do com
mando do coronel Bento Manoel Ribeiro, para observar a sua
direcção n1 tel'ior.

A 4 ITIne! u o exerllito pwa ponto mais commodo i1 tropa, nas
maJ'gens do mesmo rio.

E tando o :;ercito, pela sua reunião, não só prompto para
receber o inimigo, mas tambem pam marchar sobre elle,
caso haja de rt:tirar-se, o genera.l em chefe só espera a
noticia certa da posiçã.o de AI vear para manobra.r conveni·
entemente.

De.sde o dia l° do corrente tem o inimigo mascarado os
seu movimento. com tão fortes partidas em todos os sentidos
que os nos os não puderam neSCOUi Ü' o grosso cio exerci to. A I"
brigada do com mando do coronel Bento Ma.noel R.ibei 1'0 desem
penhará, taIver. até amanhã, tão importante commissão. Os
desertores inimigos continuam a apresentar-se, e outros, em
pequenas partida' de 30 ou 40, tomaram a direcção do Rio
Ne!!ro.

Cinco boras <.la tarde - Neste instante chegam os prisioneiros
feitos pelo bravo alferes José Theodoro da Silva, qU8 fõra
mandado sobre a retaguarda do inimigo observar seus mo
vimentos.

ElIe mal'chon hontem pela co ta do Piraby, dirigindo-se
ao povo de Bagé, onde conseO'uio entrar de noite, e,
fazendo prisioneiro um soldado lanceiro rio inimig-o, por elle

oud saber que dalli snJlÍra aquella tarde uma partida de
"O homeo, vinda de Maldonado; e marchando em segui
mento della, coo eguio alcançar e derrotaI-a completamente,
hoje pelas sei horas da manhã, fazendo 13 prisioneiros,
inclusive um capitão e um tenente j algum armamento em
IJom estado, uma corneta nova, cincoenla pares do calça de
p,tll1l0 flno e branca, tl'inta fardas de ofllciaes, muita cor
respondencia para o exercito argentino, 130 cavallos supe
riores, tica.ndo mortos no campo 11. A forç do inimigo
era de 30 homen , e a no ,de 17 sem que sofl'resse a perda
de um só. O ma,j interessa,nte dest<:L acção foi n. presa de
toda. a cOl'respoodeocia ottlcial e particular, que vinha para os
generaes e officiaes do exercito inimigo.

N. 12 - os omcios que agora se seguem continúa o marquez
a J'elatar circumstan iadamente ao governo imperial a marcha
do exercito brazileiro. assim como o deploravel estado de
insubordinação a que o mesmo chegara.

Illm. e Exm. Sr. - Não é chegado até hoje o auditor geral, e
o D umero dQs presos para conselho cre 'ce con 'tan temente,
fazeuLlo não só grave peso ao exercito, mas concorrendo para
augmen to da insubordinação.
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Antes de 1l0ntem de m~nllã um solll;ulo dou nma [acada em
um olUcial, que está co p uca e:iper,tnça de Vilb, e no mesmo
dia à noite outro soldado avançou com bayoneta para outro ofi
cül,L Isto exige prompto castigo: nomeei, portanto um capi
t1io para auditor, e mando fuúla,r o snlllado. O que nilo dirú a
as"embléa. V. Ex:. tom tl'iL a mOllida,' que julgal' acel'tauas
pal'a livmr-me Ile algulll incomUlOdo, em consequellcia de ta
medida, tilha. da justiça, e <la IBces~idarle.

Os regimento~ de milicias e tão em geando fltlta ue omcine',
havendo algumas companhws com um outra' sem elle~. O ser
viço em campanha não se pu le fazer desto motlo, como V. Ex:.
bem conhece, e a remes a das propostas par,), o Rio não repara ,)
mal existeute.

Si eu imaginasse que sei" clias depois <la minha chega ia a
exercito appareceria ° inimigo na f1'onteir<\, não deixari . d 'oli
cital' a competent autori açio para COl'tar e tas e outras diJ'Iicul
dades, quando S. 1\1. 1. homou e ·ta provincia, ou mesmo /lunudo
V. Ex. me autOl'isou para premiar o omciles por acçõJs
distinctas.

A' vista do exposto parl1 atalbat' o mal existente, e para mos
trar que não ambiciono ex eder os limite' da mioha jUl'isdicçã. ,
mando fazer a pl'oposta dos postos vagos até capitão illclu::.ive,
e darei immediato exercicio. Quanto aos po~to~ superiol'es e
a proposta de linha, mandarvi a V. Ex. logo que as tiver
recqbido.

Espero que V. Ex. me faça jll'tiç;t e a mercê le fl\Z e chegar
esta medida á impeeial presença de sua magestado em sua. ver'
dadeil'a c6r, para que mereça a approvação do mesmo augusto
senbor.

P. S. A's 5 homs da taede. Hoje chegou o aulitor geral.
Deus guaede a V. Ex:. - Quartel gel1er,\,[ das Palmas, 3 de

fevereiro de 1827. - Illm. e ~xm. Sr. coolle de Lages, COIl e
lheiro, ministro e seceetal'io ue estado dos negocio:> {ht guerr<1.
- Mal'qtle;:; de Ba1"bacena.

N. 13.- Illm. e Exm. Sr. conde de Lages, miJlistro da
guel'I'a. Já tive a honra de comlllunicar a V. Ex. a juncção
do cent1'O com a esquerda do exercito no dia 5 do corl'ente, e
quaes as medidas e meios que empre<>al'a para reb,ttel' o inin.!ilJ·o.
si fo se ataca,do, como devi,L esper LI' depois ue tau ta:; fanl"arl'ü
nadas em repetida,; proclamações, e achaudo-s eUe com tanta
superioridade numerica, pois, segundo as melhores informações,
excede a sua força a 9.000 110mens.

Até o referido dia 5 fez o illillligo todos os peeparati vos de
passar o Carnacuan, mas longe di so tomou a direcção de Taqua
rembó, tlizeodo ao exercito, segundo um portuguez uesertor, que
ia tomar a caixa militar que ticál'a em Sant'Anna.

Pal'a mim é iodubitavel que n illimi~o se retiea, supposto haver
no exercito quem pensa que Alvear procunt os campos de Santa
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Maria, vantajosos á sua cavalhada, pela mesma razão que eu
procuro as mon tanhas pedregosas de Camacnan.

A incerteza não poude durai' 48 boras, porque destaquei sobre
seus flancos as dua" briga.das ligeiras de Bento Manoel Ribeiro
e Bento Gonçalves da Silva, e vou em seu seo-uimento.

Era preciso esperar ainda o armamento que vem do Rio
Grande, e a gente que traz o marecbal barão do Serro Largo,
mas o tempo vôa, e si o inimigo foge, como supponbo, tambem
voará na sua marcha j como, porém, acompanbal-o, ~chando-se o
exercito imperial a pé ~

Hontem, pelas duas horas da madrugada, levantei o acampa
mento e vim para Clmacuan, com intenção de seguir esta manhã
parft as ponta de anta Mal'ü),.

A distan 'ia não excede a quatro e meia leguas, e comtudo
cansaram na mar ha para cimêL de 150 cavallos, - metade das
carretas ch gou á noite, e outra metade vem chegando agora,
sete boras l1<L manhã.

Não cuide V. Ex:, que eu marcho com grande numero de car
retas j apenas tenho 46, das qua s 32 com munições de guerra,
oito no commissariado e seis pai'a doentes, botica, etc., qonde se
collige que não temos provisões de bocca, nem transporte para
tloentes e cansados na mftrcha.

Tomando cavallos a torto e diJ'(lito, tenho boje 3.200 orelhanos,
que de-tinava para um dia de acção, mas sou hoje obrigado a
reparti I-o pelo regimento e em poucos dias ficarei a pé.

Forneci as duas brigarias ligeiras de bons cavallo a tres por
pr,'ça mas V. Ex:. bem sflbe que, estando ellas constantemente ã
vi:,ta do mimigo, em poucos dias será preciso reforço, e não
tenho.

Emfim, consegui malograr as intenções do inimigo, e si me
fu!\,ir, como supponho, não poderei seguil-o efficazmente, por
falta de cava 11 às e bois.

No mesmo momento em que tiver certeza dft retirada, expe
dil'ei ordens a Mon tevideo para dous batalhões occuparem o
Rincão das GalJinhas expedição facillima e Regura por mar, mas
qlleil'a o us que o bal'ã.o da Villa Bella obedeça. Tpmaclo aquelle
ponto, terei hons qnartei' de inverno, porque, a despeito de
todos os obstaculo e faltus, não desisto de occupar a Cis
plittina.

Deus guarde a V. Ex. - Camacuan-cbico, 11 de fevereiro de
]827. - Mal'quez de Bal'bacena.

N. 14.- lllm. e Exm. Sr. presidente r'Ia provincia do Rio
GI', nlle do Snl (') - Agora chega um indio dizendo que todo o
exercito inimigo enteara em S. Gabriel ante-hontem de manhã.

(l) Br;gadeil'o Salvadol' José Maciel.
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Si esta noticia fór verdadeira, Alvear commette o desatino de se
entranhar, e a sua p'H'da total parece se~ur<t; m tS du vida de
tal movimento por muita rDZ es: I·, porque batido eEte exercito
podia Alvear dispOr da provincia como quizesse, e si eUe o teme
agol'a, como avançar para o interiol', deixando-o na retctguarda
e com meios de crescer em força? ; 2", porque estando a bl'igada
de Bento Manoel á vista, e communicanrio-me todos os movimen
tos do inimigo, ainda me não dea parte da íilarchfl, de todo o
exercito além do Jaguaré. O cOl'onel receiaV'a que alguma forte
partida inimiga fosse saquear a povoação de S. Gabl'ie1. e por
is'o prevenio os habitantes e commandante, e quanto a mim, é o
que pode tel' acontecido.

O portador vai a to Ia a pressa buscar esporas e espadas, e por
isso não posso retardaI-o.

Deus guarde a V. Ex. - Quartel geDflral do Camacuan-chico,
11 de fevereiro de 1827.- Marquez ele Barbacena.

N. 15.- Illm. e Exm. Sl'.- POUC:1S bOl'as depois de haver
escri pto a V. Ex. o meu omcio de 11 do corrente, sob o n 8, ti ve
certeza que o inimigo e,-tava em S. Gabriel, e que com as costu
madas fanfarronadas espalhava pretender continuar sua marcha
triumpbante até Porta-Alegre.

Immediamente tomei a direcção de S. Gabriel, sem perder um
instante, á excepção da inevitavel demol'a de 24 horas, quando
chegr,u o mal'echal barão do Serro Lal'go com 243 pai anos e
desertores, que foi mister organisar em companhias e dar-lhes
officiaes.

Hoje. pelas nove horas da manhã, aqui cheguei, havendo a
reta!;uarda. inimi~a. commandflda p r L tvaUeja, sahido hontem
pelas quatro horas da tarde, quantia soube da approximação do
exercito brazileiro.

Havia quatro dias que Alvear, com a infantaria, al'tilharia e
bagagem, tinha deixado a povo;1ção dizendo que seguia para
Porto Alegre, pela capella de S nta Maria.

Nest9 momento (cinco horas) recebo a ca.l'tá pOl' cópia junta do
coronel Bento Manoel, que confirma. a retirada por S. Simão, e a
denota do inimigo sera certa e total, si eu cou 'eguir alcançai-o.
Para esse fim mal'cho amanhã de madl'ugadll. palo pa so do Ro
sario, deixanrlo aqui doente, bagagens e m~lDições tle bocca.
Tambem deixo algumas de guerra, e fal'ei quanto coubel' em
minhas faculdades pal'a dar um combate, Que tel'minara a guerra
para sempre e cobrira de gloria ao exorcito imperial.

Devo, porém, declarar a V. Ex. que, a despeito do~ meus es
forços e da boa vontade e valor das tropas, estou pel'suadido que
antes de poucos dias flcal'ei a pé.

Tomando cavallos a torto e direito, ajuntei 4.000, que chega
riam para defender-me ou para bater o inimigo, si eUe tivesse
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ficado em S. Gabriel, mas para o seguir até o Uruguay, com !lo
velocidade que elle leva, é certamente impos ivel.

Não ob3taute, vou em seguimento e recono ao presidente e
habitantes da provincia, esperando muito, sobretudo, no favor
do Omnipoteute.

Tambem escrevo ao bará de Villa B lia para oecupar jit o
Rincão das Gallinhas com j'Jis batal Mes, e continUftl'ei a dar conta
a V. Ex. com mais vagar do que tem ou tiver occol'rido,
pois já não tenho alento para continuar hoje a escrever ou
dictar.

Deus g'uarde a V. Ex:. - Quartel general de S. Gabriel, 17 de
fevereiro rle 18')7. - Illm. e Exm. Sr. canele de Lages. 
.i\{arque.:: de Barbacena.

N. 16. - Carta do coronel Bento Manoel Ribeiro a que allude
o marquez no officio supra.

lllm. e Exm. Sr.- A carretame do inimigo lJaixou hoje pelo
campo da Cruz, entr o bauhado de Jacaré e Cacequi j é certa a
retirada por S. Simão.

En hoje vou ficarem lbicuhy, no pa so do VinM, pôr as minhas
cavalhnrlas em segul'ança, e f,lzer-lhe guerrilh~s, até passar em
Santa Maria, logo que passem o passo no fundo do Loreto, e
vou sa.hir adian te.

Elle , segundo as suas marchas, só depois de amanhã poderão
chega.r ao passo. .

Deus g'uarde a V. Ex. - Campos do Coronel Carneiro, 15 de
fevereiro de 1827.- 111m. e ExlU. Sr. mar'quez rie Bitl'b,lcena,
~eneral em chefe. -Bento Manoel Ribei?'o, coronel commamicmte
da 1" brigada ligeira.

N. 17.- Nlt mesma data de 17 de fevereiro, em que o mar
quez de Barbncena offlciou ao governo imperial, expediu elle o
seu 3° boletim, concebido no termos seguintes:

3° holetim. - Quartel general de S. Gabriel, 17 de fevereiro
de 1827.

Hoje pelas nove horas da manhã entrou o exercito imperial
nesta povoação, hn.vencto a, retaguarda inimiga, commiLDdal!<. por
Lava lleja, feito a sua retiraria bont 'm pelas quatro horas da
tarde. O O'eneral Alvenr o havia precedIdo de quatl'o dias. com 30

infe.ntaria, artilharia e bagagens, logo que soube da passagem
do Camacuan pelo exercito imperial.
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Quando este exercito constava apenas de 3. &00 homens, não
ousou AI vear atacai-o, estando a menos de quatro leguas de
distancia:

Quando marchavamos ap sou encontro foge verg'onbosamente :
eis o resultado de tanta fanfarronada.

Os dias 6, 7 e S fOl'am empregados nas disposições necessarias
para repellir ou atacar o inimigo, e sobretudo em procural' ca
vallos e receber alguma&1 munições de guerra, vindas de S. Fran
cisco de Paula.

Neste ultimo dia houve certeza de q.ue o grosso do exercito
inimigo havia deixado as margens do Camacuan com direcção
para o interior.
. A 9 principiou o exercito imperial a sua marr:ha, e IlãQ encpn
trando o inimigo em S. Gabriel, vai em seu seguimento.

Os desertores e pr'isioneil'os chegam ao exercito todos os dia .
As nossas partidas teem constantemente batido as do inimigo,
sempre que este acceita o llombate.

No dia 13 muito se distinguiram o major Gabriel Gomes, o
tenente Marcellino Ferreira do Amaral e o alferes Antonio
Correa de Mello; porque, com a perda unicamente de dois
homf;lQsl resiptjram a mui puperior força do inimigo, matando
lhe 20 soldados e dous alficiaes. O tenente José Tl1eodoro
tambem tomou tres carretas do inimigo, todo o gado roubado
da estancia de Manoel Rolhano, 150 cavallos, sete clavinas, seis
pistolas e sete espadas, fazendo oito prisioneiros. Entre estes
veio o infame e cpnhecido traidor Amel'ico, que era julgado em
commissão militar. - Ma1'que::; de Bal·bacena.

N. 18 - Proclamação, que do quartel general de S. Gabriel
dirigia ao exercita-Soldados' quando o inimigo se apresentou
nesta fronteira, estava o centro do exercito imperial a mai de
80 leguas de distancia das divisões da esquerda; estaveis
sem transportes, e até com faltas de armamento e munições d
guerra. Vosso valor, vosso patrioti mo venceu todas as dificul
dades, e por marchas forçadas e atrevidas, quasi a vista do ini
migo, e estando os postos avançados em constante tiroteio,
conseguistes fazel' a j uncção com a maior parte das tl'Opas da.
esquerda no dia 5 do corren te ; as outl'as se reuniram nos dias
11 e 13.

Então fazia o inimigo todas as demonstrações de atacar-nos,
e posto que por sua superioridade numerica e pela linguagem
de suas pl'oclamações, o ataque parecia provavel, não passou de
demonstrações, e deixando as margens do Camacuan, coloron
aquelle principio de retirada, dizendo que nos esperava nos
campos de S. Gabriel ou qlle seguida para Porto Alegre.

Por Davas marchas forçadas aqui chegastes esta ITInnh&, e
longe de encontrarmos o inimigo, achamos a certC7.a de sua



- 265 ~

vergonhosa e precipitada fugida, havendo a retaguarda, com
mandada por Lavalleja, deixado a povoação de S. Gabriel
hontem pelas quatl'o horns e meia da tal'de, entretanto que
Alvear adiantou de quatro marchas a infantaria e arti-
lharia. .

Bem quizera eu dar-vos algum descanso, depois de tantos
canlos de leguas de marcha com sol abro,zador, e até alguns
dias sem agua, e muitos sem pão e farinha; mas um instante
de demora nos privaria de 130lher os fructos do nossos trabalhos
e ele terminar a guerr,t para sempre, como exige a honra e gloria
elo exercito imperial.

Soldados, redobremos de esforços, e em poucos dias alcançare
mos o inimigo: a vi toria é cert'l, e na cidadc ele Buenos Ayres
vingaremos as hostilidades commettirlas nas pequenas povol\ções
de Bn.gé e S. Gabriel. - Marque:: de Bm·bacena.

N. 19 - Trecho do omcio do ministro annunciando l1 nego
ciação do, paz da. parte do diplomata inglez .
••• e •••••••• o' ••••••••••••••••••••••••••••• o' •••••••• "., ••• o.

Tenho as melhores noticias do cO~'orleZ Cotter, e da SU(l, com
misstio, e igt~nZmefl,'e da vinda dos recnll·as elas ilhas. Julgo tambem
conveniente que V. Ex. saiba que o ministro inglez ap~'esentou

como base pa~'a negociação a cessão por pa~·te do B~'a~iZ e Buenos
Ayres dct p?'ovincia Cisplatina, ficando esta independente e gover
nada pel' um governador posto PO?' Buenos A-Y?'es e devendo ser
demolidas as fortificações das praças; o que roi ?'ejeitado. - Conde
de Lages.

N. 20 - Partes officiaes a respeito da batalha de ltuzaingo.
Illm. e Exm. Sr. - No dia 20 de fevereiro encontrei o ini

migo nas visinhanças do Passo do Ro'ario pelas seis horas da
manhã, e desde logo cOlleçou o fogo.

O marechal barão do Serro Largo, fazia a vanguardo, com
uma brigada de 5tiO homens, por elle me5mo escolhidos, e se
gundo suas expl'essões, todos de fa.er pê. Long , porém, de fa.er
pê ou a menor resistencia a qu \tro esquadrões inimigos, rugiram
sem dar um tiro, ou tirar pela espada, e em tal debandada que
ausaram alguma desordem no 5° regimento destinado a su ten
tai-os, e teriam cahido sobre o quadrado dos batalhões 13 e 18, si
não tlzess fogo sobre eUes. Alguns destes til'O mataralIj o
mat'echal.

Esta desordem, expondo a divisão do brigadeiro OaIlado a ser
flanqueada, obrigou-o a occupar-se em repeliir, como fez, os
repetidos atal1ues do inimigo por este lado, deixando por isso de
cooperar com a primeira divisão, onde a victoria duas vezes se
declarou em nosso favor, mas onde tambem tivemos 3. desgraça
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de ver fugir quasi todo o regimento 24°, entretanto que o inimigo,
p r sua gl'ande sllpel'ioridade numeric", não ó mandava reforços
a todos o pontoa atacarias, mas destacav:'. esqnadrões que nos
flanqueavam pela. direita e e~querda, hLnçando fogo nos campo:>
ao mesmo tempo.

A fugida não se limiton á brigada do marechal bal'ão do Serro
Largo e regimeuto 24°, fugiram tambem todos os lanceiros do
Uruguay, todos os cOI,ductores, e grande numero de soldados de
varias regimento que h'Lvi>l.mos I'ecrut<ldo na provincia, Todos
estes homens fugimm no momento de começur o fogo, a mnior
parte delies para saquear no sas bag'Lgens. No momento nio
pude acreditar semelhaute atrocida.de, mas no segundo e terceiro
dias tive a.s provas decisivas, não só pelas te ·temunha:> que foram
victimas, e se reuniram ao exercito, mas porfJue apP'lrecer"m os
despojos entre os nossos soldad,.s. Os militares mais antigos e
distinctos do paiz, ou vindo a minha sUI'preza, todos me as egu
ram que este horrol'oso abuso se introduzira desde o combate de
Catalan, e que todas estas guerrilhas, lanceiros, etc., etc., só
vinham ao campo com o sentido no saque.

Roubaram as bagagens, e continuam a roubar todas as
estancias, casas, e pessoas que encontravam ml sua pas
sagem.

Perdôe V. Ex:. esta digressão a um general magoado de tanta
traição e cobardia.

Vendo-me com 1.500 homens de menos por deserção, em cujo
nnmero entram muitos officiae~, e as tropas fatigadas com
sei horas de con tinuado fogo. e o inimigo dispondo cercar-nos,
fOl'çoso f li retirar-me. posto que até então tivesse mos vencido
em todos o; ataques feitos ou recebidos.

Os cinco batalhõ.s de infantaJ'ia fizeram prodigios de valor, e
:lo elies se deve salva.r-se O exercito na retirada, il despeito da
perseguição do inimigo.
. Eu só perdi uma peca de artilharia, por causa. do~ conductores,

e 223 homens entre morto e IJri ioueit'os.
O numero do' extraviado:> é mais coo ideNvel, porque, de

baixo d<lquelle titulo vã tambem comprehendidos muitos que
são desertores, mas desde hoje começam a reunir-se.

Comtur!o h:, mesmo muito,; extraviados na marcha, princi
palmente ali ~mães, e procnro t'eunil-os, deixando e:;quadrões, e
até regimentos, par.l os trazer na garupa.

Estando com a cav ,1Iaria 'l pé, e c m a inf"ntal'j(l cauçauis
sima, procuro 11lgum palito menos _xposto, em que poso fi. receber
os soccorros indispensav is de calçado. farrt,unen to, munições de
g'uerra, e cavallos, e quanto a mim só póde ser o passo de S.
Lourenço no rio Jacu hy.

A pluralida,de ,te om iaes foi de opinião que S. S3pé era prtl
ferivel, paI' causa do sustento da gente e dos caValias, con"cln
indo, porém, todos que nos deviamos retirar para S. Lourenço
logo que o inimigo avançass~.
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Ora, estando o inimigo distante unicamente quatro marchas, e
devenrlo a pas~aO'em do rio occupar um dia, vem a sel' manifesta
contradicção demor.ermo-nos em S" Sepé.

Si o inimigo me der tempo para receb r os soc_orros de que
preciso, ainda espero til'i1r-me rla luta com vantagem, mas si
atacar com força, temo não poder resistir, os filh s da provincia
desertam aos centos, atlm de irem; cuidar, como elles pro
prios dizem, de suas v,tCca' e familias, e a magnilica infanteria
esta exhausta"

Tomei o commando de exercito no dia I de janeiro, e a 7
llppareceu o inimigo.

A desorgauizaçilo entiio existente, e as faltas em todas as
repartições não provinham de obra minha.

Os soccorros que pedi, e V" Ex" mandou, ainda não foram
recebido. até hoje.

Com tudo fui obrigado a marchar, mesmo neste estado de
óesol'ganiz ção e desordem, para reunir-me com as tropas do
Jaguarão, e depois da j uncção, e óa reunião de varias guer
rilhas e voluntarios, reuni 7.200 homens.

Bem conh~cia eu que ~em muita disciplina, e completo
fornecimento dos objectos neces adas a um exercito, não se
póde fi:lzer a guel'l'a com proveito, e pai' isso limitei-me á
defensiva, procUl'ando as montanhas de Camacuan, aonde com
ar til haria e infan teria podia bem defender-me contra forças
superiores"

Quatro ,lias depois ue escolher aquella posição reconheci que
um general ue-te paiz é obrigado a sacrificar turlo ao SIUento dos
cavallos; (jue não podia alli demorar-me por mais tempo, e que
era indj pen avel mudar frequentemente de campo, e pr'ocurar,
não lagar seguro, mas pasto e agua paru. os animaes.

O inimigo, por identico motivo, mudava de campo e deva"
ta.va o paiz, o qua excitava os queixumes, e a murmuração da
provincia contra o exercito.

E:;tas mUl"mU,'ac:ões não contaminal'am o exel'cito emqu;\nto
não chegou li. 7.000 homens, mas desde então, e obreludo desde
que o coronel Bento Ma,noel avi ou que. o inimigo se retirava.,
en tl'OU em especie de fI' nesi gel'al paI' ata.cal' o inimigo, tomando
os soldados contra. a minl1a resisteucia, 11 medida de des' rtarem
aos 20 por dia, dizend.o que, como o general não queria ata
car o inimigo, e defender a pr'ovincia, que elles iriam defender
as suas ea ase Famílias.

Em taes cil'cumstu.ncia , não tendo pon to seguro em que me
pudesse ustentar, ' vendo diminuir a foy'ç:t que com tanto tl'a
balho ajuntal'a, julguei acet'taclo appr'oximar-me .lo inimigo,
afim de tirar partido de tanta valentia, e bóa vontade, antes
que me deixassem reduzido ás tropas de linha.

A cJbal'dia no comba,te correspundeu á arr gancia anterior, e
os roubo commettidos em tndo, e a todo não teem parltUelo nem
entre os cossacos"

Nunca vi procedimento tão indigno.
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No meio de tantos crimes, brilharam os regimentos de Luna
rejas, e 20, assim como a bl'igada de Bento Gonçalves, mas do
l° bandearam-,e dous oili iaes para o inimigo, do 2° foram con
stantes as deserções, e da brigada de Bento Gonçalves retirou-se
um tenente-coronel (') com 200 homens para o Jaguarão, sem
licença do general, e nem se importarem com o exercito.

Na relação junta achará V. Ex. o numero de mortos, feridos,
presioneiros e extraviados. .

Em outro officio darei couta a V. Ex. dos omciae que m'lis se
distinguit'ilm, porque, SUppllStO tive semos de abandonar o cam
po da batalha, ou fosse em con equencia dos cobardes quo fugi
ram, ou dps erros do general, os berões que tanto se illu traram
durante 11 horas de combate ("), 24 de marcha sem descanço, e
sem comel', são, na minha opinião, tão dignos das boas graças Je
S. M. 1., como si aos seu esforços tive se acompanhauo a
victoria.- Deus gnal'de a V. Ex.- IIlm. e Exm. SI'. conde de
Lages. - Vacacahy, 25 de fevereiro de 1827. - Mal'que. de
J3arbacena.

N. 21. - Illm. e Exm. Sr. - Tendo no meu omci!) de 25 do
çorrente dado conta a V. Ex. da acção do dia 20 dm geral, cum
pre agOl'a particularisar os nOlUes dos officiues que mais se
distinguira m.

O combate começou peh nossa direita, e o brigadeiro Barl'etto,
á testa da 2" bl'ig,lda de cava Ilaria composta dos regimentos
4° e Lunurejos, fez a mais brilhante carga sobl'e o inimigo, e
por duas vezes pÔ7, em derl'ota quanto se lhe ,ppôz. O regi
mento de Lunal'ejos commandado p~lo tenente-coronel José Ro
drigues teve a melhor parte neste ataque.

A la brigada de infanteria, composta dos batalhões 30, 4° e
27°, á bayoneta calada fez retirar-se a 1" linha inimiga, e
quan,lo foi carreg-ada paI' mim numerosa. ca.vallaria, retirou-s
formada em qnadl'arlo rOl' ba.t:tlhões, c,'tusando o maior estrago
nos Ianceil'os inimi"'os. A brigad era commandada pelo Cal' 
nel Leitão, que foi obrigarlo a enc·\rl'eg.1r-se lambem do com
mando imm diato do batalhão 4", em consequ91lcia d ter F"l
lecido o m l.jor e tlous capitá,s, e retirar-se fel'ido o tenente
coronel Freire, quantia a perda dv saugue já lhe não permittia
contiuuar no combate.

Duas vezes teve e"ta divi ão ganha a victoria, mas o ini
migo dispunha de numerosas forças, e eu não pude acudir
com a segunda divisão pela debandada do marechal barão do
Serro Largo.

1 lssas Caldcroll .
• o Jll(Lrquez incluía a<lui as sois I10ras quo durou a batalha c os tiroteios

pareiaes ha\'ídos até o pÔr do sol.
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A segunda divisão tambem fez o sen dever, e merece mui par
ticular di"tincção o tenente coronel Felippe Nery, que, sendo
ahanuonado pdns soldarlos, conseguiu por esforços e ri,co
extraordinarios levai-o:> á carga.

O tenente-coronel Ln.menbn, !'endo ferido no pI'in ipio da
n.cr,:ão contiUllOu ate ao fim com a maior presença de espirito
e gUi!pice.

O brigadeiro Callauo, cOl11lJ1anuante (la. divi ão, preencheu
a miuha expvctaçã e Illo"tl'ou-se geneml habil durante a
relirillla.

O g-eneral quarlel-mestrl;l-g nera.! e o coronel Aleucastro
foram inseptl'avei:; de milll duranle a acção e ue empenlJaram
com etactidl10 e acerto toda as ordens, no meio de um chuveiro
de bc\las e bomhas.

O almiraut.. Brown teve um cnvallo morto, e foi levemente
contuso pOI' um,! haJa, tle mosquetaria.

Só flço menção dos omciar~s generae., e superiores até tenente
coronel inclu'ive. purque de-te pusto para baixo, estou autori
sado êt promover' o.' que merecem.

Ao coronel de artilharia, qu' se POI'tou com a maior cobardia,
deitnndo-se por terra e fu~indo das peças, as im como a todos
0::1 ofIlciaes que fugil'am do campu e andam divagando pela
provincLl. pretendo m·lud.r julgar em conselho de guerra;
nm' ainda não dei ortlelD alguma, esperando fuzer alto e ter
auditor

Em consequencia do exposto e das recommendações dos
commnndante:; das divisões, liz a relação junta para V. Ex.
obter de sua magestade a remuneração que lhe pal'ecer
justa.

DeliS guarde a V. Ex. - lIlm. e Exm. SI'. conde de Lage3.
-,,-8. Sepe, ~8 e l"eve1'<>iro de 1827. - j)J(l?'qtte;; de Bm·bacena.

N. 22 (a) - Ca.l·tas do marq uoz ao brigadeiro Cunha 1\1attos
-111m. e E'{m. Sr. _Iatto~ .~p< sso de S. Lourenço, 2 de março
de 1829.

Não pratp.ndia es I'ever a V. Ex. sem receber nQticias da sua
clle4uda, ou haver acontecimento notavel e digno de commu
nicar-se. Ainda mnl que a segunda hrpothese se veI'ificou, e
que 6 te'lho que referir cobétl'dias e miseria, além de toda a
expr.' são; arme- e V. Ex. de paciencia para lêl' uma carta
sem fim, e de muita indulgencia pura desculpar negligencias do
estylo, ou repeLições a um ente desgraç,ldo, que foi po to pelo
seu governo no mais diffieil apuro, e que pl'ocul'ando a morte,
para tiral'-se com honra e br",vidatie tleste labyrintho, a não
tem encontrallo até hoje.

Foi-lie V. Ex:. para o Rio de Jlneit'o, e eu continuei a marcha
para Camacut1,Il-chico, procurando facilita.r tt jUllcQ<'io com a
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divisão esquerda, aqual ordenara, como V. Ex:. sabA, que viesse
a marchas força:das encontrar-se commigo.

No dia 29 de Janeiro cheguei ás margens 00 Camacuan, e
choveu tanto nes a noite, que ao rompeI' do dÜL estava o rio de
nado. Faltando-nos pontões, Foi mister recorrer as balças de
couro n pal'a pilS ar u. artilhariét, munições de g'uerrn. e bocca.
Mal po 'so de crever no'sos tl'ablt! hos, mas no fim de 36 horas,
consegui passar tudo para o outro lado. Alvear, entretanto.
havia levantado seu acampamento de Bagé, e a sua vanguarda
vinha per'se/ruindo a 2" brigada ligeira, que se retirou em perfeita
ordem. Sempl'e me pai eceu que uaquelle dia se decidiria da
minha sorte, tendo apeuas :3,000 homeus e estando Alvear a
qnatro leguas de di 'tancia, quando minha artilharia e b,tgagem
atrave silvam o Camacuan.

Ainda hoje estllU por compl'ehender o porque a'luelle general,
à te ta de 10.000 homens, deixou de me atacar, podendo mesmo
razel·o antes de eu passar o rio, ou no momento da pas agem,
si tivesse adiantado a sua marcha de algulllas horas.

Fosse a causa qual t'osse, elle se deixou ficar como tranquilIo
espl"ctador, e eu segui para o rio das Palma, a tomar a forte
posição fIue aquHllas montanhas fferer.iam.

Alli se reunio a mim o marechal Brown fi 5 de fevereiro, com
aR tl'opas do eu commando, e para alli começéLram a concorrer
os paizanos e cavalhada que eu ha via pedido de todos o distri
ctos. Apezar dos maiores esforços, e mesmo com al>!umas vio
leneias, nã.o pude ajuntar mais di' 4.00 cavallos e 250 homen ,
não entrando nes a conta tre entos e tantos, que po terior
mente trouxe o m:lrechal Abl'eu (').

Era minha intenção, como varias vezes haviamos decidido nas
nossas conFerencias, conservar a posição das montanhas, até que
a minha força se approximasse a do inimigo, e tivesse recebido
os soccorros de armamento e munições. Mas neste paiz tudo é
as avessas, e o general, em logar de procurar 100':11' seguro
para as uas tropas, é obrigarlo a procurar pasto e agua para os
cavaIlos. O yslema de oão sustentaI' os cavaI los obl'Íga a tel',
pelo menos, tres para cada praça, e então o maIs pequeno exer
cito ajunta, entl'e cavallos e bois, 20.000 flnimaes, para os
quaes é pr'eciso mui can ideravel extensão de pastos, resu llaodo
de semelhante reunião a indispensavel necessidade de mudar
frequentemente de posição. Não tin ba eu seis dias de acampa
mento naquE;llle ramoso sitio, quando conheci a neces idade de
mudar para outro, e mudando, a possibilidade de encontrar o
inimigo com desvantagem.

O inimigo, por identidade de motivos, mudava de posição e
devastava o paiz por onde transitava.

(1) Pelotas.
(9) Barão do Serro Lal'go.
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Sahindo de Bagá foi para S. G;l briel, e dalli destacou partidas
para difi'erentes pontos, I'spalhanrlo voz que marchava sobre
Por'to Alegre, qne er'a o qu eu mais desPojava, porque o ,'ncon
tral'ia elll Jacuhy. Long-e pOl'em, de entrar para o interior,
foi para as marg-ens de 'anta Maria, variando de posto con
stautemente, para sustentar os cavallo, e roubar os que
encontrasse.

Para olls 'rvar os movimentos do inimigo emquanto eu me
conservaVil na Palmas, destaquei a primeil'a brigada ligeira, a
Qual vendo () inimigo didgir-se para Santa laria, com a arti
IhéV'ia e bagagem que tiDha em S. Gabriel, pel'suadiu-_e Que elie
813 reti 1'3.va, e começou ne te sentldo a dar a,; partes.

Não tenbo e.tpre· ões p<lra fazer conhecer a V. Ex, a especie
de mania que se apoderou do exercito de de que constaram taes
noticiils.

Alguma murmuração já reinava pela minha, inacção depois da
reunião dn divÍl;ão da e 'querda, e de alguos paizanos, com os
!Junes a nossa l'ol'ça ubiu a 6,600 homens, Que seU'undo a
basofia do' valentões da provincia, bastava par'a uatl'r 12.000,
Quanto mm nove, ou lO, que el'a quanto e dizÍ<t ser a força
Alvear.

Ponco me importaria a mnrmul'a ão, e mania bellicos3, si eu
pude e coo erval'-nle DO po to segul'o em que estava, lIIas de
vendo Olllrlar neces.,ariamellte de campo, e podendo então 131'
abca,do, qllando o illimig quizesse-o, julguei aproposito appro
ximar- e delle, porque evi1:ava, a Sim a 'lUIS correrias, seguia
os sentimentos do exercito, e tlesapparecia, o falso pretexto da
desel'çiio.

Cumpre declarar que desde 6 de fevereiro começou mais ou
menos a de 'erção, e dia houve de 20 oldado desertarem.

As voze e (Jalha.das paI' aquelle pal'tido quu d sejava atacar,
e que póde-se dizeI' que era qU<I i geral, não disfarçava que a
tropa desertava, pOl'q ue era mister cada um ~al vaI' os seus bens,
uma vez que o I'xercito deixava o inimigo impune, tendo (lliá
fOl'ça de mais para o batel'.

Tudo isto me fez procurar' o inimigo, e con resso a V. Ex. que
no estado em que nos achavamos era inevitavel aquelIa me
dida.

A' propor'ção que avançamos crescia o ardor da tropa, e cada
m110 ela província me parecia um heroe, V. Ex, os ouvio quau
do eramos apena 3.000, facil á de suppor Qual "eria a linguagem
"elle', ,endo 6.600, e esperando elevar-se a 7 000 com a reunião
do mal'echal Abreu.

Veio o rlia da expel'Íeqcia e fugir'am, e fugiram sem dar um
tiro, ou puxar pela espélda para mais de 1.500 bomens, entrando
neste numero 27 officiaes! Mas não antecipemos os uccessos, e
continuarei o meu relatorio.

Sahi das Palmas a 10 de fevereiro, com direcção a S. Gabriel,
e no dia 14 reuniu-se o marechal Abreu,

V. Ex. estará lembrado de que a minha ordem de marcha e
combate era: Primeira divisão formando a primeira linha, com-
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mandada pelo ])rigadeiro Barreto, e composta de tres batalhões
duas llri~a las de cavallaria e quatro boccas de fogo. Segunda
rlivi ão lormaudo a s gundol linha, comma.nrlada pelo brigadeiro
Callado, e compo"ta de dou batalhões, dua iJrigada ue ctwal
laria e quatro 1J0cca de fog .

A pl'imeit'lt o seguudlt llrigatlas ligeiras alterlllLyam cada dü,
faz ndo uma a vauguard:1 e a, ontr([ lI,re::iervu.

Depois da reuniilo do mnrechal ALren, tomou eUe o comman
do da. vangua.rd:1, com 11 companhias de voluntarios, e as
duas brigadas ligeiras ficaram de:;tinadas para reserva 00 Llia
da acção,

A 16 chegámos ás pontas elo Vaccacahy :1 duas leguas de Si
Gabriel, e ahi rectlbi oficios do coronel Bento Manoel, que olo
sei por que fatalidade, em logar de se Jlostar entre o inimigo e
o exerci to, para conservat' a commuuicaçiio franca., pa sou p,lra
além das partidas collocadas em S. Gal>t'iel, e t rnou por i:;so
mui arriscada e longa ;t nossa co umunicaçã.o. Elle me assegu
rou, em re po tn. it ortleos de se reUI1ll' a mim qun.nto ante, ,
que contasse com elle no logar e hora indicada, porque não
perdia o inimigo de vista. Na mesma occasião participava que
o inimi~o se retirava a toda pressa, aiJaDllom\Ddo muitn.,,; cal'
retas e bagagem, e que ja tinoa llgumlls ü'opas no outl'O lado
do passo do Rosario, e realmente CJo! tal precipit'lção havia
AI vear deixado as mn.rgens do Cacequi, que ell alli mandei
queimar 15 carretas, acllando muito~ rep'Lros de artilharia,
armamento, ferramenta, varias caixões de balas e ferraduras
e muitas malas de cavallaria.

Já disse a V. Ex. que desde a primeira parte recebida de
haver o inimigo deixado S, Gabriel, e ,pt'OCUl'11do Santa Maria
para. retirar-se, uml, espede de mania se apoderOtl do exercito,
a qual neste dia subio de pon to.

Entrámos no seguinte pelas nove horas em S. Gabriel, donde
se retirára na noite antecedente uma partida inimiga do 4
homens. Esta circumstancia me fez duvidar dos projectos do
inimigo, porque nilo quadrava com uma retil'adn. apressada
deixar partida tão longe e a quem da Santa Marht; mas
a timidez de Alvear deixando de atacar-me em Camacuan,
a inepcia de não rriandar sobre o marecltal Brown, quando
este vinha do Jag'ull.rão, o n.baOllono da,; carretas e de alguma
bagagem, a noticia communicarja, de vltrio::i logaros tle mui
con.sideravel deserção, e o appitrente ent!tusiasmo dos meus
soldados, tudo mo induzia a encontrar o inimigo com esperança
de victoria.

No dia 20 pelas seis homs da manhã, dell parte a nngmtrda
de estar o inimigo postado nos montes vi inhos do Passo do Ro
sario, e mandando mudar de cavallos immeclin,ta flente seg-Ilndo
o costume tio paiz, avancei com o marecl1al Browu a reconhecer
o campo; faci! me foi avaliar a força inimiO'a, po 'f'Jue estavam
post,tdos em duas linhas, com numerosa reserva, além de mui
to" esquadrões que destacavam para occupar as montanhas dis
tantes, que ficavam á direit(t e ii. esquerdlt do exercito.



- 273-

Unanimemente assentámos que, não obstante ao superioridade
namerica do lDimig", um ataque immediato e vigoroso, QUI'ante
o enthusiasmo da nossa tropa, poderia decidir da batalha, e
quando fassemos infelize.;, !lltviu retil'ada segura para o Cacequi
e montanhas da capella ue anta Maria. 1 to foi dito e feito,
mas a nenbum de uós 10ml.>I'ou qne tanta gente poderia fugir,
como já outr'ol'a fizel'a no I'iucào de Gallinhas e ·arandy.

O fORO começou ás seis e meia, e a primeira divisão praticou
prodigios de valol'. Duas veze l'olll(.loua segunda linl1a inimig-a,e
duas vezes esteve (.lor nós a victoria; mas iufelizmen te a segunda
divisão não poude acudil' em apoio della, achando·se quasi flan
queada pela direita iuimig-a, diante da qual fugiu o marechal
Abreu com todos os eus, sem dar um tiro ou puxar pela espada.
Não ha exemplo de tanto terror panico: aos gritos de - eil-os
ahi vêm - fug-iram tão cegos aquelles cobardes, que cahiram
sobre o 50 regimento e o puzeram em grande desordem.

A mesma desordem ia causando á 2a brigada de infantaria,
que se viu obrigada a fazer fogo sobre elles, misturados com
o inimigo.

Emquanto a segunda riivi ão repeUia o inimigo, amaior parte
dos fuO'itivos saqueava nossas bagagens, e contiuuar:Jm depois
roubando todas as ca as, estancias e po soas que encontravam
na sua pa sagem. Soube então que tal era o costume nesta pro
vincia desde a acção de Catalan, pela boa razão de que, si ha de
cahil' em [,oder do inimigo, melhor é ficar nas mãos dos nossos
que escapam. Nos dias immediatos foi cada m;n tendo noticias,
ou descobrindo parte da sua bagagem, e eu mesmo tomei de al
guns ohJados a. minha carteira, casacão, etc., etc. Melhor é
pôr silencio em tão horroroso procedimento! Não se limitou o
terror panico á bl'igada do marechal Abreu; fugiu tambem a
maior parte do regimen to 24°, fugiram todos os lanceiros do
Uruguay, e muitos soltlados de todos os corpo que ha.viam sido
recrutados da provincia. Sabemos hoje por alguns prisioneiros
que conseguiram e capar, que o inimigo se dispunha a retirar
na segunda carga da primeira divisão, quando o general Alvear
viu a vergonho a fugida de tanta gente de nossa parte, e a fez
sabel' 1\.0 exercito. O numero de fugido já disse que excede a
1.500, entrando ne sa clas e 27 officiaes ! !

Nem cuide V. E:c que foi esta a unica combinação contra
nós: foi a maior e decisi va, mas tive outras concomitantes. Me
tade da 2" brigada ligeira, commandada pelo' teuente-coronell as
Caldel'oo, sendo cortada. ( egundo di e) do exercito por alguns
esquadrãe inimigos, retirou- e sem perda alguma, e escrevendo
nos dias seguintes alguns oflicios ao commandante da sua bri
gad~\. não cuidou oe rCllnÍl'-se ao exercito. ma. seguiu sua viagem
para o JaO'uarão, sem ordem ou licença. do general em chefe.

A primeira brigada ligeira (I), que estava a eis leguas, quando
ouviu s primeiJ'os tiros de artilharia, não quiz seguir o exemplo

(I) Command"da por Btnto Manoel R'beiro.
18
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de Dessaix. Este general, ouvindo os primeil'os tiros em Marengo.
como V. Ex. sabe, march'1u dez leg-uas com a sua infantaria, e
veio no fim da tarde decidil' da batalha. Aquelle coronel, tendo
a sua gente montada em cavallos magnificas,. nem veio ao cH,mpo
da batallJa, nem se deu ao incommodo de procurar o exercito,
que o veio encontrar ao terceiro dia, tranquillamente acam
pado na estancia do coronel Carneiro, a 10 leguas do campo da
batalha. .

Desde que o inimigo conheceu a fugida ue nossa gente, aug
mentou as partidas de cavallal'ia sobre os tla,ocos, e come!.nndo
a lançar fogo nos campos em roda, tornou a nossa ituação
demasiadamente perigosa.

Vendo-me reduzido a pouco mais de metade das forças do ioi
migoo, as tropas abrazadas em fogo, e temendo sobretudo que a
noticia da fugida de tantos cobardes chegando ao conhecimento
dos bravos, que tão dignamente se batiam, pudesse abalar sua
coragem, mll.ndei retirar por di visões ás duas horas, teudo até
esse momento repellido, ou vencido os ataques feitos ou
recebidos.

Lunarejos cobria-se de gloria, e os regimentos l°, 4°,5° e 20°
nada deixaram a desejar, mas .em a magnifica infantaria, tris
tissimo tel'ia sido o fim daquelle dia.

As tropas do paiz,que tanto despl'esavam a infan taria, fa
zem-lhe hoje uma completa justiça. Viram sal val'-se no meio
dos seus quadrados; repellir todas as cargas de cavallaria,
e retirar·se a passo ordinario á vista do inimigo pOli todo!;
os lados.

A nossa perda não e~cede a 200 homens, entre mortos e pri
sioneiros.

Tambem perdemos uma peça de artilharia, por causa dos
conductores guaranys, que todos fugiram.

A perda do inimigo, porém, foi tal que elle nem perseguia a
a minha retirada naquelle dia, nem até hoje tentou cousa algu
ma contra a provincia.

Achando-me com lão consideravel diminuição de gente, sem
cavallos, sem munições, e coutinuando cada vez a mais aquella
nudez, que tanto horror nos causou quando chegamos ao exer
cito, forçoso era approximar-me do Rio-Pardo, tanto para rece
ber os soccorros necessarios, como pal'a defender a interessante
passagem de Tacuhy, si o inimigo tentasse marchar sobl'e Porto
Alegre, como dizia.

Sendo os pastos muito mãos neste lagar, deixei a cavallaria em
S. Sepé, sob o commando do brigadeiro Barreto, e vim para este
Passo de S. Lourenço, com a infantal'ia, artilharia e dous regi
mentos de cavallaria.

Amanhã farei guarnecer todos os passos deste rio, e apenas
tiver recebido fal'damento, calçado e muniçõ s de guerra, volta
rei sobre o inimigo, si os !ilhas da provincia alfim recobrarem
algum espirita.

A deserção tem continuado depois do dia 20, e não sei onde
irá parar.
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Na situação em que me acho, procuro defender as cidades e
villas principaps.

Não sei qual dos caminhos seguirá o inimigo; tomo sobre mim
n. defesa do Rio Pardo e Porto-Alegre, e mando o marechal
Brown para o Rio Grande do Sul.

Elle precisa de tropas, porque ali só tenho tres companhias de
artilharia, alguma fortificação ligeira feita pelo coronel Porto,
e pequenas embarcações armadas; mas não me resol VO:1 desta
car forçlUi, porque boje se diz que elo Rio sahiram 3.000 homens
em direitul'a para o Rio Grande, e então seria uma marcha
desnecessaria. Quando por'ém se não veritique a noticia, como é
provavel, mandi:l.rei para alli os batalhões 13° e 18°, até vêr qual
é a resoluçã.o final do inimigo.

A dôl' que ameaçou meus dias de vida em Cunhaperti não
voltou mais. A morte que procurei em fevel'eiro no meio de
um cbuveiro de balas e bombas, ta.mbem me não alcançou,
assim estou condemando a solIrer os ter'men tos de espirito, que
só póde avaliar quem como V. Ex. vio este exercito, e esta
provincia.

Seja V, Ex. o defenssr e procurador elo exercito A não perca
occasião de DOS dar parte da sua chegadct, do acolhimento do
governo, e da sorte que n05 espera.

Tenha V. Ex:. quanto merece; e disponha da minha vontade,
- Mal'que:; de Barbavena.

N. 22 (b), - Meu brigadeiro e amigo. - Graças a Deus que
tenho notidas de V. Ex. pelo Spectador de 2 de março, chegado
bontem a este acampamento, Não me fi:l.ltavam cuida:dos desde
que lendo os diarios fluminenses até 21 de fevereiro, não encon
trei o nome de V, Ex, na lista dos passageiros en trados de Santa
Catharina. Seja-nos para bem ter escapado a tantos perigos, e
não tenho a menor duvida que V. Ex, terá sido o fiel procurador
deste exercito.

Tambem creio que V. Ex. me escreveria, mas tendo sido to
madas na barra muita embal'cações deste comboio, supponho
perdidas as cartas de V. Ex., e outras muitas, porque, a. exce
pção de duas linhas do ma.rquez de Inhambnpe, nenhuma outea
recebi do governo, ou de meu iemãos,

O presidente da provincia (I) me avisa que entl'e as embarca
ções toma.das foram algumas carregadas com genero para o
exercito. Sobre queda coice I

Não esperava eu demorar-me aqui (") até llOje para receber
fardamento e munições de guerra, mas taes são as difficuldades

(I) Brigadeiro Salvador José ~Iaciel.

(1) Passo de S. TJourcuço sobre a margem e "juerua do rio Jncuj,y,
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de transporte por mal' e terra, que a despeito da inimitavel activi·
dade do presidente da provincia, só tenho recebido 2.800 fardas,
e os outros artigos em maior ou menor proporção, mas muito
aquem do que se ha mister. Dinheiro apenas veio 126:000 e
haverá mais 20:000$ ou 30:000$000.

Compare V. Ex. isto com as promessas do ministro, e com as
necessidades do exercito, e diga si póde haver homem em mais
penosa situação do que eu.

Continuarei agora a dar a V. Ex. noticia do que mais occorreu
depois da minha carta a V. Ex. datada de 2 de março.

Com poucos dias de descanso achou-se a infantaria restabelecida
das suas fadigas, esperando unicamente o fardamento e o calçado,
para alegre voltar sobre o inimigo; e como a perda do dia 21 foi
quasi nuHa, tenho hoje mais força de infantaria do que então,
pela reunião dos doentes de Sant'Anna que convaleceram nos
dous mezes antecedentes. Mas aonde está a cavallaria do paiz ~

Em constante deserção; e creia V. Ex. que sem o exemplo das
tropas das outras provincias, que se conservam com honra no seu
posto, já tudo haveria debandado. A deserção do dia 20 de feve
reiro para cá excede a 2.300 homens!

Alvear, pela perda que soffreu, não ousou perseguir-me, nem
mesmo tentar cousa alguma sobre os dous pontos mais interes
santes e que elle annunciou como objecto de sua invasão, a saber:
Porto Alegre e Rio Grande.

Começou a sua retirada a 4 de março, e estava no dia 23, além
do qual nada sei, no rio Jaguari Ruivo MaUo, provincia da Cis
platina.

Si eUe so demorar, como parece, naqueUe ponto, dous serão os
seus fins: l°, roubar gados de Missões; 2", restabelecer a cava
lhada e o exercito para começar a campanha cedo.

Para obviar do modo passivei ao primeiro, destaquei o briga
deiro Barreto com Lunarejos e as suas brigadas ligeiras, mas
quanto ao segundo, si a Assembléa não vier em apoio do goveroo,
habilitando-o com dinheiro para as despezas, e com a autoridade
para refrear a deserção, e promover o recrutamento de modo
efilcaz; e si o governo não mudar de systema, triste será a
nossa condição; e nem eu sei o que poderá fazer qualquer
general, a não ter o céo a sou favor para mandar parar o
sol, separar as ondas do mar, etc., etc. Como, J;l0rém, esperar
taes favores do céo, nós que tão pouco respeitamos as leis
divinas e humanas ~

AqueUes que se observam desertar, furtar, matar, e, se convem,
passar para o inimigo, acceitar delle empregos, conservando
sempre as communicações com os amigos e parentes que estão
comnosco, vivem impunes.

Quem me dora que as camaras vissem os meus ofllcios. Na
falta delles appello para os esclarecimentos quo V. Ex. lhes pódo
ministrar, e nos quaes, si eUas quizerem cumprir os seus devores,
acharão matoria bastante para as induzir a tomar conhecimento
do exercito, e reformar enormes abusos.
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N. 23.- Carta particular ao imperador. - Senhor - Acabo
de ver agora uma carta de POl'tO Alegre ann unciando a chegada
de V. M. r. (I) e nenhuma noticia era mais propria para suavisar
a magua que experimento por ter sido obrigado a retirar-me do
campo da batfl.lha.

Encontrei o inimigo no dia 20 e o teria completamente batido,
a despeito de sua superioridade numerica, si não tivesse sido
trahido por tão consideravel numero de tllbos da. provin0ia, que
todos me pareciam heróes pelas suas palavras antes da batalha,
muitos dos quaes se mostravam cobardes e ladrões no dia do
combate.

Toda a brigada do marecbal barão do Serro Largo fugiu
apenas viu o inimigo, mesmo sem dar um tiro nem puxar pela
espada, e além do mal de fng;ir, que muito animou o inimigo,
cahiu sobre a nossa 4" bri.!raaa de cavallaria, que por mnito
tempo embaraçou nos seus movimentos, e teria levado no tur
bilhão dos batalhões 13° e 18° si eiltes não lhe fizessem fogo.
Quasi todo o regimento 240 fugiu: todas as guerrilhas, e todos
os lanceiros do Uruguay igualmente fugiram, e mui consideravel
numero de soldados de todos os corpos que se haviam recrutado
na provincia. •

A maior parte destes cobardes cahiu sobre a nossa bagag-em,
e fez um saque completo, dizendo que era para não cahir em
poder do inimigo.

Semelhante procedimento não encontra parallelo nem entre
os cossacos. Quando tive parte do saque das bagagens attribui-o
ao esquadrões inimigos, que flanquearam pelo lado onde ellas
se achavam, e que, com a debandada do marechaL barão do Serro
Largo, ficara por algum tempo sem protecçãu, até serem carre
gados pelo 50 regimento. Com horror, porém, tive depois a cer
teza por encontrar os despojos em podeI' de alguns soldauo, que
envolvidos com o inimi<Yo cahiu esta horda de salteadores sobre
eUas, operando um saque completo. Eu não acabaria esta carta,
si fosse a contt1r os factos desta natureza e semelhantes, que
,e deram; porém, deixo-o para outra occasião, e vou oceupar a
attenção de V. M. L com o que é mais digno de referir-se.

Os cinco batalhões de infantarÍ<\ praticaram prodigios de vaLor,
e depois de baterem-se por seis horas, levando sempre t> inimigo
por diante, sustentaram a retirada a passo ordinario por cinco
horas, salvando o exercito.

Digo aLvando o exercito, porque só perdi 223 homens, entre
mortos e pri ioneiros, e uma peça de artilharia por causa dos
conductores. O numero, porem. dos extraviado, que melhor
chamal'a desel·tores, excede a \.400.

Alguns, com elIeito, 7drdarleiramente extraviados, vão ficando
durante a marcha, porque já não podem com a fadiga. mas eu

(I) No dia 24 de fevereiro chegara o velho coronel Carneiro ao acampamento,
tmzendo a noticia (falsa) de 9.uo o Imperador partira do Rio, e ja se achava
Cm Porto Alegre, onde se diZIa haver chegado a {6.
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tambem não posso retardar a marcha emquanto não receber os
soccorros de que muito e muito preciso, a sabel' : fardamento,
soldo e munições de guerra.

Quanto a cavallos, que eram a maior difficuldade, acharemos
em Tacuhy, porque lodos os estancieiros têm para alli retirado
suas cavalhadas.

Ainda não receiJi as partes dos commandantes das divisões,
nem elles até hontem as podiam fitzer, por falta de papel e
tinta, e por isso tam bem não dou a V. M. I. uma parte oir
oumstanciada, o que farei mui brevemente, porque ha muita
g'ente digna das gl'tlçns de V. M. r. Entretanto para a gloria
das armas impeJ'iaes, bastará dizer-se que em todo' os ataques
que fizeram e em todos os que receberam, levaram o inimigo po!'
diante. Duas vezes e teve a victoria da nossa parte, mas o inimigo,
pela superioridade numerica de suas força, tendo pelo menos de
nove para 10.000 homens, quando nós, depoi da fugida e deser
ção, ficámos com pouco mais de cinoo, poude não sómente mandar
novos reforços aos pontos atacados, ma~ destacar 2.000
homens, que lias flanqueavam, lançando ao mesmo tempo fogo
aos campos.

Em taes 8iroumstancias era inevitavel a retirada, e como não
tenho socoorros, sinão em ·Porto-Alegre, nem campo verdadei
ramente seguro, sinão em Tacuhy, para alli me dirijo. Pretendo
tomar a11i o passo de S. Lourenço, tanto peia sua segurança,
como para que V. M. 1. possa ver o Exercito. O inimig-o ficava
no dia 23 em Cacequi.

E' provavel que se aprasente a V. M. 1. a sua ohegada um
oonsideravel numero de vai untarias, mas l11'8vino a V. :M:. r.
que aquelles que se apresentamm em dezembro, desertar. m
no principio de fevereiro, aos 20 por dia.

Ainda que toda a povoação em massa queira acompanhar a
V. M. I., não merece a menOl' oonfiança" enquan lo não estiver
arregimentada e disciplinada.

Dos corpos da pl'ovincia brilhou Lunarejos, e o regimento
20°, e, com tudo, daquelle, dous officiaes se bandearam para o
innimigo, e deste fora.m mui grandes e o são ainela, as deserções.

Todo o general que obrig-ado a retirar-se, quasi sempl'e é
censurado, mas espero justificar-me, e que l\ minha. conduota
mereça a approvação de V. M. I.

Continuarei a communicar a V. M. 1. o que fÓl' occorrendo
emquanto não tenho a honra de beijar-lhe a mãe.

O major Ponsadilba, portador desta, e que mui digna e vrtle
rasamente se comportou no dia 20,podel'á informar sol re qualquer
particularida.de que V. M. 1. deseje saber.

Deus gua.rdo a V. M. 1. por muitos annos o bons, oomo todos
desejam e havemos mister.

Sou com o maior respeito e grcl titlão- De V. M. I. o mais
obl'igaelo e fiel cl'ja.do. - Marque:; de Bw·bacena.

Estancia elo Pa.vão, 25 de 1evereiro de 1827,
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N. 24.- Ordem do dia.- Quartel-general no Pa 50 de
S. Lourenço, 20 de março de 1827.

Bravos do exercito do Sul. - Com extraordinario prazer vi
os podigios de valor por vós praticados no dia 20 de fevereiro
COlJtra forças quasi dobradas, e quando fostes abandonados por
mais de 1.500 combatentes que fugiram no principio da acção,
sem dar um tiro ou puxar pela espada.

Era a minha intenção, e bem agradavel dever, dar imme
diatamente os meus agradecimentos, fazer o elogio dos que
mais se distinguiram promover os offlciaes que cabia em
minha j urisdicção e mandar processar aq uelIes que in feliz
mente desappareceram do campo na companhia dus desertores,
ou mal preencheram suas obrigações durante o combate; mas
o exercito conhece as causas que na marcha para o rio Jacuhy
embaraçaram os Sl'S. commandantes de divisões, brigadas e
corpos de darem as partes do dia da acção, as quaes eram
indispensaveis para o completo conhecimento dos factos parti
culares.

Pelo que vi, e pelas informações que recebi, estou cada vez
mais convencido do brilhante comportamento do exercito, do
qual, separados os cobardes, e o Sr. coronel de artilharia, que,
supposto se conservasse no combate, perdeu para o fim a pre
sença de espirita, pôde bem dizer-se que é todo digno de admi
ração e do reconhecimento nacional, das graças e mercês do
Soberano.

A todos me considero em grande obrigação, e a todos es
timarill. poder dar um publico testemunho da miuha gra
tidão.

Como, porém, entre elles, alguns houve a quem coube par
tilha, ou commandos de maior responsabilidade. ou ataque
e defesa de pontos mais arriscados, não posso deixar de
fazer especia'! menção dos Srs. marechal Brown e brigadeiros
Barreto e Callado.

A primeira carga commandada pelo Sr. Barreto, e a retira.da
da 2' divisão commaodada pelo Sl'. CalIado, estão sempre pre
sentes na minha memoria.

Os Srs. coroneis Miguel Pereira, Calmon, Leitão, e Silva
do regimento 20" assim como os Srs. tenente-corou is Felippe
Nery, José Rodrigues Bal'bosa, e major Calmou Cabral foram
quinhoeiros na gloria daquelIes illustl'es feitos.

Não posso igualmente deixar de fazer honrosa menção dos
81's. brigadeiro SO<11'es de Andréa, e tenente-coronel Eliziario,
ajudante, e quartel mestre generaes. os quaes foram de mim
inseparaveis durante a acção, e prestaram mui grandes ser
viços bem como os Srs. coronel Alencastro, tenente-coronel
Machado de Oliveil'a, majores Ponsadilha e Dutra, capitão
Seweloh e alferes Lecór, que faziam as funcções de ajudantes
das ordens.
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o Sr. Scott, cirurgiio mór do batalhão 27°, o unico de sua
profissão que tratou dos doeotes 00 camp) da I ata.lha, merece
o mais distincto elogio.

Não cahendo 8111 minha jurisdier;ão promo~-er os senhores
officiaes de tenen te-coronel para ei 111;1, foi meu primeiro
cuidado levat· seu' nomes á IlI'esenCa augLli;ta de sua ma.gestn.de
o imperador, 'oliei taorlo as mercês e graças de que são cre
dores.

QUãOto aos outros de telleot9-corooel pal'a baixo, teoho pro
moviLlo os qU8 constam da lista junta, ciogindo-me ás inCorma
ções que recebi, e aos Cactos que pl'esenciei.

Eu seria o mais feliz cios homens,si pU'lesse limit,.r-me ii. publi
ca.r unicamente os illu tres feitos do exercito, e os meus ag-ra
decimentos ; mas a justiça pe le que o premio e o castigo sejam
distribuidos ao mesmo tempo.

Nas listas, tambem juntas a esta ordem, vão declarados
os nomes dos vogaes do conselho de guerra, e 3. commissão
militar, desde já install adas, e que devem jlllgar os delin
quentes. Os cobardes, e todos aquelles que desappar cetam
do campo da batalha, responderão perante o conselho: os
desertores e traidores perante a commissão. - Marque;; de
Barbacena, general commandante m cheCe.

N. 25. - Illm. e Rxm. Sr. - Levo á presença de V. Ex.
o conselho de gue1'l'a feito n.o coronel de artilharia Thomé Fer
na.J;ldes Madeira., que foi ahsolvido por C,.!t;. de prova.

O testemunho do general em cheCe, do mal'echal Brown, (.10
teneote-coronel Ma.charlo de Oliveira, e major Seweloh, não
fi7:eram;\ I11l'\nor prova. contra o corooel, passando muito mais
no entendimento dos vogaes :ts asserções vagas de outra' teste
munhas, que o viram com presença de espirita e valor, ne ta ou
naquella outra occasião antecedente. Sabendo da emcaria com
que se procurava salvar o coronel, como se rlispuzeram os nego
cios dnrante os dous mezes em que se esperou pelo auditor, não
extranhei a dexteridado com qu, a maior parte das testemunhas
procurou abonar o réo, fugindo umas do ponto principal da ques
tão, para Cazerem menção de occasiões em que elle mostl'oU
valor, e outras comparando as quedas elo infeliz coronel a cada
tiro com o que se pratica nas fortalezas antes d:t explosão das
bombas, afim de considerar a.quelles actos de fraqueza. como o
apice da presença de espirita.

A demora da sentenca final nos conselhos de guerra. já é mui
gorande inconveniente em campanha, para a conservação da
disciplina., ainda quando a sentença é justa. Que diremos porém
quando ella é injusta, qn:lIldo converte o crime em virtucJe, a
cobardia em valor, como agora aconteceu ~
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V. Ex., tomando em consideração as consequencias d'este
processo, quer seja pela impunidade do crime, quer -pelo
desprezo do testemunho rins gener1tes contra os subditos, dara
a -providencift que fôr propria pari.1 corrigir tanta immoralidade,
tanta indisciplina, e tanta cubardia.

Deu guarde a V. Ex. - Illm. e Exm. Sr. conde de Lages.
- Marquez de Ba1·bacena.

S. Lourenço, 15 de maio de 1827.

N. 26 (a).- Carta do marquez ao imperador acêl'ca dos meios
de emprehender a nova campanha - Senhor.- Não e verifir.ou
a noticia de haver V. M. r. chegarlo a Porto Alegre no dia 16
de fevereiro, como fôra annunciado em varias cartas do Rio
Partia; por isso mandei que o major Ponsadilha s guisse para o
Rio de Janeiro, allm de informar a V. M. r. das muitas e pode
rosas causas que concorreram para não ganhar a batalha do
dia 20.

Com tres dias de descanso, já a infantill'ia parece restabelecida
de suas fadigas, e logo que esteja vestida, e calçada voltara
contente sobre o inimigo.

Pela reunião dos doentes, que deixara em Sal1t'Anna e que
convalesceram nos dous mezes passados, ja tenho hoje mais força
de infan taria do que tinha no dia 20.

Facil seria batel' agora asforça,s inimigas, bastante diminuidas,
si por ventul\L tambem diminuisse o terror panico de que estão
po suidos os Illhos dt\ provincia.

Eu julgava que todos aquelle, qne se bateram, mais ou menos
no dia 20, e qne ja fizeram a retit'ad.. <üé S. Sepé, continuariam
fieis a V. M. l. e com elle.; me contentava" mas sinto dizeI' a
V. M. L que a deserção continóa, e que não é passivei contctl'
com semelhante gente.

Têm .. valentia dos scLlteador'es, com a dextreza dos spal'tanos,
e com taes qual irl;tdes seriam optimos soldados, havendo tempo
para dar-lhes instt'ucção e disciplina: tal é, porém, a minh;\
triste situação, que uem ao menos posso applicar a pena da lei
aos desertores, e la,cirões, por falta de ;1uditor. O que V, M. L
nomeou appareceu em fevereÍl'o, para retir'ar-se immediatamente
para Porto Alegre. Solicito instantemente outro, mas uinguem
quer soffl'er as privações do exercito.

A suspensão de hostilidades por dous mezes nos habilitara a
organisar um exel'cito respeitavel, para o que possuimos bons
elementos, mas sem essa organisação não se deve esperar bom
resultado.

O inimigo aproveitou 18 mezes para e 'e fim, e a despeito
de uma guerra maritimâ ruinosa, e das poucas rendàs da Repu-
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blica, apresentou pelo menos lü.OOO bomens em campanba, com·
pletamente fardados, armados e fornecidos, entretanto que eu
me achei, depois de muitos e~fo!'ço~, com 7.000 homens roto,
descalços, mal armado, e destituidos de tudo.

Exemplos destes otl'erece a Historia, e tambem os o1Ierece da
brevidade extrema COO! que os bons governos sabem reparar
semelhantes desa tres.

Creio, enbol', que ou V. M. 1. ha de vil' para esta provincia
e deL.1ol'ar-se aqui dous mezes, ou fner um al'misticio.

O terror panico aqui não ce sa sem castig-o exemplar nos
desertores, ladrões e assassinos.

De Inglaterra recebi as cartas inclusas, com outras para
V. M. 1., que tenbo a honra de remetter. e rogo a Deus que
conserve a preciosa vida de V. M. 1. por muitos e dilatados aonos,
como todos desejam e principalmente eu, que sou com a maior
gratidão e respeito.

De V. M. L o mais fiel e reverente subdito.- Ma'-que;; de
Barbacena.

Acampl1mento, ô de março de 1827.

N. 26 (b).- Senhor - As duas partid8s inimigas que appa·
receram em Bagé, e que motiv:1ram :1 descondança de que
talvez Alvear tenta se qualquer cou~a p:1ra o lado de S. Fran·
cisco de Puula, voltaram para Santa Maria, contentando-se
com a po,se de algun cavaUos, dos quaes 350 foram reto
m:1dos no dia II pelo tenente José Theodoro, que encontrou
uma dilS ditas partidas lltL chacara de Bernal'do Carneiro, entre
Bagé e S. Borja, fez prisioneiros I capitão, 1 alferes, 2 sol
dados e 7 mortos.

Assim, contra a minha expectação, o inimigo continúa a reti
rar-se, sem tentar cousa alguma sobre Porto Alegre e Rio
Grande, e si tal é o re ultado da invasão, então perdendo eu o
ca,mpo da batalha em ltuzaingo, pela cobardia e de obediencin.
ue tanta gente, qual nno teria sido a sorte do inimigo sem
n.quelles inconvenientes!

Deixo porém reflexões afim de f:1Uar a V. 1\1. I. unicamen te
no que mais importa.

Continuando a guerra, outros meios, outro systema deve ser
empregado, para dar um golpe decisivo em outubro. Tomandu
se quarteis de inverno, como necessariameute se 11n de tomar,
posso estar ausente do exercito por dons mezes sem prejudicar
o seu recrutamento, instrucção e disciplina, porque o presidente
da provincia, o marechal Brown, e brigalleiro CnUado, desem
penharão a parte I'ela~ivn. 11 cada H01, com o Illn.ior zelo e
exactidão.
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Em conferencias vocaes com o ministro da guerra pollerei
então expôr e fazer executar quanto é mister para o feliz resul
tado da campanha, comtanto que haja dinheiro para as despezas
necessaria .

As couferencias ,lo general e ministro no intervalo de uma
para outra campanha são conhecidas e abonadas pela pratica
dos governos mais illustrados, e si eu conhecera em setembro
o paiz e os homens, como hoje conheço, mui di:fi'erente teria sido
a minha sorte.

Querendo V. M. I. continuar a guerra" é indispensavel
que me permitta ir ao Rio de Janeiro, ainda. mesmo esco
lhendo V. I\L r. outro general mais habi! para a futura cam
panha.

Ha muito a fazer, não e póde perder tempo, e em tanta
di tuncia, com semelhantes difficuldades de communição, com
fórmulas constitucionaes, e faltas de dinheiro, a nação só póde
sahir com glori.1 da lucta em que esta empenhada, pela reunião
de esforços de todo o ministerio, pela cooperação incera da
a embléa. e pela definitiva approvação de V. M. r.

Ora, tudo isto não se consegue por meio de cartas e res
postas.

Sempre fallei a verdade a V. M. r. e prefiro arriscar-me a
incorrer momentaneamente no seu desagrado, do que deixal'
de expôr a V. M. r. ouro e fio o que me parece mais con vir ao
seu serviço, e no decoro da sua augusta pessoa.

Ouça-me, senhor. sobra esta guerra, e faca depois o que
julgar mais acertado.

Deus guarde a V. M. r. por muitos annos, e com a melhor
sande, como todos desejam, e pl'incipalmente eu, que sou com o
mais profundo respeito e gratidão

De V. M. 1. subclito reverente e tiel. - Mal'que,:; de Bal··
bacena .

. Lourenço, 25 de' março de 1827.

N. 27 - CllT'ta ao conselheiro Francisco Gomes da ilva
(o chalaça) - Illm. Sr. conselheiro e amigo : - Envolvido em
trabalhos e perigos de mui diversas naturezas, não pretendia
escrever a V. S. por mero cumprimen to, e paro. me fazer
lembrado, porque e tau eguro, e tenbo bôas provns da ua
constante e generosa amisade: nem tambem me parecia ne
cessaria comlTIunicar a V, S. as noticias da campanha, porque
V. P. as bebe na fonte limpa, tendo, como tem, a honra 13

ventura de er o secretal'Ío do no so augu to amo. Como agorn.
ha negocio que na minha opinião intereS'a á gloria, e di""nidade
imperial, e é mister !Jue aJguem da minlHI. parte soliciL It
prompta decisã,o, eis quando devo, e quando con vem dil'igir-me
a V. S.
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Tendo com este exordio justificado a minha apparente negli
gencia de escrever, e di posto o espirita de V. S. a lêr-me com
attenção, porque se trata da glorh do nosso amo, entrarei em
materia.

J:'t V. S. saberá que a despeito da deserçfio de mais le 1.500
cobarde. , em cujo numero entraram 27 officiaes, da fugida disfar
çada de meia brigada de cavallaria, e da ausencia de uma que
prometteu estar presellte no dia, lagar e hora indicados, eu me
Tlati a 20 de fevereiro contra forças quasi dobradas, e supposto
cedesse o campo da batalha, a minha perda não excedeu a 200
homens, entre mortos e prisioneiros, sendo tamanha a do inimigo
que nem ousou perseguir-me nem tentar cousa alguma sobre
a provincia.

Desde logo começou a sua retirada, e a 19 do corrente já se
achava no rio Jelguari, com direcção ao Rincão do Cardoso, na
provincia Ci. platina.

A proximidade do inverno e o estado dos dous exercitas
faz que as operações da campanha fiquem suspendidas até
outubro, e nem por isso é o tempo muito para quanto temos
a fazer.

Novo systema de guerra, novas medidas e muitas legisla
tivas, é de mister adoptar já e já para terminar-se a guerra,
como cumpre á gloria do imperador.

Não nos iIludamos, meu caro amigo, si o systema actual
continuar, a causa publica perig'ará inevitavelmente, em
bora o ministro da guerra seja um anjo, e o general o melhor
do mundo.

O tempo tias correrias pas~ou ; a tatica européa esta introdu
zida entre inimigo, e qualquer desprezo dos principias da arte da
guerra ha ele custar caro.

Si eu em setembro conhecera a provincia, a qualidade das
nossas tropas, e as do inimigo, como hoje conheço, bem ditrerente
teri:1 sida a minha sorte, porque haveria solicitado, e não em
barcaL'Ía sem conseguir os meios adequados, para nos fu:1rmos
com honra da lucta em que estamos empenhados.

Talvez que eu tivesse embarcado para o Rio da Prata e não
para o Rio Grande. Que aconteceu ~ Oministro fez promessas.
deu ordens e até certo ponto pócle-seclizer quefez, e mandouquanto
se pediu, entretanto o general responderã, e com verdade, que
até boje nada recebeu.

Não é isto um circulo vicioso, ou em phrase vulgar o jogo
do empurra, com que cada um procura. iJludir a responsa,bili
dade que lhe comllete ~ Em negocio desta magnitude não ha
meios termos. E' preciso que o ministro diga: «Fiz quanto
se julgou necessario para o bom exito da ca.mpanha», e que o

.general responda: «Recebi quanto era mister para desempe
nhar as ordens do meu governo.» Ora Jsto não se póde conse
guir por meio de cartas e respostas, principalmente quando as
communicações são tão difficeis, como no caso presente- Por
tanto a conferencia pessoal do general com o ministro torna-se
indispensavel no interval10 de uma par-a outr,. campa.nha.
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Tal tem sido a pratica fia Europa, e agora mais que nunca é
ella necessaria. No caso de ser approvada esta idéa por mim
proposta aS. M. o imperador, poderei eu em dous mezes ir
e voltar, e como tenho o marechal Brown e brigadeiro Callado,
para se occuparem, dUl'anV~ esses dou mezes, da instrucção e do
exercicio das tropas, que é tudo quanto agora aqui se póde fazer
não haverá inconveniente em minha temporaria ausencia.

Si V. S. a.char jw,to o meu raciocinio, queim cooperar para
a prompta decisão, porque a perda de tempo é a unica que se
não repara.- Marguez de Barbacena.

Acampamento de S. Lourenço, 25 de março dei827•

N. 28.- Omcio reservado dirigido pelo marquez de Barbacena
ao ministro da guel'l'a coude do Lages.- Illm. e Exm. Sr.
Não estava eu sem "raves t1 prl'ehensões de que o máo espirita,
que manejava as deserçõe as im como as representações e quei
xas do exerrito contra ft fftlta de pagamento de soldos, de farda
mento, etc., etc., tive~slj algulll moveI concertado e occulto,
infenso á causa da integridade do impel'io, porém depois de muitas
lliligencias, tanto da minha parte t.:omo da do pl'e'idente ua pro
vincia, ficámos persuadido que a mas a geral do exercito está
ainda sã, e isellta do contaO'io republicano: que a deserção é
filha tle habito iuveterado, induzido pelos repetidos perdões, e
nenhum castigo: e que, finalmente, a exigencia de soldos, e far
damentos provém da intlispensavel necessidade durante uma
ca.mpanh:l prolongada.

IJesappal'ecendo, POIS, como desapparece, o receio de algum
contagio de mao espirito republicano, resta examinar como
poderemos evitar a justas causas ue queixa e desgo los que
existem.

Chegando a salvameuto, como espero, o fardamento de que
faz mensão o officio de V. Ex. tle 6 de jaueiro, poderei vestir os
soldados, mils onde hei de ir buscar dinheiro para pagamento
dos soldos ~ Desde novembro do anno passado até marco do cor
rente anno teem vindo do Rio de Janeiro unicamente 140:000 ;
nem creio passiveI qualquer ulterior reme~ a metallica depois
que li no Diario Fluminense que o dividendo do banco fôra de
20 %. Não só a prata e o ouro elevem desapp,.recer da Capital,
onde tal banco existe, mas até o cobre, e como aqui não corre o
papel, segue-se que ficará o exercito em soldo.

Não conte V. Ex. com os rendimentos da provincia, porque
eUes teem diminuLdo paI' muitas c..'lusa consideravelmente; e
menos aiuda se deve contar com a tão ""abada subscripção de
Porto Alegre e Rio Grande, que parece destinada a ficar por
muito tempo, e t...lvez para sempre, em mera promessa de boa e
consideravel parte dos subscriptores. Não vejo, pOl'tanto, meios
de fazer as despezas, e chamo toda a attenção de V. Ex. sobre
as consequencias de semelhante fal ta.
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Eu não desespero da sorte de minha patria, mas novas medidas
devem ser tomarias, e algumas legislativas, e tanto umas como
outras immediatamente.

Poucas horas de conferencia com V. Ex:. pOélerão ftLzer muito,
entretanto que por iueio de cOl'l'espoudencia, perguntas e re pos
tas, ô.caremos quasi no mesmo estado. V. Ex, sendo perguutado
pelo mao resultado da ca,mpaUhtl, dirá que fez e mandou quanto
se pediu, e até certo pauto assim aconteceu nesta campanha e
provavelmente acontecerá. na futura, continuando o mesmo sys
tema: o general dil'ú' que uada recebeu, 011 que nada chegou
em tempo, o que tambem de facto aconteceu, e provavelmente
continuara a acontecer; donde se segue que, a despeito da me
lhor vontade do mi nistro, ela maior obediencia e exactidão do
general, a causa publica perigal'á sempre.

Penetrado destas verdades proponho e peço a V. Ex. uma
conferencia, e como o exercito ha de tomar quarteis de inverno,
poderei estar ausente dous mezes, deixando o marechal Brown
e o brigadeiro Callado encanegadm; das e 'colas ele instrucção,
e exercicio, que' ha de fa,zer a principal occupação das tropas
durante o inverno.

O expediente proposto nilo é de minba invenção, antes au
gmenta meus incommodos e rlespezas, mas julgo-o indispensavel,
e V. Ex. bem sabe que todos os governos e generaes o teem
seguido em circumstancias identicas. Espero, portanto, que
V. Ex. apDl'ove a minha viagem, e disponha os meios de breve
transporte.

Deus guarde a V. Ex.- lllm. e Exm. Sr. conde de Lages.
Marquez ele !3a?-bacena.

S. Lourenço, 27 de março de 1827.

N. 29.- Do marquez de Barbacena ao ministro da. guel'l'a.
Ilim. e Exm. Sr.- Em 27 de ma,rço tive a honra de submetter á
consideração de V. Ex. as razões por que me parecia de urgente
necessidade chegar eu ao Rio de JaneÍl'o, afim de concertar com
V. Ex. o plano da futura campanha., que deve ser em grande
parte opposta a quanto se tem praticaria até o presente, e cres
cendo cada vez mais a minha convicção a este respeito, repetil'ei
as instancias e supplicas de um modo mais positivo.

Pelas noticias que hei recebido ultimamente, o inimigo fez alto
no Rincão do Ruivo Mala, vizinho de Cm'rales, na provincia
Cisplatina, e parece pelo entrincheiramento que fórma estar re
solvido a passar alli os quarteis de inverno. Si esta noticia se
verificar, é evidente que dous serão os fins do inimigo: l°, roubar
os ga~os que estão na vizinhança; 2°, reparar as perdas do
exercito, para entrar em campanha logo que a estação o
p.~rmittir .
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Para evitar de modo passiveI os roubos de gados, que consi
dero como immedia tos, destaquei o brigadeiro Barreto com Luna
rejas, e a 1" e 2a brig-adas Iigeiras, que ó podem fazer grandes
golpes sobre as partidas inimigas que se aventurarem para looge
do seu exercito. Eu mandaria mesmo mais trop L si tivesse
cavallos, mas a provincia está exllausta, e contando, pelas infor
mações que tinha, encontl'ar aqui de cinco a 6.000 cavallos,
apenas tenho recebido 955. pelos esforços extraordinarios do
presidente da provincia.

Quanto às operações da futura campanha, não vejo modo de
resistir continuando o mesmo plano de não chamar a guerra
sobre Buenos Ayre,.

O recrutamento parou, e si apre idente o cODtinu3.r, a pl'O
vincia ficará povon.da unicamente de desertores, ou cumplicas de
deserções. Presentemente já não ha quem prenda desertores, ou
se atr'eva a fazer recrutas. Suppondo mesmo que se recrutava,
e que os cavallos magros se restabeleciam nestes cinco mezes,
porque outros a provincia não pode fornecer qual ~eria o resul
tado do primeiro encontro? Debandavam tortos. E como rege
nerar tal gente, como organisal' um verdadeiro exercito de
semelhantes elementos? Só com a disciplina, incutida pelo
temor da punição. Emquanto não houver disciplina e instrucção
nas tropas da provincia, para o que é preciso algum tempo e
constante apoio do ?:overno, não conte V. Ex. com elIes para
ataques regulares. Os peitos de aço dos couraceiros argentinos,
os tiros de artilharia e o lustre das baionetas, tal etreito produz
nos seus espiritos, que fogem á redea solta, entretanto que para
a guerra de postos, para surprezas, e sobretudo, para tomaI' ou
retomar cavaUos e bois, não ha gente mais llabil, nem mais
destemida. Agora espero eu muito boas façanhas na diligencia,
em que estão empregadas as brig-adas ligeiras, e não ha muitos
dias que o tenente-coronel Issas Calderon, com 10U homens, cahio
sobre uma partidct de 50 que, supposto fugissem com a perda
unicamente de cinco mortos e tres prision3ir03, deixaram com
tudo a boa preza de cento e tantos cavalIas e 5.000 rezes.
Não é com semelhante systema, porém, que se poderá terminar
a guerra, e si V. Ex. perder um instante em se preparar con
venientemente, o que eu muito receio á vista do pa sado, perderá
a provincia na proxima campanha, para vergonha eterna do
nome brazileiro.

Ba tará que as medidas legislativas em alJoio do governo não
passem no primeiro mez, para V. Ex:. fiCc'1.r completamente
paralysaclo, e V. Ex. já conbece a tactica dos democra tas de
adiar aquillo que lhes não convem.

Renovo, pois, as minhas instancias para ir ao Rio de Janeiro.
Póde ser que V. Ex. não julgue necessaria a conferencia
comigo: talvez o plano de mudar a guerra para fóra desta pro
vincia pareça absurdo ; talvez emfim as minhas idéas ejam
todas erradas, e paI' i~so recebam com justiça o desprezo de
V. Ex. ; mas, como eu não posso obrar sinão );leIas fracas luzes
do meu entendimento, e segundo este e os dlctames de minha



-288-

consciencia, trahiria a causa do meu paiz, consentindo de qualquer
modo ua contiuuação do systema com que se tem feito a guerra
até o pl'esente. E' ju to, é indispensavel pr'evenir a V. Ex. que
desde o dia em qne peln resposta de V. Ex., ou pelo silencio
além do fim de maio, eu ma coo vencer de que tul systema ti m
le continuar, deixarei no mesmo dia de ser general em chefe,

pus ~odo o commando a quem competir, e, qual antro Egas Muniz
irei contente pedir e receber o castigo da minha 'forçada
desobediencia.

Deus guarde ,1, V. Ex. - Illm. e Exm. Sr. conde de Lages.
Marque~ de Barbacena.

S. Lourenço, 11 de abril de 1827.

N. 29 (h).-lJIm. e Exm. Sr.-Bem pouco' dias ha que tive
a honra de communicar a V. Ex. as noticias que recebera de
varios espiêies, obre haver o inimigo feito alto nas vizinhanças
de Currales, entrincheirando o seu acampamento, como quem que
ria tomar alli quarteis de inverno, e bem R.ssim .1 resolução que
tomei de destacar o brigadeiro Barreto, com as duas brigadas
ligeiras e Lunarejos, para observar o inimigo e evitar os roubos
de gado.

Do referido brigadeiro acabo de receber a carta por cópia
junta, e á vista da nova posição que o inimigo tomou em Bagé
é evidente que ainda pretende tentar alguma cousa antes do in
verno. Mal fez de perder quasi dous mezes, dando-me tempo de
vestir a maior parte das tropas, ajuntar alguns cava110 , rece
ber munições de guerra, fortificar a villa do RiQ Grande do Sul,
e metter neUe guarnição; mas propendo a crer que Alvear
vem impellido pelas ordens de Buenos Ayres.

De Bagé, sendo nó das coxilhas que atravessam a provincia,
póde elle dirigir-se tanto para este lado como para S. Francisco
de Paula, mas é provavel que prefira S. Francisco, por onde não
encontra grandes opposiÇÕes na frente, e de onde tem retirada
segurfl.. De muito tempo fiz retirar de S. Francisco de Paula
quanto havia de valor ali, de maneira que a entrada presente
mente em aquella povoação corresponde a de Bagé. Nenhuma
utilidade real para o inimigo, mas presta-se a um bom artigo de
gazeta.

Si Alvear vier para este lado, aqui o esperarei, nem posso
achar melhor posto; si for para S. Francisco. avançarei por Ca
macuan para. Piratinim, procurando quanto for possivel posições
defensivas pela infantaria.

A deserção da cavallaria do pa.iz continua. ; aimIa. hontem de
sertaram 12 homens do regimento 20.

Este' mal não podera curar-se sem o vesicatorio do sequestro
de bens nos que desertam, e nos que dão couto. A Constituição
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não quer sequestro, e dec~'\rando que iodos têm. obrigação de de
fender e servir á patrln" esqueceu-se de declarar que direitos
perdem aqueHes que o não fizerem.

Uma lei a semelhante respeito é indispensavel, porque a
pena de morte rrão póde ser applicada a m is de 4.000 indi
víduCl,J, que a tanto pelo menos montam os desertores nesta
provincia.

Não podendo o inimigo demorar-se em Bagé por falta de pas
tos e aguada, anies de poucos dias saberei do seu destino, e tal
vez ainda o possa communiear a V. Ex. por este mesmo correio,
e nesta esperança deixo de arrematar agora este omcio. 23 de
abril de 1827.

Estamos a 26. Com etreito, pela parte omcial e carta parti
cular do brigadeiro Barreto, juntas por cópia, verá V. Ex. que
as minhas presumpções se realizaram, tendo-se Alvear posto em
movi:tnento ; continuo, porém, persuadido de que eUe preferirá
antes o districto do S. Francisco de Paula do que este, e nada
ha mais natural do que perseguir o inimigo em força as nossas
partidas que observam.

O terror panico e a desmoralisação nos filhos da província vai
de mal a peior. O portador do officio e carta do brigadeiro
Barreto disse-me, e repetirei suas originaes expressões, para que
V. Ex. saiba dar-lhes o verdad.eiro valor: «a nossa geilte uai
se embora de U1na ue:; » e qual é o general que com taes ho
mens póde arriscar um combn,te ~ Conto com a infantaria e com
o inverno, e mediante estes dous alliados, aIvarei a capital e
vil1a do Rio Grande até outubro. Si entretanto V. Ex. não con
seguir as medidas legislativas que 1?recisa, e não mudar a guer
ra para Buenos Ayres, como em mmha opinião se deve fazer,
receio que venha a perder esta provincia na proxima cam
panha.

Deus guarde a V. Ex.- lllm. e Exm. Sr. conde de Lages.
- llfm'que;; de Bal·bacena.

N. 29 (c). - Do marquez ele Barbacena ao ministeo ela guerrn,
conde de Lages - ( Reservado) - lllm. e Exm. Sr. - Pelos
mappas que acompanham conhecera V. Ex. que eu só tenho
disponiveIs para a defesa desta província 2.096 homens de
infantaria, 2.644 de çavallaria, e 344 de artilharia. Desta
força destaquei 788 de infantaria e 98 de aL'tilharia para.
guarnecer a víUa do Rio Grande, ficando por conseq uencia
com 4.198 homens e 2.100 cavallos, para resistir a 10.000, de
que pelo menos se compõe o exercito de Alvear, perfeitamente
mentado.

Pelas cópias juntas sob ns. I e 2 do olficio e particular que
recebi do bl'igadeiro Barreto, vera. V. Ex. que não se póde aon
tal' com um só miliciano, e ajuntarei mais as cópias ns. 4 e 5
das respostas que deram ás minhas perguntas n. 3 os comman-

1
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dantes Miguel Pereira e Felippe Nllry, otIlciaes da maior con
fiança e merecimento; as quaes respostas completam o triste
quadro do estado actual da nos-a cavallaria. E' preciso confes ar
que uma cavallaria com poucos e máos arreios, sem barretinas,
e sem fazer jámais exercícios a cavallo, nã.o pôde afoítamente
atacar um inimigo, que ella ji1 vio e conhece estar perfeitamente
armado e disciplinado.

Em semelhantes circumstancias o que se deve esperar de tal
cavallaria ~ Si os nossos soldados e officiaes fugiram a 20 de
fevereiro, quando o numero era maior, e quando uma arrogan
cia universal corria as fileiras, que farão agora que o abatimento
parece geral, e que a deserção continúa ~ Deve contar-se com
completa debandada.

Emquanto Alvear pareceu tomar quarteis de inverno, tive
esperanças de poder dar alguma disciplina, e instrucção a este
exercito, conservando por turno duas brigadas de cavallaria na
frente afim de evitarem os roubos de gados e informarem dos
movimentos do inimigo. Eu havia já abandonado a idéa de
atacar, e esperava que a cavallaria em certa distancia e de
mera observação sustentaria ao menos o seu posto, mas nem
isso, e si Alvear continuar a passear pela provincia, ficarei
reduzido á infantaria. Descobrio-3e agora um plausível e em
parte verdadeiro pretexto para fugir, e é a falta de cavallos.
Cada mez são precisos 4.000 ca'Vallos, e, como os não tenbo, nem
ha onde os ir buscar, não me ba de surprehender muito que os
officiaes superiore , acompanhados de alguns subalterno, se
apresentem de retirada, dando parte que os soldados desertaram
todos.

Em semelbante estado de desmoralis'\ção e falta de recursos,
ou V. Ex. ba de fazer uma imme(tiad,t diversão, cabinda sobre
Buenos Ayres, ou uma suspen ão de hostilidades. Qualquer de
mora., qualquer descuido, pel'derá a provincia.

Deus guarde a V. Ex.- Marque:: de Bm·bacena.

S. Lourenço, 9 de mai::> de 1827 .

.N. 30 - N. 1 - OtIlcio do brigadeiro Sebastião Barreto Pe
reira Pinto ao Marque;/, de Bal'bacena.-Illm. e Exm. Se. e
meu general.- E:;tou arlmirado da demora que tem havido em
l'eceber V. Ex:. os meus oflicios e cartas. Será passivei que
todos os conductores tenbam desel'tado 1

As partidas que eu mando, com o fim de observn.r os movi
mentos do inimigo, nada fazem. e só contam mentiras ou s ja
por systema, ou pelo terro1' de que e tão possuidas.

A brigada de Bento Gonca.lves está. reduzida á 260 praças,
e tende todos os dias a reduzir-se' mais. A de Ben to Manoel
breve se acabará de uma vez, pois os soldados todos os dias
desertam aos 20 e aos 30. Desta. fórma não ha quem possa
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contar com semelhantes tropas, e eu confesso a V. Ex., que de
semelhante maneira não me atrevo a commandar, uma vez que
não se inflingem castigos exemplares.

Grande parte desta tropa está núa, não tem sal, não tem real,
nem para comprar sabão. E' pois de absoluta necessidade que
V. Ex. dê algum remedia a este pessimo estado de cousas, assim
como que mande algum cirurgião, de tantos que se diz terem
ido para o exercito, pois os doentes são immensos, e hoje para
lá segue uma grande porção, e entre elles varias officiaes,
os quaes melhor será que ca não tornem.

Sou com o maior respeito e estima.- De V. Ex. muito grato
e fiel criado.- Sebastião Barreto Pereim Pinto.

N. 2.- Carta, parLicular.- Illm. e Esm. Sr. e meu "'eneral.
- Muito agl'udavel me foi a noticia da vinda de tres batalhões;
e tomara ja vêr o que S. M. L tem deliberado depois da che
gada do Pon adilba, e se vem ordem para. se fuzilar os deser
tores, pois de outro modo nada se f<1z, visto continuar a deser
ção e cada vez com maior excesso.

Eu não me tenho atrevido a dizer por officio a V. Ex. o
estado de indisciplina destas tropas, e a inc3.pacidade de muitos
officiaes que ouvindo um tirO' fogem sem vergonlla al
guma, e para f,L1lar·lhe fi, yerdade, meu general, sem uma
grande rel'órma no exercito debalde é V. Ex. cansar-se.
Eu narIa posso Cazer, porque são tropas que não andam com
migo etrectivamente, e logo tento pôr cobro nos seus excessos,
tomam-me um aborrecimento eterno. I o dia 23 (') foi preci o
ter tanto cuidado nos nossos como no inimigo, pois do contrario
faziam o que fizeram em Ituzaingo, e apezar de tudo sempre
fugiram alguns. O regimento 230 tem-se reduzido a tal ponto
que, se não vem quem o commande, acaba-se.

E no meio de tndo isto ainda vem as intrigas amigir um ho
mem. Não me admil'a pOl'ém o que dizem obre mim, pois
estou bem acostumado a ser a, victima da mordacidade que paI'
desgraça tanto abunda neste paiz, onde não se póLle gostar
de mim apezar de filho da, provincia, porque não pactuo
com ladr'oeira , e sou um declar,ldo iuimigo das baixa por di·
nheiro, e brado contra a indiscipliua das tropas, e finalmente
contra tanto cob,l'des que vendo a sua patria invadida, em vez
de cOl'l'erem ás armas correm para as maltas.

Eu fallo a V. Ex. com toda a singeleza ; sou muito aman te
da miuha provincia natal, e e tau prompto a fazer PO!' elIa todo
os sacrificios em quanto a Yir em perigo, porém, logo que

<') o brigadeiro Barreto nllndia ao encontro lnespel'ado 'lue ti\'ertl. com
3.000 homens das tropas de Alvear, já relatado.
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cessem estes motivos, nenhum dia mais nella quero existir, e já
ha muito que me lembrou que V. Ex. é quem me hade proteger
neste negocio.

Não duvido que accusem a V. Ex. de temerario, que digam
lllesmo muito mais, pois certa gente é capaz de tudo, porém, de
cobarde jamais a maledicencia se atreverá lhe accusar, pois
todo o exercito foi testemunha, e admirou o sangue frio de V,
Ex. e como, com inaxcedivel presença de espirita foi V. Ex.
o uuico que se lembrou até do lagar para oude mais convi
nha que nos retirassemos no dia de Ituzaingo, sem ter aliás
conhecimento algum do paiz, enão pela carta do lllesmo ; e isto
confessa todo o exercito.

Fico como sempre com o maior respeito e consideração de
V. Ex. - Subdito e amigo fiel e criado. - Sebastião Ban'eto
Pel'ei1'a Pinto.

N.3-Perguntas que o marquez de Barbacena propoz ào coronel
Miguel Pereira de Araujo Barreto, e ao tenente coronel Felippe
Nery de Oliveira, e as respostas dos mesmos, menciouadas no seu
ofticio ao ministro da guerra, datado de 9 de maio de 1827.

N. 4. - Secretissimo - Acampamento de S. Lourenço, 5 de
maio de 1827 - São passados 15 dias depois que V. S. chegou
a este acampamento para receber algum soldo e fardamento.

Sei perfeitamente que ainda faltam alguns artigos faceis de
remediar, e outros que exigem muita demora para se fazerem
em Porto Alegre, ou virem do Rio de Janeiro, mas estou impa
ciente por me aproximar do inimigo, que ora se acha em Bagé,
e entre a necessidade de avançar, e a necessidade não menos
imperiosa de ter o soldado prompto a bater-se, julgo de minha
obrigação fazer a V. S. as seguintes perguntas:.

1.11.

Está a brigada que V. S. commanda prompta para encontrar
o inimigo, ou falta-lhe alguma cousa, e quaes ~

2.1'

Com quantas praças poderá V. S. entrar em acção, não con
tando com os meninos recrutas que choraram no dia 20 de
fevereiro ~

3.a

Que opinião fórma V. S. hoje do mão espirita, que em geral
se manifestou no dia 20 de fevereiro em toda a cavallaria, porém
em maior grá.o na 2" linha?
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Tem diminuido, parado, ou crescido?
Queira V. S. responder-me neste mesmo papel, e entregar em

minha mão a sua resposta, porque o objecto é para nós da maior
~portancia e segredo.

N. 5 - Resposta de Miguel Pereira de Araujo Barreto, coronel
do 4° regimento e commandante da 2" brigada de caTallaria
Illm. e Exm. Sr. - Em resposta ás tres perguntas que V.
Ex. me fez, tenho a honra de dizei' o seguinte: Em quanto
á I" que o meu regimento, e a brigada do meu commando,
não estão promptos para encontrar o inimigo, porque lhes
faltam barretinas, esporas, e arreios, objectos da primeira
necessidade, não mencionando falta de alguns objectos de
equipamento, que, não sendo de primeira necessidade, são com
tudo preoisos.

Em quanto á 2", que o 4° regimento poderá entrar em acção,
com 130 praças.

Em quanto á 3" permittindo-me V. Ex. exceptuar a diminuta
força do 4° regimento, por assim o haver merecido por sua
conducta na acção da aia 20 de fevereiro prorimo pa sado,
direi que o má.o espirita manifestado em geral pela cavallaria em
aquelle dia, sendo em maior gráo por alguns corpos da 2" linha,
é hoje o mesmo, e a meu ver tarde diminuirá.- Migll.e~ Pereira
de A?'aujo Barreto, coronel do 4° regimento e commandante da
2" brigada.

Acampamento em S. Lourenço, 6 de maio de 1827.

N. 6 - Resposta do tenente coronel commandante do 5° regi
mento de cavallaria, Felippe Nery de Oliveira. - mm. e Exm.
Sr. - No verso desta V. Ex. exprime os seus sentimentos e
desejos pelo bem do serviço de S. M. 1. e gloria da nação, pelo
que tanto se tem empenhado V. Ex., mas além da impaciencia
por avançar, e ter o soldado prompt9 para bater-se, julgo tam
bem digno de toda a consideração ~e que não terá escapado á
perspicacia, conhecimentos, e sabedoria de V. Ex.) a estação, os
obstaculos que se podem encontrar nos rios, e varias arroios, e
os meios que se encontram para os passar no caso de ser neces
sario fazer qualquer manobra, ou mesmo uma l'etirada; e a
cavalhada que existe e seu estado; os serviços que póde prestar
um cavallo no inverno.

Quanto ás tres perguntas respondo o seguinte :
O meu regimento não está prompto á marchar ao inimigo,

por ainda lue faltar 63 clavinas concertadas, 34 pistolas, e o
completo de barretinas (muito necessario para a defesa dos
soldados) e muitos outros artigos que peço nos mappas e requi
sições; que á primeira vista, e por quem não fôr soldado, serão
julgadas inuteis para brigar, mas que a experencia tem feito



- 294-

conhecer que o perfeito equipamento, e boa apparencia do
soldado faz um augmento no valor pessoal, e respeito ao inimigo.
Demais, ainda não esta perfeitamente disciplinado, o que
faz os soldados valen tes, e é a base principal para vencer bata
lhas: e não tem cavallos, que é a primeira arma da cavallaria ;
e por isso ha cinco mezes que não pude fazer exercicios mais de
duas vezes a cavallo ; o que o vulgo diz ta.mbem não ser neces
sario aos soldado·' desta provincia, por serem muito bons caval
leiros ; o que nego.

Este nome da-se a quem sabe servir-se do seu cavallo debaixo
das regras, o que elIes são é grandes agarradores, o que
não basta para manobrar: a. liás um bom caçador que é
recrutado para a infantaria não teria necessidade de apren
der o manejo d'al'mas: portanto um regimento de c<wal
laria que não é exercitado a cavallo não se póde depositar
confiança neUe, para na frente do inimigo manobrar com
firmeza.

A' 2", juntando as praças que tenho em ditrerente~ destinos,
poderei escolher 200 para entrarem em acção. sendo uma
l1arte de soldados velhos, e tres de recrutas, excluidas a crian
cinhas, que no dia 20 de fevereiro fizeram com que o regimento
não se portasse como devia, o que é preciso dar-lhe o desconto
de ter Das fileiras 297 recrutas, sendo 108 recebidos no dia 18 de
janeiro, que apenas sabiam um pouco o jogo da espada.

A' 3", respondo que o máo espirita a meu ver existe, e até
tem crescido, porque ha dous annos o inimigo consegue Vi\nta
gens, o que t 111 consideravelmente augmentado a sua força
moral. e a dos nossos soldados diminuido na mesma proporção,
e tanto que do dia 20 de fevereiro até esta data, ao meu regi
mento têm desertado tres cabos e 58 soldados: isto creio provir
da falta de castigos, e portanto, de disciplina, falta a que
attribuo os acontecimentos do dia 20 de fevereiro, junto á beIla
apparencia, firmeza, e crescida força com que o inimigo nos
atacou.

Eu que ja f:1zia uma idéa vantajosa do seu adiantamento,
não julguei comtudo que, o estivesse tanto, especialmente na
arma de artilharia.

Portanto, para vencer este mao espirita e concl !lir a guerra
com honra, é preciso força e a esta juntar a base prImaria para
formar o soldado-a discilJlina-e para con eguil-a na provincia
y. Ex. muito melhor do que eu conhece o que se necessita,
porém que quanto a mim consiste em - moral,idade, zelo, tempo,
e um forte apoio do govenw.

E' isto o que o meu fraco entendimento alcança, e pó e res
ponder, tendo sido bastante extenso pela falta de rhetorica e
de conhecimentos.

Deus guard a V. Ex. - Filippe Nery de Oliveira, tenente
coronel commandante do 50 regimento ele cavallaria.

Acampamento de S. Lourenço, 6 de maio de 1827.
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N. 31 (a) - Do ministro da guerra ao marquez de Barbace
na-lllm. e Exm. Sr. - S. M. o imperador manda remetter a
V. Ex. com o oflicio incluso do ministro e secretario de estado
dos negocias da marinha, a COpiD. adjunta dos paragraphos um
oflicio do almirante barão do Rio dll Prata, sobre a necessidade
de augmentar-se a guarnição da ilha de Gorrites, afim de que
V. Ex. haja de dar aquellas providencias que julgar uteis.

Deus guarde a V. Ex. - Conde de Lages.

Palado do Rio de Janeiro, 18 de abril de 1827.

31 (b) - Paragraphos de um officio do almirante barão do Rio
da Prata ao ministro da marinba, marquez de Maceió. - Illm. e
Exm. Sr. -o coronel Pessôa, que commanda a guarnição da Ilha
de Gorrites, mandou-me dizer que sem ter mais 12 peças e os
soldados que faltam para completar 500 praças, não sup
põe a ilha segura si soJIrer alguma invasão. Já disse em outro
oflicio que a ilha tem quasi uma milha de comprimento, e que a
sua defesa não póde ser só marítima, porque, oíferecendo bom
desembarque em todos os pontos até de noite pelo lado elo mar,
póde ser atacada, e facilmente tomada, por ter ~ó 151 soldados,
porém como devera haver tambem força maritima, ainda que
a não possa defender sempre f.1Z respeito, e por i so com 300
a 400 soldados ficará bem; com menos não.

Emquanto estava em abandono era ponto de pouca impor
tancia, porque os inimi"'os não tinham aqui artilharia para
a fortificarem; agora, porém, que ,ia tem alguma fortificação,
seria para eHes de grande ímportancia, e de grave prejuizo
para nós.

Com elIa no estado em que está, e possuindo como possuem a
ter['(I, firme, terão abrigo para os seus navios de guerra e cor
sarios, entrada segura para os mercantes descarregarem para a
L\,lfandega, !l a passagem para este interrompida, ou pelo menos
muito perigosa.

Comtudo si a tropa dahi não vier, ou ordem positiva, não a
teri, e passaremos por segundo desgo to, e ella passará ao es
tado em que esta a Martim Garcia, CaLl a de todos os nossos
desastres no Uruguay.

N. 31 (c) - Resposta do marquez de Barbacena ao ministro da
"'uerra - Illm. e Exm. Sr. - Ne te momento recebi pelo correio
ordinario o oHi ia de V. Ex. de 18 de abril, t1'an mittiudo cópia
dos al'tigo" de outro, em que o barão do Rio da Prata solícita
o augmeoto da guarnição ele Gorrites. e determina V. Ex:. que
eu dê aquellas providencias qu julgar uteis.

Optima seria esta resolução de V. Ex. estando eu em Monte
vidéo, ou nas vi inhanças de Gorrites, mas vem a ser uma com
pleta burla, achando-me, como me acho, no interior desta pro·
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vinci<l e sem meios de communicação com :MontevidéD, donde
unicamente se poderia dispensar alguma força, quando feliz
mente se não tenha realizado a expedição de Martim Garcia,
como ordenei.

Vejo com profunda magoa do meu coração que V. Ex:. não
esta. compelJetrado da importancía desta gLIerra, ou quer sacri
ficar os generaes que servem debaüo de suas ordens.

O almirante representa da maneira a mais positiva a urgente
necessidade de SOC01'1'er Gorrites; o Exm. ministro da marinha
transmitte a V. EX". aquel1e officio, e V. Ex., em lagar de man
dar os 400 homens immediatamente, ou ordem de evacuar a ilha,
manda o general em chefe, que está no interior da província de
São Pedro, communicação facil com Montevidéo, ou tropas dispo
niveis, que dê as providencias que julgar uteis. O general em
chefe, na impossibilidade de mandar tropas, pedirá ao governador
de Montevidéo que mande 400 homens para Gorrites. O governa
dor de Montevidéo receberá o officio, mas não terá gente para
executar a ordem, e entretant.o o inimigo tomará a ilha, sem
que ninguem tenha a culpa, porque todos jogaram a péla de
mão em mão.

O general das armas em Montevidéo está em continua lamen
tação de falta de tropas, e realmente parece tão debilitado, que
não poude fazer a maio pequena tentativa sobre Canelooes ou
Maldonado, estando o inimigo a tão grande distancia, como está,
desses logares.

CO)lltudo, pela importancia da occupação de Martim Garcia, a
cuja perda attribue o almirante com muita razão as nossas
desgraças do Uruguay, mandei que desse a gente necessaria
para de accordo com o almirante occupar-se a ilha, Ignoro o
que se teria feito, mas devo suppor, e V. Ex. tambem deva
esperar, que o governador de Montevidéo, depois das minhas
ordens, se prestaria ás requisições do almirante sobre Martim
Garcia.

Neste estado de cousas ordenar que mande gente que o gover
nador não tem, vem a ser o mesmo que não ordenar cousa alguma.
O inimigo fara melhor, mandará a gente necessaria para tomar
a ilha, e achará nella boas peças de artilharia, como achou em
Martim Garcia. Para que esta ultima desgraça se não verifique,
hoje mesmo escrevo ao governador de Montevidéo, e queira
Deus que chegue a tempo, para que podendo, metta immediata
mente 400 praças em Gonites, e quanl.1o por qualquer mo
tivo não possa reforçar a guarnição que lá se acha. neste caso
se retire immediatamente tudo que alli està, afim de não cahir
em.pod~r do inimigo, essa pequena guarnição e a sua excellente '
artllharIa. '

A ilha de Martim Garcia é a cha.ve da navee'ação do Uruguay,
e o seu abandono foi um dos maiores crimes militares commetti
'dos pelo vice-almirante Lobo. Quando eu concebi esperanças de
poder invernar no Rincão das Gallinhas, escrevi ao presidente
que adiantasse por mar alguma tropa afim do occupal' aquelle
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ponto, mas ordenava mui positivamente, e primeiro que tudo,
a tomada da ilha de Martim GaTcia, considerando todas as
nOBllas operações por aquelle lado arriscadissimas sem a posse
delia; e no mesmo sentido me dirigi ao almirante, sem ter
a menor idéa do que se passava entre elie e V. Ex.. a este
respeito.

Em consequencia dos meus officios devo suppor que a ilha estará
oecupada, mas n<1 dl1Tida tornarei a repetir a ordem.

Deus guarde a V. Ex. - Marquez de Barbacena.

Quartel general de S. Lourenço, II de maio de 1827.

32 (a) - O ministro da guerra ao marquez de Barbacena
IUro. e EXID. Sr. -Havendo recebido do ministro e secretario
de Estado encarregado interinamente dos negocias da fazenda
e presidencia do thesouro publico, a segurança de que tem não só
expedido positivas ordens a junta da fazenda do Rio Grande do
Sul para o pontual pagamento do exercito, cujo atrazo parece in
crivel á vista das antecedentes ordens, e dos saques que tem
feito sobre o 1'hesouro, importantes em mais de 140:000$,
no curto espaço de janeiro a março do presente anno, e
do silencio que a mesma junta tem guardado acerca deste ne
gocio, mas tambem que tem havido a maior regl1laridade nos
supprimentos respectivos á- provincia Cisplatina, sendo um dos
primeirosobjectos da despeza do 1'hesoU-ro a guerra do sul:
vou assim communicaI' a V. Ex. para; sua intelligencia e
governo.

Deus guarde a V. Ex. - Conde de Lages.

Palacio do Rio de Janeiro, em 6 de abril de 1827.

32 (b)-Respostado marquez-Illm. e Exm. Sl'.-Accuso
a recepção do officio de V. Ex. de 6 de abril, em que me parti
cipa a segurança que recebera do Exm. ministro da fazenda a
respeito das positivas ordens que dera para o prompto pagamento
do exercito, pela junta da fazenda desta província.

Mas peI'mitta-me V. Ex. re punder : de que servem positi
vas ordens de prompto pagamento a quem não tem meios de
pagar ~

A segurança que se me deu, e a que convinha que V. Ex.
recebesse do ministro do 1'hesouro, era que na caixa militar en
travam em cada mez os fundos em que foram orçadas as despezas
do exercito, e não uma vã segurança de ordens de pagamentos
que se não podem cumprir.

Em poucas palavras: ao general em chefe, ao estado maior
e a todas as repartições de fazenda, sande e commissariado
devem-se cinco mezes1de soldo ; ás brigadas de cavallaTia mili-
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ciana nove a 10 mezes e ás de linha seis, e só os batalhões 130

e 180 estão em pequeno atrazo de dous mezes, por mal elltondida
generosidade da junta da fazenda.

A despeza do exeroito, por sua má organisação e tripartita
administração, sobe a 82:000,:' por mez, sem metter em conta
munições de guerra e fardamentos.

Os saques da junta subindo a 140:000 (como V. Ex. diz) de
janeiro a março e que tão exhuberantes pareceram, estão muito
aquem da despeza corrente do exercito, ii. qual ajuntando as des
pezas da folha civil, maritima e alguma amortização da grande
divida que pesa sobre os estancieiros, bem se vê que nem a junta
sacou de mais, nem poderá jamais cumprir as positivas ordens
ele prompto pagamento.

Não alIligirei a V. Ex:. com os clamores que me atormentam
pela falta de pagamentos, nem farei observação alguma sobre
a continuação do systema de prometter e faltar. O que não tem
remedia, remediado está.

Deus guarde a V. Ex'. - Mal'quez de Barbacena.

N. 33.- Carta do presidente do Rio Grande do Sul, briga
deiro Salvador José Maciel.- lllm. Exm. Sr. - Bont m recebi
a carta de V. Ex., e certo em todo o caso do seu interessante
conteudo respondo.

Muitas cousas estão já em caminho, ê todas as outras requisi
tadas por V. Ex. já eu tinha mandado a.promptar, na previ 'ão
de que seriam precisas; e não descançal'el emquanto nã.o vir
em andamento seguro a reme sa de tudo, pois de outro modo só
apparecerão desculpas e transtorno, pOl'que ha muito poucos
que trabalham deveras.

Vou aqui reunindo quantas praças apparecem das extr:wiadas,
e depressa as farei seguir p:ll'a o exercito, tenrlo nomeado para
as commandar, entretanto, o coronel Borba, que se t3m portado
excellentemente.

Qlla.nto aos ofIlciaes extraviados, deram-se todos por doentes,
e a nada absolutamente se querem prestar, nem ao meno às
revistas, e aos cuidados que deviam ter nos soldados, e a s guro
a V. Ex. que nunca vi tamanho descaramento. Que cobardes!
Não serão demittidos estes vis, e substituidos já. pelos que briosa
mente se bateram ~ Si eu tivesse reve'tido da autoridade pre
oisa, mandava fuzilar alguns delles, para exemplo, e demittia
o resto.

Têm-se reunido alguns paisanos, os quaes em breve mandarei
embora, afim de irem defender as suas casas, pois que a canalha
do Abreu e os desertores armados têm commettido toda a. casta
de horrores.

Não me sendo passiveI ver as ruas desta cidade livres de mi
litares, por mais que insista na sua marcha para o exercito
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estando sãos, e pam o hospital os doentes, talvez porque os
empenhos tenham mais força do que as minbas instancias,
pois sempre apparece modo de entreter aqui desertores, per
doados não sei por quem, facinoroso' e mandriões; quiz ver
si ao menos tirava algum partido delles fazendo-os montar
guardas, etc., porém nem i so: rogo pois a V. Ex. queira
apertar as suas ordens, afim de ao menos não ver eu na
junta tamanhas relações de pagamentos, e de municios, para
quem não ü'abalha: evitando-se demais a desesperação que
causa aos paisanos tão escandalosa mandrice, ao mesmo tempo
que elles vergam sob um serVIço que estorva a muitos de
ganharem o mesquinho sustento para as suas miseraveis
famílias.

No meio de todos os males que nos cercam, entretanto, alguns
bens nos têm provindo; sendo um de muita ponderação, o achar
se agora acreditada a infantaria nesta província, e temida pelo
inimigo; ficando demonstrado que um exercito composto de tres
quartas partes ele infantaria e artilharia, é in encivel contra
este inimigo com ignaldade de numero, e dahi, muitas combi
nações que eu antes julgava provaveis, tenho-as agora por infal
liveis. Sempre fui de opinião que a infantaria devia ser aqui de
vasta importancia, e hoje estou seO'uro que com mais alguma
força desta arma se destruira o inimigo, e V. Ex. se indemni·
zara dos incriveis e inauditos ~oft'riDlentos que lhe hão causado
a relaxação e o abuso de outros, deixando chegar tudo a tão
deploravel estado.

Muito tenho sentido a desesperação de que V. Ex., e se
acha possuido, por motivo das nojentas intigras que se urdem
nesta provincia contra V. Ex., e do que igualmente san victima;
por TO penso que devemos e timar quando uma multidão pela
maior parte ignorante ou depravada, reprova o nosso procedi
mento, porque vai nisso a prova de que Cc'l,minhamos em linha
recta a cortar abusos, e que ao contrario deveriamos ter muita
cautela si por semelhante gente Cassemos louvados, imitando
Phocion, que uma vez obtendo muito applauso dos athenienses
(já. então depravados), recolheu-se para casa pen_alivo, e per
guntou aos seus amigos si havia dito ou praticado alguma
loucura.

E~teja V. Ex. certo de que, posto haja alguns que, por orgu
lho ou por outros moti,os particulares, entrem em semelhan
tes intl'igas, existe todavia uma alavanca occulta que move o
maior numero, e a qual é o temor de que se lhes cortem as
unhas, que outros, ou por franqueza ou por connivencia, deixa
ram tanto crescer; pois estou bem persuadido que s6 o artigo
-gado-espantaria, c~so se extrahi~ e a conta do que se pagou,
do que se tirou sem deixar documento, e do que ainda se esta a
dever desse tempo passado. Com espanto se vê o immen o
consumo de cavallos na provincia; é CDU a incuravel, e da qual
se conclue que, si não tinhamos homens para combater a cavallo,
tinhamol-os para matar, comer e examinar essa raça de ani
maes! !
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Pelo officio j unto verá V. Ex. as vociferações que agora
mesmo se levantam contra mim; e com eífeito, que maldade
não foi a minha. de exigir documentos legaes para mandar fazer
pagamentos, quando até um quartosinho de papel passado por
qualquer. e muitas vezes até assignado com umtt cruz, era sobejo
titulo para receber dinheiro! !

Desejo a V. Ex. saude, fortaleza e paciencia para supportar
tantas irregularidade, zangas, cuidados e contrariedades, pois
sou muito respeitosamente.

De V. Ex. subdito, venerador e amigo.
lllm. e Exm. Sr. marquez de Barbacena. - Salvador Jose

MacieZ,

N. 34 (a). - Cartas do marquez ao imperador. - Senhor. 
Estou reduzido a 2.096 homens disponíveis de infantaria, 2.644
de cavallaria, 344 artilheiros e seis bocas de fogo, por falta de
reparos, mas a cada momento espero outras seis de Porto Alegre.
Tenho 2.100 cavallos, e como não ha onde ir buscar outros, pMe
se dizer com verdade que estamos a pé,

O terror panico nos filhos"da provincia vai de mal a peior e a
deserção continúa em maior ou menor progressão, segundo se
avisinl.lam mais ou menos do inimigo.

A despeito de tantos inconvenientes, si o inimigo tomasse
quarteis de inverno, como parecia pela sua retirada, e intrin
clleiramento em Ruivo-Mala, poderia eu, e havia concebido espe·
ranças de empregar esse mesmo temp para dar atlgumas instru
cções e disciplina ao exercito e montar todas as repartições de
maneira que tive se mobilidade, ordem e economia, afim· de
aproveitar a diversão que se deve fazer sobre Buenos Ayres,
sem a qual nada se conseguirá.

O inimigo porém voltou a Bagé, e tem em vista alguma ten
tativa duraute o invemo.

Bastará que elle ande de um ponto para outro sem arriscar
combate, pal'a deixar-me sem um soldado de cavallaria. Os que
mando para a frente fogem ao primeiro tiro, os que e tão neste
acampamento farão o mesmo. Uns e outros desertam á duzias
por mez, emquanto se distribue fardamento e soldos atrn.zados ;
apenas o tiverem recebido, e o inímigo apparecer, desertarão aos
cento por dia.

Ah ! Senhor, perdemos o tempo que o inimigo soube apro
veitar. Sem um só vaso de guerra ao romperem as hosti lidades,
apresenta eUe hoje 33, e está senhor da navegação do Uruguay j
entretanto que nós somos obrigados a fazer retirar deste porto,
para reforçar a esquadra do Rio da Prata., as tres insignificante3
escunas que me foram concedidas.

Sem tropa. no começo da guena, levantou um exercito de
12.000 homens perfeitamente armados e vestidos, vindo com



- 301-

elles fazer uma invasão em paiz remoto j entretanto que
nôs apresentamos apenas 7.200 bomens, rotos, descalços e
mal armados, e os quaes pelas deserções estão hoje redu
zidos a 5.120 ! !

Este quadro é aíllictivo, mas verdadeiro, e cumpre ofrerecel-o
tal qual é ii. meditação de vossa magestade imperial, para que
elia nos salve do perigo imminente.

Si a assembléa vier em apoio do governo, como deve; si as
medidas antecipadas para Portugal, Irlanda, e Allemanha (I)
surtirem bom efIeito, empenhe-se o nosso resto, e seja Buenos
Ayres atacado e castigado. .

Si porém tudo isto se não reune, forçoso será deixar o despique
para outra epoca, e fazer quanto antes a paz ou uma suspensão
de hostilidades.

Envio juntas duas cartas que recebi para V. M.,de Inglaterra,
e ou tra de Vianna, que se me diz ser de importancia j e mais
tres cartas para mim de Stewart, que julgo aproposito com
municar a V. M. imperial.

Deus guarde a V. M. I. com perfeitissima saude, e por longos
annos, como todos desejam e principalmente eu, que tenho á
honra de ser de V. M. L o mais obediente e fiel criado.
Marqtlez- de Bm·bacena.

S. Lourenço, 9 de maio de 1827.

N. ::14 (h) - Senhor - Bem poucos dias ha que eu tive
a honra de fazer a V. M. L a fiel exposição do imminente
perigo que ameaça esta provincia, e que era consequencia
necessaria do systema errado, e meias medidas empregadas
nesta guerra,

Esperava. não roubar tão cedo o precioso tempo de V. M. I.,
mas sou impellido, por um oiIlcio do ministro da guerra recebido
neste momento, a solicitar de novo toda attenção de V. M, 1.,
porque me parece que o ministro ou não vê o perigo, ou pretende
sacrificar-me.

Pela resposta que offereço inclusa (') ficará V. 111. L inteirado
da minha justa queixa, e pela gloria do seu nome, pelo amor
de sua augusta familia volte toda a sua attenção para a guerra
do Sul.

pj o marquez alludia. ao engajamento de soldados dessas nacionalidades.
(') O marquez referia-se aqui ao ameio que dirigira no ministro da guerra

com esta mesma dah. (11 de maio), Já. transoripto.
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Deus guarde a V. M. L, como todos desejam e havemos
mister.

E' com o mais profundo respeito de V. M. 1. obediente e
fiel criado.- Marquez de Barbacena.

11 de maio de 1827.

N. 35 - Do marquez de Barbacena ao mir'listro da guerra,
conde de Lages-Illm. e Exm. Sr.-Neste momento recebi do
brigadeiro Barreto o OtIicio por cópia junta, do qual consta a
brilbante acção do tenente-coronel Issas Calderon, no dia 9 do
corrente, sobre as partidas inimigas que Alvear havia de tacada
para as vizinhanças do Serro Largo, sendo o resultado della,
ficarem prisioneiros o coronel 19nacio Oribes, o major Laballeja,
tres capitães, ~ete alferes e 99 soldados.

Os dous primeiros prisioneiros, a época, e o lagar do encontro
tornam esta acção de maior valor do que á primeira vista póde
parecer, e eis mais um exemplo da maneira por que os crimes
de deserção e desobediencia, e a falta de disciplina ficam impu
nes nesta provincia.

AqueHe tenente-coronel devia ser julgado em um conselho de
guerra, pelo máo comportamento que teve no dia 20 de feve
reiro, porém antes de chegar o dia, do castigo pratica um serviço
notavel, e certamente que digno de premio.

Hoje mesmo vou fa,zer marcl1ar para o brigadeiro Barreto o
ultimas l.200 cavallos que me restam.

Fica,rei a pé e por muitos mezes, mas espero que o referido
brigadeiro possa picar com muita vantagem a retir'ada do inimi
go, pois em offieio, que aute-bontem recebi, me participa elle
haver o inimigo principiado a sua retirada de Bagá no rUa 9 do
corrente, atraves ando o rio Negl'o no passo da Viuva Thel'eza.
Parece, pois, agom indubitavel que se encaminha a tomar
quarteis de inverno na Cisplatioa, concorrendo muit para i o
talvez a grGwde deseI'ção que expel'imenta.

Em consequencia ela retirada, de Alvear, suspendi a marcha
da la brigada de cavallaria de linha, que devia verificar-se
hoje, para render as duas ligeiras que ainda não receberam faro
damento e soldo; e quando e verifiqu13, que supponho, a reti
rada para Durasno, desoecessario será. conservar tanta tropa na
fronteira; alguma:; pequenas partidas em di[eren~es pontos da
linha s rá bastante para observar e dar parte de qualquer movi
mento inimigo.

Esta manhã mandei para Porto Alegre 28 prisioneiros, feito
pelo major Ga.briel Gomes nas vizinbllnças de Cunhapel'ú, mn
ainda não recebi a parte circumstanciada daquelle oflicial.

Não dou muito credito as informações de espiões ou desertores,
mas é provavel haver alguma veracidade nas informações que
uns e outros dão sobre a grande deserção nas tropas ele Alvear,
pois entre os filbos desta e daquella pl'oviucia ha muita ideuti-



- 303-

dade de inclinações e costumes. Logo que a campanha se prolon
ga por al~uns mezes, e se desvia dos lagares do nascimento, a
deserção torna-se geral.

Deus guarde a V. Ex.- Marqt~e::; de Ba1·bacena.

S. Lourenço, 17 de maio ue 1827.

N. 36 - Omcio do brigadeiro Barreto ao marquez de Bar
bacena, relatando a brilhante acção de 9 de maio, dirigida pelo
tenente-coronel Bonifacio lssas Calderon - IlIm. e Exm. Sr.
- Tenho a honra de participar a V. Ex. que o bravo tenente
coronel Bonifacio acaba de participar-me que no dia 9 do
corrente atacou e fez prisioneiro ao coronel 19nacio Oribe, ao
major Lavalleja, a tres capitães, sete oficiaes e 99 soldados,
tudo na villa do Serro Largo, e ja os remetteu para o Rio
Grande.

O referido tenente-coronel, sabendo que Oribe estava em
Serro Largo, fez em uma noite a marcha de 14 leguas e ama
nheceu em um quartel que alli havia, sabendo logo que Oribe
se achava no mesmo; intimado que se rendessse, re-pondeu
Oribe que as annas da pat1'ia nãe se 1'endiam; mandou então
o tenente-coronel por pé em terra a 50 homens, e com esteS
atacou o quartel, donde sotrreu grande togo, acudindo um
reforço de fóra, que fúi lagoa derrotado, o que desanimou muito
aos sitiados, porém, comtudo, não se quizeram rentler. Foi
então que o tenente José Theodoro paz fogo ao quartel, que
logo e incendiou, e não tiveram remedia senão entregar-se
a discrição.

O inimi,f!"o perdeu 40 soldados e um alferes, e da nossa parte
ficaram fel'idos um alferes e nove soldados, dos quae cinco
gravemente, que ali deix,u'am, por não o poderem conduzir.
Tomaram tr'es carretas de roupa, que vinham para seu exercito,
e 600 cavaHos em mao esta.do; sendo os officiae~ pri 'ioneiro,;
remeltidos logo para o Rio Grande por uma escolta, e os sol
dados por outra, e todos ja la devem estar.

Consta-me que Manoel Oribe, sabendo deste acontecimento,
marchou com a sua di vi,ão em busca de Bonifacio, que foi pre
venido a tempo.

Passou-se para. nós um tenente das tr:lpas do Salto, indo dar
às Torrinhas, onde estavam alguns doentes que daqui tinham
ido. O exercito inimigo, egundo elle ainda diz que vai para o
Rio Grande, porém é basofla, pois além de se achar muito dimi
nuido, o tempo é o peior po -ivel para is o, e, posto que na
alturas em que se acham, a.inda pudessem fazeI-o, comtudo não
me persuado que o façam. Quanto a mim, o inimigo não póde
este iuverno adiantar mai cousa alguma.

Diz o passado que Alvear se indispoz com Lavalleja por causa
de negocias de cavaIbadas, e que este se retirou para o centro
da CispIatina.
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Estou inteiramente a pé, e si V. Ex:. me soccorrer eom ca
vallos, poderei fazer ainda alguma tentativa sobee o inimigo.

Deus guarde a V. Ex. muitos annos, como lhe appetece quem é
de V. Ex. muito reverente criado. - Sebastião Bar~'eto Pe
reira Pinto. .

Camacuan-Chico, 14 ele maio de 1827.

N. 37 - Do marquez de Barbacena ao ministro da guerra.
Illm. e Exm. Sr.- A 17 do corrente tive a honra de particip3Jr
a V. Ex. a bella surpreza realizada pelo tenente-coronel Boni
facio Issas Calderon na villa do Serro Largo, sobre o coronel
Ignacio Oribe, que alli estava aquartelado. O tenente-coronel
Issas tem estado e contináa a estar gravemente enfermo, tanto
que não poude assignar a parte da acção, mas o official que
eUe mandou ao brigadeiro Barreto fez a exposição circumstan
ciada, que me pareceu aproposito communicar ao exercito na
ordem do dia inclusa, tanto para fazer o devido elogio, e ex
citar a emulação, como para mostrar as consequencias de uma
falsa segurança.

O inimigo contináa a retirar-se sem outro proveito mais que
o roubo de algumas cabeças de gado, havendo sofI'rido na acção
elo dia 20 de fevereiro o quadruplo da nossa perda, e deixando
prisioneiros, feitos em diversos encontros, para cima do dobro
do que nos tem feito. A diíferença em offlciaes sobretudo é mui
notavel: nós temos entre elIes apenas um capitão e um alferes;
ao passo que em nosso poder existem 17 officiaes seus, desde a
patente de alferes até a ele coronel inclusive.

Deus guarde a V. Ex. - Illm. e Exm. Sr. conde de Lages.
- Marque;; de Bal·bacena.

S. Lourenço, 20 de maio de 1827.

N. 38 - Ordem do dia - Quartel general no passo de
S. Lourenço, 18 de maio de 1827. - O Illm. e Exm. Sr. general
marquez de Barbacena, commandante em chefe do exercito,
manda publicar o extracto de um officio recebido hoje do Sr.
brigadeiro Barreto, que faz a maior honra ao Sr. tenente-coronel
Bonifacio Issas Calderon.

Este offlcial, sabendo que o coronel Ignacio Oribes estava
aquartelado na povoação do Serro Largo, fez uma marcha de
141eguas na noite do dia 9 do corrente, conseguindo cercar o
aquartelamento do inimi"'o antes de romper o cUa. Intimou &0
coronel Orjbes que se rendesse, o que elle muito dignamente re
cusou fazer, e rompeu o fogo. Accudio em soccorro do coronel
uma partida de cavalIaria, que foi derrotada, mas, nem por isso
se quizeram entregar os que estavam no quartel, antes conti
nuaram o fogo.
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o tenente José Theodoro, costumado a cortar diftlculdades,
então lançou fogo a diversos pontos do quartel, que, incendian
do-se, obrigou os sitiados a renderem-se á discrição.

Foi o resultado desta beIla surpreza ficarem em nosso poder
tres carretas de fardamento, 600 cavallos, e prisioneiros o
coronel Oribes, o majo.r LabaIleja, tres capitães, sete alferes e
99 soldados. Nós tivemos um alferes e nove soldados feridos, e
destes, cinco gravemente; matando ao inimigo um alferes e
40 soldados.

O Sr. general em chefe, publica,ndo este honroso feito do exer
cito, tem em intenção dar-lhe um exemplo a imitar, da brava e
habU conducta do Sr. tenente-coronel Calderon, e dos dignos oftl
ciaes e soldados sob seu commando ; assim como apontar-lhe em
lição o resultado fatal para o inimigo da ua falsa segurança.
- (Assignado) Som'es de Andnia, brigadeiro ajudante-general.

N. 39 - Do briaadeiro Barreto ao marquez de Barbacena.
Illm. e Exm. Sr. - Eujá tive a honra de participar a V. Ex.
que o exercito argentino ia em retirada, e agora novamente o
torno a fazer, certificanuo que ultimamente ficava na Conhada
de Burros. Não me foi po ivel seguir com toda a força a picar
lhe a retaguarda, pelo mão estado da cavalhada, pois até
muitos soldados têm caminhado a pé. Vai uma partida de obser
vação, a ver o rumo que tomou, pois até agora ainda não se
poude saber para onde e de tinavam si para Durasno ou para
o Serro Largo; porém, é de presumir que vão para Durasno,
por ser ponto mais central.

Por esta parte está a provincia de S. Pedro livre de seme~

lhantes vandalos, o que tudo se deve ás acertadas medidas e
ordens de V. Ex., que si eu as não cumpri melhor foi por não
poLler.

Meu compatriotas honrado bemelirão sempre a V. Ex. por
haver livrado o seu paiz, invadido por um exercito formidavel,
e que só o saber, valor e pructencia de tão abalisado general
foi capaz de realizar.

Não tenho recebido partes do major Gabriel Gomes, o que me
faz persuadir que nada ha por aquellas bandas.

Eu estou sobre a eoxUha-Grande, vertente do rio Negro e
Jaguarão, onde espero as ordens de V. Ex.

Deus guarde a V. Ex. muitos annos. - Sebastião Ba~Teto

Pereim Pinto.

CAPITULO XVIII

Os eventos da vida do Marquez de Barhacena, durante o
periodo de que me proponho a hi toriar no presente e seguintes
capitulas, por tal modo se entrelaçam com os momentosos acon

~o
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tecimentos politicos que tiveram logar em Portugal nessa época,
que para se poder aquilatar o alcance o merecimento dn.s actas do
marquez, no desempenho da dupln. commissão de que se achava
encarregado, torna-se indispensavel fazer aqui uma. breve re
senha retrospectiva, dessa parte da historia daquelle reino.

Havia a corôa de Portugal devol vido ao imperador do Bl'azil,
pela morte de seu pai o rei D. João VI.

Este soberano ainda em vida, mas sentindo que a morte se
approxim:1Va do seu leito, pOl' decreto da.tado de 7 de março de
1826, constituira uma regencia compost:1 dn. infll.llta D. habel
Maria na qualidade de pl'esidente, do cardeal patriarcha. conde
dos Arcos, duque de Cadaval, e marquez do Valada.; c man
dando-a chamar ao paço; rogou-ll1e que entl'asse immediata
mente no exercicio da autoridade; e que 10"'0 que elle fallecesse,
reconhecesse a D. Pedro como rei de Portugal, mandando
buscar as suas ordens ao Rio de J ::I.lleiro.

Obtida dos membros da regencia a promessa do cumprimento
da sua derradeira vontade, transferio-lhe o rei todos os pode
res do govel'no. E tendo por este modo providenciado, coJr.o lhe
pareceu mais acertado, para a felicidr..ele ele Portugal, acercou-se
dahi em diante exclusivamente de religiosos, e entrego~ em fim
sua alma a Deus no dia 10 de março 113 182ú.

A regellcia que já governava o reino, cumprio as orden' do
monarcha que se finara.

Reconhe eu D. Pedro, com o titulo de I V, na qualidade de rei
de Portugal, Algarves e nomeou uma deputação de tres memlJros,
a saber, duque de La('ões, arcebispo de Lacedemonia, e Francisco
Eleuterio de Faria e Souza, para ir ao Rio de Janeiro pedir u
suas ordens, como legitimo soberano do Portugal.

D. Miguel, o segundo filho varão de D..João VI permanecia
desterrado em Vienna d'AuSÍl'ia desde o tempo em que, ligado á
sua mai D. Carlota Joaquina machinara em Lisboa. arrancar do
monarcha sua autol'idade e governo.

Não desistira porém a rainha de conspirar contra, a paz de
espirita e autoridade de Seu esposo, e logo a.pós o pa samento
lia rei, tratou de convocar os seus partidarios, e de con,ertoI-os
em sectal'ios elos dil'ei tos ele D. Miguel ao th1'ono de Portugal,
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baseando 8. pretenção nos seguintes fundamentos; l°, porque
D. PodrJ li. frente de subditos nascidos no Brazil, e rebeldes
contra o reino, creara uma nação nova cuja corõa cingira,
causando com isso grandes males a Portugal, e perdendo por
esse facto a sua nacionalidade de portuguez, e por tanto os
direitos de herdeiro presumptivo do sceptro, como filho primo
genito de D. João; 2°, porque sendo a resldencia de D. Pedro
fóra do reino, contrariava as ordenanças das Cortes de 1641,
bem como as cartas patentes de 1642; 3°, porque tendo Portugal
e o Brazil se separado em estados distinctos, e tendo D. Pedro
escolhido a corôa do Brazil, estava desqualificado para reinar
sobre Portugal, pelos termos das sobreditas cartas patentes
de 1642; 4°, porque este principe violara as leis de Portugal,
arroganclo-se um poder exorbitante e discricionario; 5°, final
mente, porque o juramento de obediencia prestado por D. Miguel
em Vienna d'Austeia a D. Pedro, cra invalido por ter sido
forçado e contrahido em paiz estrangeiro.

Eram estes os fundamentos que allegavam os ~e~tarios de
D. n1iguel, e baseado nelles, formou-se em Portugal sob a

. direcção da rainha viu,a, um partido em favor do pretendente,
que tomou a denominaç:ão de - miguelista - composto dos
::neclas pertinazes do aI! olutismo, e adversarias irreconci
liaveis das aspirações a um systema representativo e livre, o
qual tratou incontinente de promover uma revolta regular, e
eriamente ameaçadora; e sendo o marquez de 8haves incum

bido pela rainha de tomar o commando das força" e dirigir o
levantamento, reunio este copia consideravel de pai"anos, de
milícias, de ordenanças, e até tle soldados dos corpos arregi
mentados que guarneciam as fronteiras de Traz os :\lontes,
e da B3ira.

O marquez de Ch::n-es :l.poderou-se de Bragança, Viseu, Cha
ves, e Lamego, installando nesta ultima localidade Ullla regen
cia. em nome de D. Miguel I, rei de Portugal e Alga.r,8S, e
dirigiu proclamações aos povos em nome do governo que instaI·
lara, convidando-os a pegarem em armas, e salvarem o paiz,
e a religião, que os IilJeraes, denominados pedreiros livres,
arrastavam ao abysmo.
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Já então Fernando VIl, rei da Hespanha, no intuito de auxi
liar os absolutistas, mandara que tropas castelhanas se a pproxi
ma sem das fronteiras portuguezas, suscitando ao mesmo tempo
na córte de Lisboa com a regencia de Portugal, questões multi
plicadas, que lhe prestassem ensejo para baseai' motivos mais ou
menos plausiveis, de poder invadir francamente o reino e der
ribar o regimen constitucional inaugurado alli.

Sobresaltada a regente D. Isabel Maria com o aspecto amea
çador das occurrencias, deliberou de accorclo com seus ministros
pedir soccorro á Inglaterra, fundando-se nos tratados existentes
entre os dous paizes, pois que não se tratava somente de exter
minar a guerra civil, mas principalmente de repellir insultos
e ataques de uma nação estrangeira movidos de combinação com
o afim de favorecer os designios de rebeldes portuguezes cuja
éausa auxiliavam.

Não hesitou George Canning que então denominava com seu
genio a politica estrangeira da Inglaterra em attender ás reclama
ções do governo portuguez, e por intermedio do seu embaixador
em Madrid declarou ao governo da Hespanha, que a Gram-Bre
tanha estava por pactos anteriores obrigada a defender o ter
ritorio portuguez, e que estava resolvida a execut&.r os tratados
efficamente no caso de Fernando VII commetter actos de invasão
ou ho 'tilidade.

Temeu-se o governo da Hespanhâ da attitude ass,umida pelo
governo inglez, e comprometteu-se logo a guardar escrupulosa
neutralidade nas lutas civis de Portugal, prohibindo ajuntamento
de portuguezes armados e deposito de munições de guerra nas
fronteiras hespanholas.

Não snti feito ainda Canning com estes factos,e suspeitoso sem·
pre dos designios de Fernando VII, mandou preparar com urgen·
cia, e manúou para Lisboa uma divisão de 6.000 homens do
exercito britannico, as ordens do general Clinton, com promessa
de augmentar os soccorros, quando de maiores o governo por
tuguez carecesse, e passou instrucções para serem os soldados
inglezes empregados só contra inimigos estranhos, e em guar
nições de cidades e fortalezas, pois não desejava que interviessem
nos combates e lutas civis e domesticas. Assignaram o ministro
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inglez e o embaixador de Portugal uma convenção, fixando os
direitos e as obrigações de cada um dos paizes contratantes, em
quanto permanecessem em Portugal tropas britannicas (').

D. Miguel de Bragança, entrétanto, continuava em Vienna
a mostrar-se reverente a seu irmão, e a considerai-o rei de Per
tugal ; e logo que teve conhecimento das providencias tomadas
no Rio de J,tneiro por D. Pedro, apressou-se em declarar aos
embaixadore:> brasileiro e portuguez, que s submettia com o
maior jubilo as ordens do imperador, que estava promptoajurar
a carta constitucional por elle outorgada ao reino de Portugal;
e a celebrar esponsaes com sua sobrinha D. Maria da Gloria, que..
reconhecia igualmente como sna rainha e senhora.

E de feito reunidos os magnatas da côrte austriaoa na legação
portugueza, o infante com toda a publicidade pre3tou e assignou
o seu juramento de obediencia, e chegadas as dispensas de paren
tesco concedidas pelo Summo Pontifice, aos 29 de outubro de
1826 seguiu-se a solemnidade dos esponsaes, tendo por teste
munhas o archiduque e val'ios parentes do imperador Francisco 1
d'Austria, o príncipe de Metternick, os embaixadores brasileir
e portuguez em Vienna ; este ultimo como representante e pro
curador autorisado de D. Maria n.

Este procedimento de D. Miguel que parecia nascer de uma
indole leal, grangeou-Ihe as sympathias das côrtes estrangeiras,
e attrahiu-lhe o respeito e consideração da famHia imperial
d'Austria, mas a rainha D. Carlota Joaquina e seus partidarios
em Portugal representou-o como imposto pela coacção, e não
dictado por proprio motu.

Aproveitou-se D. Miguel das provas de amizacle e confiança,
que, em vista do seu comportamento franco e cordato lhe libe
ralisava Francisco I para pedir-lhe que o auxilia -e em obter de
D. Redro dispensa de sua viagem ao Rio de Janeiro, visto como
(dizia elIe) preferia continuar a re idir em Vienna. até que a
rainba attingisse a idade propria para unir- e com elle em ma
trimonio, e de tomar conta do governo de seus estados.

<J) Conselheil'o Pereira da ilVll.
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o imperador d'Austria escreveu a D. Pedro pedindo-lhe que
cedesse ao desejo de ter o infante no Rio de Janeiro, e dizendo· lhe
que podia confiar socegadamente na lealdade de D. Miguel, a
quem considerava agora o modelo dos principes, irmão obedienté
e amigo sincero.

D. Pedro, porém, por algum tempo desconfiou da sinceridade
das protestações de seu irmão, mas afiual, seduzido por decla
rações tão autoeisadas, como eram as de seu sogro, e por actos
tão manifestamente livres, como os que D. Miguel acabava de
praticar, deixou que no seu espirito se desvanecessem quaesquer
suspeitas anteriores sobre o seu caracter, e não sustentou mais
as repugnancias que mostrara em dar inteiro credito ás pro
fissões do infante; e assim, acquiesceudo ao empenho do impe
rador d'Austria, sobresteve a ordem de vir elle fixar a sua resi
dencia temporariamente na côrte do Rio de Janeiro, até que
D. Maria TI chegasse á idade de se lhe reunie como esposa.

Poe este tempo, mortificado D. Pedro com a situação des:1s
trada de Poetugal, e com as queixas amargas que lhe dirigia
D. Isabel Maria, dizendo que suas molestias e as difJ:lculdades do
governo lhe não permittiam continuar no cargo de regente,
sendo por isso necessario que o imperador nomeasse outras pes
soas a quem se teunsfeeisse o governo; e por outro lado cedendo
á evidencia de que elle do Brazil não podia governar Portugal,
como até agora persistira em fazer, levado pelas tendencias de
dominio que o caracterisavam, resolveu-se a confiar em seu
iemão, e a prendei-o a si ainda por mais um laço de gratidão.
E não se mostrara o infante em Vienna tão submisso às suas
ordens? • ão prestara elle solemne juramento á carta constit.u-·
cional? Não reconhecera D. Maria II como rainha de Por
tugal? Não era por fim o consorte da rainha a pessoa mais
competente para reger o reino durante a sua minoridado?
Quem poderia ter' igual interesse em afi'eiçoar o amor da
nação á pessoa della, por um systema de administração que
lhe assegurasse a posse tranquilla de seu throno, na época
marcada pela lei?

Estas ponderações impressionaram o espirito de D. Pedeo,
firmando nelle a idéa de que a nomeação de D. Miguel para o
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cargo de regente era a solução mais razoavel para a tristissima
situação de Portugal.

Assim, por decreto datado de 3 de julho de 1827, nomeou-o seu
lugar-tenente alli, e regente do reino acompanhando a nomeação
com a carta seguinte, que escreveu a D. Miguel pelo proprio
punho:

Meu querido mano. Tenho o gosto de participar-lhe, em
muita consideração, sua conducta regular e transcendente leal
dade. Fui servido nomeal-o meu lugar-tenente no reino de Por
tugal, para o governar em meu nome, e pela constituição que
dei á.quelle reino.

Espero que o mano tome esta minha resolução como a prova
m:1ior que lhe podia dar de u,mor e confiança.

Este seu mano que muito o estima.
Rio de Janeiro,3 de julho de 1827.- PEDRO.

D. Pedro ainda fez acompanhar esta carta pelas duas
outras que seguem, escriptas igualmente pelo seu punho, com
municando ao rei da Inglaterra, e ao imperador d'Au tria a
deliberação que acabava de tomar.

Senhor meu irmão e primo. - A necessidade de restabelecer
em Portugal a ordem, e consolidar o ystêma constitucional alli
jurado, me obrigam como seu legitimo rei a ordenar nesta
data ao infante D. 1iguel meu irmão e genro, que vá governar
aquelle J'eino em meu nome, e como meu lug-ar-tenente, e con
fiando eu na ioalter:wel amisade que entre nós existe, 1'00'0 a
V. M. queira. coadjuvar da sua parte, não só para a prompta.
verificação de ta! regencia, mas tambem para que a carta
constitucional por mim dada, e alli jurada, seja a lei fundamen
tal daquelle r~ino.

Aproveito esta occasião para renovar a V. M. os protestos
de 'verdadeira estima e p rfeita ami ade com que sou senhor
meu irmão.

De V. M. bom irmão e primo.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1827. - A. S. M. RI-Rei da

Gran-Bretanha e Irlanda, meu bom irmão e primo. - PEDRO.

Meu prezadissimo sogro e amigo.- Os repentinos e inespera
dos acontecimentos de Portugal; o procedimento firme, consti\n
te e leal, que meu irmão o infante D. Miguel tem patenteado
perante vossa magestade imperial, real e apostolica, me poem
na necessidade de lhe ordenar, que parta para Portugal afim
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de governar aquelle reino em meu nome, e como meu lugar~

tenente. Convencido como estou que isto é muito do agrado de
V. M. rogo-lhe coadjuve quanto estiver da sua parte, não só
aconselhando-o a que escute esta minha ordem, como que go·
verne o,quelle reino em conformidade á carta constitucional
por mim dada, e por elle e todos os meus subelitos portuguezes
jurada. Solicitando de V. M. esta coadjuvação, considerar-me
hei feliz si nesta occasião eu tiver mais um testemunho para
provar a inalteravel amisade e perfeita. estima com que sou
de vossa magestade imperial, real e apostolica, bom irmão e
genro atreiçoado.

Rio de Jo,neiro, 3 de julho de l827.-PEDRo.

D. Miguel, em Vienna, simulava receber com regosijo e en
ternecimento a honrosa nomeação que delle fizera o imperador
pa,ra regente de Portugal. Declarou solemnemente sua resolução
firme e inabalavel de observar fielmente as or'dens de seu
irmão, e de cumprir lealmente as obrigações que seu novo en
cargo lhe impunha, assignando um termo na legação portugue
za, em que jurava lealdade á rainha sua consorte e soberana,
e á carta constitucional, e escrevendo ao mesmo tempo ao
imperador cn.rtas repassadas de sentimentos de gratidão, e re
pletas de promessas de inalteravel lealdade.

Tendo assim em breve resenha trazido os acontecimentos
occorridos em Portugal desde a morte ele D. João 1"1 até a
época em que o murquez de Barbacena se poz a caminho na
prosecução da dupla commissão de que se achava encarre
gado, não anteciparei a narração dos eventos e circumstancias
que depois se deram, mas iI-as-hei relatando ã. proporção que
se desenvolviam, usando das proprias expressões dos seus auto
res, daquelles a quem esses acontecimentos airectavam, e das
testemunhas que os presenciaram.

Releva, porém, observar que nesta breve resenha, e ainda em
muitas outras considerações que mais para adiante apresentarei,
segui as idéas geralmente acceitas pelos historiadores que con
sultei, e principalmente pelo Sr. conselheiro Pereira da Silva,
de cujos escriptos fiz, e ainda farei copiosos extractos, o que
me constitue seu devedor.

Não estou, por~m. escrevendo a historia propriamente dita de
Portugal, e por ü,so não me considerei na rigorosa obrigação
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de investigar manuscriptos e documentos, relativos sómente a
ella, afim de os comparar com o texto de onde extractava.

Era-me peeciso paetil' da posição em que se achavam os ne
gocios politicos naquelle reino, quando os actos do marquez de
Barbacena começaram a influir na sua marcha, e pois acceitei
o que me communicava o distincto historiador acerca dos suc
cessas anteriores. Dahi em diante, porém, terei de fazer pro
fundas revelações, a proporção que for historiando os aconteci
mentos, colhidos em documentos originaes de irrefragavel
autoridade.

Cumpre explicar agora o caracter, e transcrever as creden
ciaes e instrucções, de que o Marquez se achava revestido, afim
de averiguar, no fim da sua commissão, até que ponto
correspondeu elle ii. confiança que D. Pedro depositou na sua
pessoa.

A missão principal do marquez de Barbacena não se entendia,
nesta occasião, á selecção de uma esposa para o monarcha, e
sim consistia em r ceber e conduzir para o Imperio aquella que
seu augusto sogro, a quem fôra confiada essa húnrosa ompreza
tivesse escolhido para eIle.

Eis as credenciaes e instrucções que recebeu
«Nós Pedro I, por graça de Deus imperador do Brazil

e seu defensor perpetuo. Tendo julgado convonien te ao bem
dos povos, que a divina pl'ovidencia submetteu ao no so gover
no, a sim como ao interesse da no a familia imperial de tratar
uma segundas nupcias e tendo feito a nossa e colha em sua
alteza a sereníssima princeza.

«Temos escolhido, nomeado, e autorisado para este effeito
por estes nossos plenos poderes ao marquez de Barbacena,
nosso gentil-homem da camara, e tenente-o-eneral do exercito
do Brazil, allm de ajustar e concluir as convenções matrimo
niaes do mesmo modo que todos os actos relativos ás ditas'
nupcias, e entrega da dita, serenissima princeza, e promettemos
debaixo de no sa palavra imperial, approvar e executar fiel
mente tudo o que fôr tl'atado, e a signado pelo nosso digno
plenipotenciario, e iguu.lmente dar nos~a ratificação imperial
da maneira que elle o prometter. EI,ll fá do que assignamos o
presente pleno poder, e o mandamos seIlar com o seIlo do
nosso Imperio. Escripto no Palacio do Rio de Janeiro aos lô
do mez de agosto de 1827,60 da independencia e do imperio.
IMPERADOR. - P . - Mal"que. de Quelu•.
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« Nós Pedro I, por Graça de Deus, imperador do Brazil
e seu defensor perpetuo. Desejando facilitar todos os meios
para. o transporte e acompanhamento da imperatriz nossa
muito amada e pl'ezada esposa; temos escolhido, nomeado, e
autorisado ao marquez de Barbacena, nosso gentil-homem da
camam, e tenente-general dos exerci tos brn,zileiros, para solici
tar as embarcações de guerra necessarias, tanto de Portugal,
como da Gran-Bretanha ou França, podendo a este respeito
fazer as concessões, e ajustes, que entender, e promettemos
debaixo ua nossa palavra imperial approvar, e executar fie~

mente tudo o que t'ór tratado, e assignado pelo nosso dito ple
nipotenciario, e igualmente dar nossa ratificação imperial da
maneira que eUe a prometter.

Em fé do que assignamos o presente pleno poder e o manda
mos sellar com o sello do nosso imperio.

Escripto no pala io do Rio de Janeiro aos 16 de agosto de
1827, 6° da independencia e do imperio.

Sello.- IMPERADOR.- P.- Mai'que,; de Qnelu,;.

Carta de D. Pedro ao Imperador d'Austria.
« Senhor meu irmão, e muito prezado sogro. O de~ejo que

tenho de cada vez estreitar mais as relações de alliança., e
amisade entre nós pedindo a vossa mage tade imperial, real,
e apostolica a mão de sua alteza a serenissima princeza,
cunhada de vossa ma,gestade, me determina a nomear ao mar
quez de Barbacena, meu gentil-homem de camara, embai
xador extraordinario acl !loe junto á corte de vossa magestade.
Oconhecimento que tenho de seus talentos, e as reiteradas pt'o,
vas, que me tem dado de sua fidelidade convencem-me que eUe
saherá ju tificar completamente este novo signal de confiança
que lhe concedo. Rogo a vossa magestade de dar um perfeito
credito a tudo que eUe lhe disser da minha parte, sobretudo
quando elle assegurar a vossa magestade a alta estima e perfeita
a.misade com que sou

De vossa magestade imperia.l real e a.postolica, bom irmão
e atreiçoado genro.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1827. - PEDRO.

Seguia-se outra, mutatis mutandis, para o Rei da Baviera.
Instrucções dadas ao marquez de Barbacena.
fIa vendo sua magestade o imperador honrado a V. Ex. com

a. nomeação de seu embaixador, plenipotenciario, e commissario
imperial, segundo as cortes em que tem de negociar na Europa,
sobre os ditrerentes objectos de que vai encarregado, e para os
quaes fica autorisado pelos diplomas que agora recere, convém
que eu dê a V. Ex. as instrucções necessarias para o bom desem
penho de tão importante commissão .
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E porquanto a escolha de V. Ex., cuja presença no exercito
era da maior importancia nesta occasião (I), foi motivada tanto
na confiança e estima que V. Ex. soube inspirar aos gabinetes
rl'Austria e Gran-Bretanba durante as difficeis negociações de
1824 e 1825, como mui principalmente nas provas que V. Ex.
tem dado de consummada dexteridade, e ardente zela em tudo
que diz respeito ao serviço e pessoa de S. M. I. estou autori
sado pelo mesmo augusto senhor para declarar a V. Ex. que,
achando difficuldade na execução litteral d~ qualquer dos arti
gos destas instrucções, podera V. Ex. providenciar como enten
der, uma vez que preencha o grande fim de obter o transporte
de sua mngestade a imperatriz com a maior brevidade possivel,
com o lustre e segurança que devem ser inseparaveis de tão
sagrado deposito, e como publico testemunho da approvação que
mereceu, e do interesse que tomaram os monarchas parentes, e
amigos de sua magestade imperial por este acto que tanto
caractsrisa a sublime politica e christianismo do imperador.

1.0 Deve V. Ex. embarcar no primeiro paquete, e chegando
a Londres dirigir-se á legação austriaca pa,ra saber o estado das
negociações encarregadas ao marquez Je Rezende, e Carlos Ma
tbias Pereira constantes das cópias ns. 1 e 2, segundo as infor
mações que receber, seguir immecliatamente para Vienna, ou
Lisboa, como julgar mais conveniente, r.omtanto que tenha
prime.il'amente conseguido a pretendida cooperação de sua ma
gestade britannicf1 de que trata o art. 4. o

2.° Quando S. 1. 1. annunciou a expedição de duas fragatas
para Liome,estava assignado um tratado de paz com a Republica
de Buenos Ayres, a qual o não ratificou, cJntra a expectação
deste governo, e dos ministros da potencia mediadora.

Continuando a guerra, nem aquellas duas fragatas seriam
sufficientes para um seguro transporte (sirva de exemplo a
fragata franceza) nem teria o Governo com que defender os
ditrel'entes porto ora ame!lçado pelo augmento de forças ma.ri
timas do inimigo.

D·ve portanto V. Ex. fazer conhecer este inesperado obsta
culo, e os meios com que S. M. 1. a elle occorre, não havendo
em seu imperial animo a menor mudança de sentimento, mas
sim o crescente desejo de possuir quanto antes uma esposa da
escolha e approvação de seu augusto sogro.

3. 0 Os meios de transporte serão: a náo D. João VI, si estiver
na Europa, e na falta desta alguma outra boa embarcação de
guerra portugueza.

As despezas da náo ou fragata em que vier a imperatriz
serão á custa do Brazil, desde que velejar em serviço do impe
rio, até dous dias depois de fundear neste porto. Estas embar-

(I) Não se púde presumir que o Sr. conselheiro Pereira da Silva tives e
tido a occasiã de ler este documento anles de escrever as considerações
sohre o ma"quez de Barhacena, já citadas por mim, que se encontram na
sua narração por acontecimentos da campanha de 1827.
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cações transportarão para a EUTopa SUllJ mag-estade a rainha de
PortugaL Os pleuos poderes n. 3 habilitam a V. Ex. para fazer
as convenções de rnetamento ; a ordem n. 4 dirigida ao com
mandante da náo D. João VI poem o referido commandante li.
disposição de V. Ex., e finalmente a carta D. 5 parllJ o senhor
infante D. Miguel instruindo a sua alteza de quanto ordena e
deseja seu augusto irmão e soberano, proporcionam a V. Ex. a
ma·is decidida cooperação de Portugal.

4. o V. Ex. instruira amplamente ao governo britannico de
quanto S. 1\1. r. tem :feito, e pretende fazer sobre os negocios de
Portugal, afim de que aquelle governo, convencido da rectidão
do procedimento de S. M. r. e de sua illimitada confiança e
amisade para com sua magesta-le britannica, contiuue a prestar
seu omnipotente apoio a beneficio da carta, e governo dado por
S. M. L á nação portugueza. Fará valer a ratificação do tra
tado de commercio, de que V. Ex. é portador, para mo traI' o
afinco com que S. M. r. prócura estreitar as relações de ami
sade com sua magestade britannica, ainda quando o tratado da
abolição do commercio da escravatura, o alguns artigos do
actual de commercio, expoz e expoem o g'overno a graves cen
suras da assernbléu. legislativa.

Dara depois parte de oasamento de S. M. I. mostrando que
esta communicação não podia ter sido feita an tes, o solicitará o
acompanhamento de não, ou fragata desele o porto em que
embarcar a imperatriz até este.

Tendo V. Ex. obtido, como é provavel, vasos de guerra portu
guezes, aquelle acompanhamento serà pintado como um teste
munho de amisade, ou mais antes, como a continuação das anti·
gas relações eotre as augustas familias de Bruus'\vich e Bra
gança, as quaes relações não permittem que aquellfL consinta que
algum dos membros desta atravesse o oceano, sem ser acom
panhado dos seus navios. Si porém não obtiver os navios de
Portugal, solicitará os inglezes, debaixo tios mesmos titulos
expendidos neste artigo, e quando o ministeriJ duvide conce
deI-os generosamente desculpando-se talvez com as grandes despe
zas que ora faz em Portugal, poderá, e deverá V. Ex. neste
caso convencionar um justo fretamento.

O pleno poder para fretameuto vai sob n. 3, e a carta de gabi-.
nete que acredita a V. Ex. j unto a sua magestade britannica.
sob n. 6.· .

5. 0 Acontecendo que o senhor in~ante D. Miguel tenha, vindo
para esta capital, poderá V. Ex. segul'ar aos gabinetes d Austria
e Gran·Bretanha, que S. M. L o fará voltar para Portugal
poucos dia~ depois da sua chegaua.

6.° Tambem previno a V. Ex. que si a nao D. João VI tiver
largado para este porto, voltará immediatamente para transporte
da imp&ratriz, bem como expedirei as duas fragatas veriB.cando-se
a, suspensão de hostilidades, hoje lembrada pela potencia me
diadora ; mas nenhuma destas eventualidades cleve retardrur um
só momento as diligencias de V. Ex;. pa.ra o immedia.to, seguro.
e brilhante transporte de Sua Magestacle a Imperatriz.
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7.° Tendo V. Ex. segurado os meios de transporte indicados nos
arts. 3° e 4°, seguira para Vienna passando por Paris, e fará a
competente participaçf;.o do casamento do imperador a sua mages
tade christianissima, j unto a qual vai acreditado pela carta de ga
binete n. 7. Em conferencia com MI'. Villele, ou quem suas vezes
fizer, notara a grande impressão que fazia nos democratas ame
ricanos o acompanhamento de alg-uns vasos de guerra, e então
acceitara o acompanhamento si fôr oíl'erecido, ou o solicitará em
devida fórma, si das expressões de MI'. Villele concluir que ha
vontade e dispo ição de o conceder.

8.° E' de esperar que sua magestade imperial, real e apos
tolica tambem mande alguma fragata de guerra, e V. Ex. não
poupara diligencia alguma para o conse~uir, aplainando as diffi
cuIdades, i alguma encontrar a este respeito.

g. ° Podendo acontecer que o Exm. mnrquez de Rezende, por
impedimento de molestia ou fallecimento (o que Deu não per
roitta), não tenha desempenhado as funcções para que foi nomeado,
foi S. M. L servido nomear a V. Ex. para os mesmos exer
cicios, que podera desempenhar ~m virtude dos diplomas 8 e 9,
no caso unico de estar impedido o sobredito marquez de rezende.
Depois do casamento de S. M. L, e durante a viagem da impe
ratriz, fará V. Ex. as funcções de commissario imperial e o
marquez de Rezende as de mordomo-mór.

10. S. M. L não tendo a menor duvida sobre a fiel obe
diencia do senhor infante, e aenerosa cooperação dos augustos
soberanos á Austria, França e Gran-Bretanha, para que se realise
em toda a extensão a commissão de que V. Ex. esta encarregado,
e persuadido igual.mente que V. Ex., pela actividade e acerto do
seu procedimento, ganhará novo titulos â sua coufiança e favor,
Espera ver chegar a este porto a imperatriz, por todo o mez de
março do anno vindouro: o que assim ha a V. Ex. por muito
recommendado.

11. Ao Marq uez de Rezende se deu um credito illimitado
sobre a legação de Londres, cnja ordem vai ratiticada nesta
occasião a fa,vaI' de V. Ex:. e, para qne não haja a menor falta
de fundos, leva V. Ex:. mais uma. lettm de 25.000 libras
esterlind. sobre Baring; a quantia de 28:000 em ouro e
4.000 quilates de brilhantes. Acontecendo não chegarem estes
fundos parl,l. as disposições necessarias, poderá pedir emprestado
o que faltar, debaixo da hypotheca das apolices brasileiras.

12. O capitão Felisberto CJ.ldeira Bra.nt (I), addido á legação
de Londre • fará as funcções de secretario de V. Ex. e, quando
precise de algum addido mais, poderá pedir a qualquer das nossas
legações, ou aproveitar I) omcia] maior da secretaria de estado
dos neg'ocios estrangeiros Luiz Moutinho, que se acha em Paris.

13. Lembrarei, finalmente, a V. Ex. que não perca uma só
occasião de informar por I" e 2a via, e por esta repartição, tudo

• Pl'imogenito do marquez e hoie visconde de Barbacenn.
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o que for occorrendo depois do seu desemharque em Falmouth,
devendo usar da cifrajunta para quanto exigir segredo.

Palacio do Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1827.- Marqt!tlz
de QL!elu;;. »

Cartas de D. Pedro a D. Miguel :
Meu~ querido mano. Tendo tratado o meu casamento com

uma das princezas da Baviera, e não podendo verificar-se enviar
para a conduzir embarcações de guerra brazileiras, por não se
ter ultimado a par com o governo de Buenos Ayres, antes pelo
contrario querer aquelle governo a continuação da guerra.
Vejo-me na necessidade de mandar á Europa pessoa de minha
inteira confiança para contractar com algum governo a maneira
de ser conduzida a minha futura noiva, e tenho escolhido para
este fim o marquez de Barbacena, meu gentil homem da camara,
e desejando que seja preferido o governo portuguez, até porque
as embarcações, que vierem, podem depois servir para conduzir
minha filha, sua esposa, o que é de vantagem para Portugal,
,pois só fará despezas com taes embarcações. depois que ellas aqui
chegarem, porque todas até esse tempo serão por conta do go·
"Verno do Brazil. Ordenei ao mencionado marquez de Barbacena,
que primeiro fallasse com o mano para. o que vai munido de
instrucções necessarias, podendo o mano dar inteiro credito ao
que elle da minha parte lhe disser, e ao que tratar a esta
respeito.

Ao commandante da não D. Joao VI si ainda estivei' em Brest,
mando Ql'dem para sel' aquella niLo um.t das do acompanhamento,
ainda no caso de niLo se verificar o contl'a.cto com o governo
partuguez.

Acredite que sou, com todas as veras, seu mano qU3 muito
o estima.

Rio de Janeiro. 16 de agosto de 1827.- PEDRO.

Meu querido ma.no. - Ao marquez de Barbacena tenho incum
bido e autol'isado para receber a parte que me toca na herança
do nosso bom pai, para o que vai munido da comp3tente minha
procuração. Esp3ro o mano o acolha, f,woravelmeute, e faça que
elle, com toda a brevidade passivei, receba o que me toca, pai,
como nestn. occasiãp lhe digo, bem vê que elle não pode demorar
muito.

Desejo-lhe saude, pois so:.! com varas, seu mauo qua muito o
estima.

Rio ele Jimeiro, 16 de agosto de 1827. - PEDRO.

Eu, D. Pedro I, impel'ador e def,msor perpetuo do Bl':1zU,
faço saber aos que este meu alvará vil'em e seu conhecimento
pertencer que, t,endo de receber a parte que me toca elos bens,
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que deixou em herança meu augusto pai, de saudosa memoria, o
Sr. D. João Vi, rei de Portugal e dos Algarves: constituo meu
procurador o marquez de Barbacena, meu gentil homem da ca~

mara, e pal'a este efreito lhe concedo os poderes necessarios.
havendo por firme e valioso o que a tal respeito praticar.

Em ré do que mandei passar este alvara que vai por mim
assignado, e sellado com o 'sello das impeeiaes armas.

Dado no palacio do Rio de Janeiro aos 16 do mez de agosto
de 1827.

PEDRO, imperador.

Além destes diplomas, credenciaes, e instrucções forneceu-se
ao marquez de Barbacena para seu governo cópia do que ante
riormente havia sido communicado a Antonio Teiles da Silva (')
embaixador do Brazil em Vienna d'Austria ao qual concluindo
dizia d. Pedro o seguinte.

Nesta occasião párte daqui Carlos Mathias Pereira a quem
nomeei enviado extraordinario, e ministro plenipoteuciario
junto a Côrte do Bl'[1,zil, com a commissão de entregar ao mano
lIIiguel um meu real decreto em que o declaro regente do reino
para o governar em meu nome conforme a constituição portu
"'ueza : si elle ainda a,hi estiveI', faÇ<'l. com que elle vá, e quanto
antes entender-se com o principe de Metternick afim de que
este o faça persuadir, que deve obedecer' ás minhas ordens, e
deve governar em conformidade á cart:;\, constitucional, sem a
minima alteração, e sem attender, ou mover-se por este ou
aquelle partido. ma' sim pela, lei fundamental do reino. Sou
n. 2 vai a cópia do decreto. Agora escrevo a el-rei da Ingla
terra participando-111e isto mesmo, e pedindo-llle a sua, c)adju
v<tÇão para flore ceI' em Poetugal o srstema jurado, as im como
eSCl'evo no mesmo sentido a meu sogro a inclusa carta que
V. lhe entregará. Desejo-lhe saude pois sou seu amo.

I io de Janeiro 3 de j ulllo de 1827. - im perador.

«Cópia N. 2.- Decreto.- Por muitos e ponderosos motivos
que se forem digno da minlla real contemplação, e attendendu
á crue a soluÇi.lo e se,zuranç3. do Estado é, e deve er sem pre a
sGprema lei, para todo soberano que só deseja fi. felicidade de
s ,us ubditos; e tomando na minha real consideração a j D telli
"'encia, actividade, e fil'meza de carn.ter do infante d. Miguel
meu muito amado <:l prezado irmão: Hei por bem nomeal-o meu
lugar-tenente, outOl'gal1do-lhe todos os podere~, que como rei

(') Depois m:\rrluez ,lo RezanJe.
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de Portugal e do Algarves me competem, e estão designados
na carta constitucional, afim deUe governar e reger aqueUes
reino em conformidade à referida carta. O mesno infante D.
Miguel meu muito amado e prezado irmão o tenha assim enten
dido e execute.

Palacio do Rio de Jaueiro aos 3 de julho de 1827.- Com
a rubrica de sua, magestade o re[.- Está conforme, Francisco
Gomes da Silva.

Todos estes documentos foram enviados ao marquez de Bar
bacena pelo conselheiro Francisco Gomes da Silva, chefe do ga
binete particular de D. Pedro e seu secretario acompanhados
da carta que passo a transcrever.

No proseguimento desta historia terei frequentemeute de
alludir a este cavalheiro, transcrevendo grande parte da corres
pondencia que eUe manteve com o marquez, relativamente aos
negocias mais interessantes do imperaàor. Esta correspondencia
é de grande alcance e valor historico, pela copiosa luz que der
rama sobre as transacções daquella época, em muitas das quaes
exerceu Francisco Gomes da Silva notavel influencia; para o
que o intimo contacto e privança em que vivia com a pessoa do
soberano, cujo secretario p[wticular e primeiro valido éra, unido
a natural intelligencia e agudeza do seu espirita, lhe proporcio
nava amplo ensejo.

Illm. e Exm. Sr.- Nesta occasião entrego a V. Ex. diplomas
e mais papeis relativos á sua commis ão, constantes da minuta
inclus'l por mim assignaJa, afim de V. Ex. fazer uso de cada
um delles, conforme as circumstancias, e de accol'do com \l.S in
strucções.

Igualmente entrego a V. Ex. duas cartas para S. M. 1. R.e A.
acompanhadas de uma Cltixa de marroquim em que vão as in
signias de Gran-Cruz da Ordem de Pedro I afim de tudo ser
entregue á sua dita magestade.

Vai tambem uma procuração bastante de S. M. I. nosso
augusto amo autorisando a V. Bx. para receber em Portugal a
parte que tocou ao mesmo enhor da herança de seu fallecido pai
o senhor D. João. VI e duas C<'l.rtas para sua alteza o senhor in
faute D. Miguel, uma participando-lhe isto mesmo, e outra re
lativa a uegocios de Portugal.

Em Falmouth deverá V. Ex. receber do commando do pa
quete a caixa em que vão os 18 brilhantes, que devem servir
para circulo do retrato de S. M. 1. (que agora entrego a V. Ex.)
e que V. Ex. ha de entregar a futura imperatriz.
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Entrego mais a V. Ex. 15 pedras raras lapidadas, para V. Ex.
offerecer da parte de S. M. I. oito a seu augusto sogro e sete ao
principe de Metternick, si V. Ex:. assim o julgar conveniente.

Finalmente passo ás mãos de V. Ex. dous omcios, um para
o veador João da Rocha Pinto, e outro para o moço da cam.ara
Paulo Martins de Almeida; dous diplomas da ordem do cruzeiro,
um para o cavalleiro Neumann, e outro para o principe de
SclIenarthsemberg, e um aviso da chancellaria da ordem do
Cruzeiro para o vi"c nde de It. bayana.

De ajo a V. E:c feliz viagem ·e prompta vinda, pois sou
lllm. e Exm. Sr. marquez de Barbacena de V. Ex. amigo e
muito obrigado. -Francisco Gomes da Silva.

Rio do Janeiro IS de agosto de IS27.

Minuta] dos diplomas e mais pap"is que conduz o Exm.
Sr. rnarquez de Barbacena.

N. I. Reluç;.\o das peças remettidas om Ia e 2" via por
del'Hoste e Carlos Mathias Pereira.

N. 2. Segundas vias elas que conduzia Carlos Mt\tlúas Pereira.
N. 3. Pleno poder para os afretamentos.
N. 4. Ordem do commandante da nilo D. Joc7o VI.
N. 5. Carta ao Sr. inCaute D. Miguel.
N. 6. Dita á el-rei da Inglaterra.
N. 7. Dita á el-rei de França.
N. 8. Creclencial de embaixador.
N. 9. Pleno poder para tratar o casamento.
Paço, 18 de agosto de 1827.- Francisco Gomes da Silva.

Além dos diplomas, credenciaes e instrucções que venllO de
enumerar e transcrever levava o marquez outras incumbencias
por escripto do importancia secundaria, como fosse, uma au
torisação do governo imperial, para tomar ao serviço da nação
tres ou quatro otnciaes ue fazenda francezes, que fossem pessoas
de confiança e peritas em cont:J.bilidades e operações de credito,
proporcionando-lhes aquellas vantagens que entendesse merece
rem, e outrosim, certas recommendações communicadas de viva
voz pelo imperador, de V:J.sto e transcendente alcance politico.

No dia 19 ue agosto de 1827 seguia o marquez de Barbacena
p:J.ra o seu destino [azeudo escala pela Bahia e Pernambuco, no
paquete a vela, Recl Pole, pois não havia ainda pltquetes a vapor
eutre o Brazil e a Europa.

Na primeira destas cidades traziam os negocias politicas má
catadura ao chegar o marquez a!li a 2 de setembro; tudo pre
nunciava grancles e temel'osas convulsãe ; e aproxima dissoluç.'i.o

21
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do governo era indicada pela apathia e inercia das auto
ridades e crescen te audacia e insolencia das classes baixas. Os
pasfluins, e as proclamações sediciosas em que se lia: - 1J{01"ra

o imper"ador" que ti um tyrano: mon"am as aut01'iclades qu~

são t?'aidoras; mon"am os portugue:;es que são nossos inimigos,

e estabeZeçamos tlma ?'epublica, como as Outl"as do continente

am~ricano - inundavam a cidaue.
Os clubs eram numerosos e suas sessões uiarias, ao passo que

os individuos que mais influiam nelles, eram pessoa, pela maior
parte infamadas por crimes anteriores - moedeiras falsos 
bancarroteiros - homen corroidos, pela crapula e deboche - e
aventureiros: - tendo toclos esses discolas a mil'a nas fortunas
possuidas pelos portuguezes, as quaes esperavam empolgar em
em uma republicr. apoiada principalmente pelas classes alli
numerosis,imas, de pardos e pretos, livres e escravos.

Eis como um cavalheiro distincto daquella cidade, mais oc'
cupado em estudos especiaes e scientificos, do que em lides politi
cas, descrevi", o seu estado nesta época, escrevendo a um amigo
desta cÓl'te, nos primeil'os dia- ele setembro desse anno:

Durante as 50 horas que ac;ni se demol'ou o marquez de Bar
bacena, fez elle quanto cabia em suas faculdades par:1 communicar
energia e acção ao presidente cla província e genoral clns armas,
que presos iL cbamada observação r~as leis, deixavam inundar a.
capital de horrorosas prnclamações, que produziam geral terrol',
presagiando uma expio ão contra o govel'no a cada. momento.

lncutio elle no animo dos ,eus numerosos e influentes ami".os
interesse pelo cau a public:l, eXI rob1'anoo o eO'oismo e timidez
com que todos se recolhiam as uas casas, evitando ou vil' e fltUar
a ninguem com o receio de se compl'ometterem, fluanclo pelo
contral'Ío tudo deviam saber e indagar, al1m de communicarem
ao governo o e tado de cousas, e n.judal·o contra n. canalha, que
uma vez ele cima não deixaria um ~Ó Lranco com vida ou
dinheiro, quer fosse nascido em Portugal quel' no Brazil.

Gl'anele parte da culpa d'o que preseoceamos IhtSCe da impu
nitlade com que circulam pela cidade os ns~assinos do general das
armas ( I), oh fiança é verdade, mas sem o menor receio de
qualquer penalidade.

(I) Corouel Feli"berto Gomes Caldeil':1., primo do marque? de Ba,.J,accu",
:U::~:l :-io:lc1o em um ln tini militar. occol'rido na B'\hia em 2:> de DutUVl'O de
182", -



- 323

Todos conhecem que nos achamos em um máo estado, todos
temem as consequencias, m<ls uinguem parece ter autoridade

. para obral' cous[\, algurna.
Seja-me, porém, pel'mittill0 explicar o enigmil, revelando o

segl'euo rle toc\[\, esta inacção. .
E' que o genenll das al'l11as está. sem trop IS de linha, e o

, batalhão dos p;lrdos ele Minas, que se eon erV011 illibado até cel'to
tempo, por sua longa residencia uest[\, cidade, conviveucia com a
classo mai" numerosa 6 ar.cessi vel da sua população, e o attracti vo
de ver o poder cahir nas mãos dos homens de càr, começa a dar
indicias vehenJen tes de achar-se tambem contaminado das dou
trinas subvel'sivas que prevalecem. Embora o coronel deste corpo
seja, um ho!nern branco e tiel, tod[\, a mais oficialidade é com
post[\, de pardos, em quem osjautal'es, e alguns pl'esentes dados
pelos de sua classe, teem feito vacillar ua primitiva obediencia.

Sem força physica em que so a poie, procura o general das
al'mas escudal'-se com as ordens do presidente, afim de não ser
as assinado como foi seu a.ntecessor, cujos assassinos vê girarem
impunemente pela cidade. O presidente pensa que haja o que
houver, si ('or tido pela populnção por homem brando e prudente
ficará. no g050 de sua vida e fazenda, podendo bem vÍl' a pel'der
um[\, e outra cousa, si quizel' proceder com enel'gia em favor do
imperadOl', cujo poder julga decadente, por haver a assemhléa
gel'al lhe negado a força necessflria para reprimil' os abu~os

existentes na fazenda e justiça. Não existe confiança em um
futuro apoio qualquer, e por bso as classes ordeiras, e que teem
a pel'der retrallem-se de compromettimentos pOl' cousa a.lguma.

Qual serit o resultado de semelhante estado de cousas 1 A auar
chia infrene, sendo a que jil. existe, em comparação com o que ha
de vir a ser, em gráo model'ado, e alfim vir a pI'ovincir. a rabir
ou em pouer do negros e mulatos; ou callir a constituição. a
quem a generalidade dos lavradores e proprietarios ricos attri
buem n. causa de todo' os males que expcriment<lm desde 1820.

O revoltlciooarios faliam sem o menor rebuço em vesperas
sicilianas, e o governo da provincia está como ja disse vacil
lante, e sem Corça moral ou physica. Não póde, pois, de um mo
meuto para outro apparecer algum honivel desacato, que
augmente o males do imperio, e o odio entre bra7.ileiros e por tu
guezes, que alias tanto convem procural' extinguil' 1

Não direi que o governo esteja, innocente, pelo contrario.
muit,), culpa lhe attl'ibuo eu, e tenl10 por altamente impolitico e
imprudell te (emqual1 to não tiver sulTiciente ('orça para. se fazer
obedece!' e I'e 'peital') fazer vai túr para a Bahia aquelles por tu
guezes que foram expulsos daqui como obnoxios li. nacionalidade
brazileira, e ma:rime quando elIes veem exel'cer empregos e
occupaçãesque j:i.estavam em outras mãos.

Estavam os negocio no estado que veuho de descrever quando
aqui tocou o marquez em viagem para a luglate!'rll, e sendo in
formado de que flS duas principaes autoridades da provincia, não
se achavam em voa hal'monia, foi o seu primeiro cuidado pro
CUl'ar a ambas e reuni-Ias. Por elIas foi o marquez scientificado
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de que uaquella noite (domingo para segunda feira) seriam pl'esos
quatro individuas que estavam destinados a embarcar para Na
zareth afim de fazerem começaI' a re'folução por aq lJeUe ponto.

Que outros individuas e ta.vam destinado~ a Cachoeira e Feira
de Santa Anna, mas qu faltavam l)rovas para os pren
der. Toda a rhetol'ica, todos os argumentos, toda a energia do
marquez poróm não bost:lram pam voucel' os escrupulos, e a
timidez elo presidente, que se oustinou om recnsar mandiu' pren
der a todos os snspeito , o quo alie podi;l ter feito, tanlo mais
lJue eram na maior parte homells soltos em fiauç::t, e que as
haviam quebl'ado, ansentando da cidade para. o reconcavo. Teve
pois o marquez cm semelhante extremidade cl se contentar com
a prisão dos quatl'o acima. notados pelo emqllanto; passllndo-tt
occupar-se com o genel'al das al'mas afim de o convencer de
que, embora ultrapassasse os limit~s da sua jurisdicção, com
tanto que conservasse a provincia segnra e tranquilIa, podia o
devia usar de tol1as as medidas conducentes a tal fim. Di se-lhe
o mal'quaz que resp itava os seus e crupulos, e que bem conhe
cia quanto a sua conducta era pautada pelos sentimentos de
re peito :1 lei, e que em tempos ordinarios seria a mais apro
priada, porém que na crise por que se pas ava, quando ninguem
respeit:wa a lei, e a ociedade estava ameaçada de uma revo
lução tenebrosa, seria elle o goneral das armas o mais inrligno
cidadão, si por amor a certas pueris formalidades deixasse
arrebentar semelhante revolução. Citou o exemplo de Authero,
e segurou-o do favor do imperador contra quaesquer accusações
que lhe pudessem seI' feitas.

Com a sua energia e actividade; seu espirita fel'til em expe
dientes e recursos; animo prompto e resoluto na execução da
idéa concebida; immenso prestigio da Slla pessoa, e ora ani
mando ao presidente, ora ao commandaote das ~Lrmas, desfaria o
marquez os escrupulos que ambos tinham de aberrar m da lei,
bem como os receios de compromettimentos que a um e outro
assaltavam, e faria que se entende~sem, e mutuamente se auxi
liassem nas medidas que lhes cumpria tomar em bem da sal va
ção. Foi o marquez de Barbaceoa meu amigo quem sal vou o soce
go, e tranquillidade da Bal1ia por esta vez da peste d~l anar
chia: é a eile que tudo se deve.

omarquez escreveu ela Bahia ao imperaàor iníormanl1o-o do es
tado daquella cidade, como se verá pela transcri pção seguin te:

Senhor aqui cheguei no dia 2 e sigo hoje ao meio dia para
Pernambuco, mas é de minha obrigação informal' l1 V. M. 1. do
que vieobservei aqui, tendoeutretanto a consciencia de haver
feito quanto cabia em minhas faculdades para livrar esta cidade
de uma grande catastrophe.

Nunca vi, Sr., tantos elementos juntos de proximl1 dissolução
do governo, nem tenho expI'essões para pil1t~Lr o suslo, e terror
dos habitantes honestos, em presença dlt iusolencia e audacia, e
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das ameaças das classes mais baixas da cidade. Os pasquins e as
proclamações em linguagem revoltante e infrenemente sediciosa,
inundam a cidade sem que as timidas e apathicas autoridades
tratem de descobrir para. castigar os seus autores.

A retirada da tropa de linha, afim de acudir ás necessidades
da guerra do sul, deu confiança a tal gente, ao passo que o
receio de accusações emanadas dos deputados tolhe a acção das
duas primeiras autoridades da provincia.

O general das armas, crendo que a sua propria autoridade
limita-se a prover da di ciplina e economia das tropas sob seu
commando, repre, enta ao presidente, solicitando medidas ener
gicas, e este acode que sem provas authenticas não póde tomar
medidas, coarctanr.1o a liberdade individual, que violem a con
stituição: exige dos pacificos e tímidos habitante que imploram
providencias tranquilisadoras, denuncias escriptas, que estes,
com razão, repugnam de prestar.

Os revolucionarios, nos seus clubs, não occultam os tene
hrosos planos que urdem, antes fazem deltes alarde, ameaçando
a cidade com umas novas vesperas sicilianas. E, pois, cumpre
obrar, e eu vou solicitar de V. 1\1. I. as medidas que me parecem
mais urgentes.

Peço, ji e já, um novo presidente que não seja filho da,. pro
vincia, e nem senador ou deputado. O filho da provincia tem
relações nelta, e não quer adquirir inimigos que podem procurar
desforra logo que elte tiver deixado a autoridade; e os senadores
e deputados não servem por deixarem o logoar vago a cada passo.

O actual general das armas tem reputação estabelecida de
muita limpeza de mãos, e muita independencia, e seria um excel
leute g neral das armas si possuisse mais autoridade. Não o
considero dotado do mesmo denodo do Anthero, mas quantos
Anthero possue o BraziL ?

Era talvez melhor, nas actuaes circumstancias, reunir em
uma só pe oa as duas autoridades, pela simples razão de ser
mais facil de encontrar uma do que dua aptas para. os lagares,
e que perfeitamente se entendam, mas se tiverem de continuar
separado, talvez o brigadeiro José Manoel d'Almeida para pre
si~ente, e o general Lima (I) (o de Pernambuco) p:.tra comman
dante das armas, fossem o que ha de melhor a ser empregado.

Seja-o, porém, este ou a.quelle, como bem parecer a V. M. 1.,
comtau to que as cousas não continuem n.ssim.

Que fiquem os batalhões da Bahia conservados por lá alguns
annos, mas pelo menos um batalhão de confiança, e composto de
filhos de outras provincias é indispensavel aqui.

Tendo perdido tres noites, estou incapaz ue escrever mais;
de Pernambuco, porém, direi o que agora me houver escapado .

. (I) Parece que e marquez aqui se l'efel'in ao genel'al Francisco de Lima. e
SIlva.
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Deus conserve a V. M. r. em perfeita sande, como nos é
mister, e de todo o coraç1í:o deseja quem, como cu, é

De V. M. r. o mais tiel e reverente subdito.
Bahia, 4 de setembro de 1827. - 111w'que:; de Bm·bacena.

Das proximidades de PernamIJuco dirigiu o marquez ao con
selheil'o Fri\,ncisco Gomes da Silva a seguinte carta:

Lntitude 103 - 9 Sul a 150 milhas (le Pernambuco, 6 de se
tembro de 1827.

Illm. Sr. conselheiro Gomes.- Da Bahia e muito apressada
mente, escrevi a V. S. poucas linhas pedindo-lhe ([ue se servisse
de entregar a nosso ::t.ugusto a.mo a carta que incluia, cujo mere
cimento 'consistia na. veraciLlade, pela qual respondia, das no
ticias que ell communica.va aS. M. e, posto que ná0 espere en
contrar em Pernambuco ignal tempestade a que ellcontrei na
Bahia, pretendo, todavia, dar a V. S. de lá noticias minhas.

De Pernambuco direi o que mais se otrerecer, e bom senti eu
não ter -Ii ndo em fr..lgata nossa, que cu pudesse demorar mais
dous dias na Ba hia, porque então teria deixado debai.'Co de co
berta enxuta, c bem acondicionados, os vi nte ou trinta sevan
di.ia~que alli amcaç.ull a tranquillidade publica.

Pernambuco, 9 de setembro ele 1827.
Vou ellcantado como Anthet'O,é muito superior a quanto ouvia

dizer em seu abono. Deus o conserve por lar,..,os illlnos para honra
dos bra.zileiros, e bom serviço do imperador. - iI1ar'q'~e:;; de. Bm··
bacena.

CAPITULO XIX

No dia 20 de outubro de 1827 chegou o marqu z de Rtrbacenn.
a Falmouth, donde immerliatamente dirigiu ao impel'ador a cal'ta
seguinte:

Falmouth, 20 de outubro de 1827.
Senhor - Aqui cheguei hoje pelas 8 horas da manhã, e sigo

ás 2 para Londres.
Fui terrivelmente sUl'pl'endillo com a infausta noticia de haver

fa.llecido MI'. Cn.nning, ma::; como a administraç1i.o se compõe de
homens do mesmo partiJo, e não hou ve mudançn, mt politica,
ainda espero encontr<1r o antigo f,wol'iLvel acolhimento que
aquelle ministro prestava aos negocios do Brazil.

Não encontrei neste porto pesson. que me plldesse ministrar
noticias mais particulares, nem mesmo informar-me si a nâo
Dom Jocio VI ainda estava na EUl'opa ('), mas pretendo fazer subir

(I) A n!to Dom Joiio VI CJogou ao llio de Janei,'o " 24 de oUtUUl'O de 1827,
onde teve de meltel' um tllastl'o grande novo, e fazel' oulras ouras.
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o paquete do Brazil logo no principio do mez seguinte afim de
informar a V. M. 1. com ex.1ctitlão c brevidade bnto dos neg-ocios
da Europa, como do resultado da commissão com que V. M. r.
me honrou.

Ouço que se espera o Sr. infante em Londres, e que o rei da
Hespanlla deixara Madrid para acudir a um levantamento em
Barcelona, ou avizinlw,r-se da França.

Os officios do Visconde de Itabayana dirão o que ha de ver
dadeiro nisto.

A 27 do mesmo mez de outubro escreveu o marquez ao impe
rador o seguin te:

Senhor - Tive a honra de participar a V. M. r. pelo paquete
do Brazil e Buenos Ayres, a minba chegada a Falmouth a 20 do
corrente, e como o de Liverpool larga no dia l° de novembro, e
pl'ovavelmente cheglLra muito dias antes que aqueHe outro, o
qual deve tocar nos portos de Pernambuco e Bahia, aproveito
este paquete para levar ao conhecimento de V. M. r. o que bei
feito até hoje.

Em primeiro lagar felicito a V. M. r. pela alta consideração
em que se acha com os augustos soberanos da Austria e Gram
Bl'etanhn, os quaes ficarão ambos livres de grandes embaraços
pelfl.s sabias medidas que V. M. I tomou, tanto sobre Portugal,
como sobre o seu casamento.

Tambem felicitarei a V. M. r. por se não verificar este com
uma prince7.a da Baviera que parecem estereis, ou pelo menos as
duas casada o teem sido, o que induz a suppor ser mal de familia.

'. M. r. R. e A. tomou tanto a peito este negocio, que,
sendo inseparavel ela Imperatriz, foi ella entretanto por este
motivo sósinba a Municb, porem a princeza mais velha esta
justa a casar, e a segund-a, que tem 15 annos, parece que o seu
coração estâ penhorado ue maneira a não convir.

Em coosequencia desta re'posta, lembrou-se o imperador
d' Austria da princeza l\1arianua Ricarda, filha do faHecido rei da
Sardenha, sobrinba do actual, e tambem sobrinha de S. M. r. R.
e A. : tem 24 annos, mui gentil figura, e costumes exemplares:
reune quanto V. M. r. de eja.

Não cabia em tempo vir resposta da Sardenha quando Met
ternich e-creveu a Estberbazy, mas diz no eu offieio que tem
toua a e perança ele conseg-uir o desejado casamento. Antes da
certeza do C<'t amento, eria prematuro da minha parte fllHar em
navios ingleze , contl'ahindo obrigações desnecessarias, e E-ther
hazy deseja que o negocio seja puramente de familia. sem ne
nhuma intervenção fóra d'Austria, Portugal e Brazil, cabendo
muito em tempo reunir os navios das tres. nações em Genova no
mez de março ou antes para sahir a Imperatriz em abril.

Faltam varias diplomas, dos quaes mando nota ao conse
lheiro Gomes, mas não creio que i so retarde a conclusão, porque
~m do~ meus en, branco ~oden'l, supprir a falta, uma vez que
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S. M. 1. e A. Se mostra tão empenhado em satisfazer os desejos
de V. M. 1. Estherhazy trabalha de coração, e a um esfriameuto
produzido por acontecimentos naturaes altamente desfigurado!
pela calumnia, succedeu o mais decidido affecto, e con ideraçi'to,
ou pura melhor dizer, um verdadeiro enthusiasmo. Tanto pMe
V. M. 1. fazer!

Seria preciso escrever muitas paginas para communicar a
V. M. L o beneficio que re ultou á Europa de suas imperiaes
resoluções, mas bastará dizer que ellas reuniram aGram-Bretanha
e Austria, que estavam proximas de rompimento.

A morte de MI'. Canning não produziu quanto ao Brazil di.tre
rença alguma até hoje. Lord Dudley sustonta do mesmo modo os
direitos de V. M. I. e não admitte alteração alguma no que
V. M. 1. mandou.

A Austria, e o continente nutrem indisposição contra a. carta,
e a Inglaterra suspeitava com toda a Europa que V. M. 1. tinoa
mudado de opinião sobre a abdicação.

A Inglaterra, segura agora das intenções de V. M. I. e appro
vando o modo, e o tempo qua V. M. L escaloeu para verificar a
referida abdicação, vai atroita combinar com o Sr. in fante o que
convém fazer afim de approximar a época. de retirar as tropas
inglezas de Portugal sem risco.

Si a V. M. 1. tivesse esquecido prohibir ao Sr. infaute a pas
sagem pela Hespanha, nunca a Inglaterra conseguiria vel-o aqui.

A náo D. Jotto VI, tendo largado em ag-osto, pMe bem
estar de volta em janeiro, e a náo Pedro I ou alguma das
grandes fragatas, que nenhuma falta fazem para a guerra do
sul, onde s6 convém navios pequenos, bom será que cheguem
em fevereiro ou priuci pios de março. Estherllf\'zy me assegura
que haverá uma fragata austriaca, e corno ternos em Portugal
duas fragatas, pela reunião de qualquer força do Brazil a e 'tas
haverá urna respeitaval esquadra para o transporle da impera
triz. A mistura dos vasos das tres nações para levarem a
imperatriz, e trazerem a rainha é da mais alta importancia
para os ulteriores planos de V. M. imperial.

A carta da V. M. L pari\' seu augusto sogro foi remettida
por um correio austriaco que partiu a 27, e eu escrevi ao prin
cilie de Metternich informando-o da justa razão que aqui me
demorava até a chegada do Sr. infante. Nos negocios que se
referem á Portugal, nuda. posso adiantar sem a sua chegada,
que se espera a cada momento, mas conte V. M. 1. com a
minha obediencia e actividade, para desempenhar em tudo suas
ordens e Instrucções.

V. M. I. tomou medidas tão acertadas, que terei pouco
merecimento no desempenho da minha commissão, até a não
vinda das fragatas foi a proposito porque gastariam muito di
nheiro inutilmente, nos mezes que decorrerem até abril.

Deus guarde a V. M. I. por longos annos, e com perfeitis
sima saude como todos desejam e principalmente quem como eu
é com o mais profundo respeito.

De V. M. I. o mais reverente subdito.-Maj·quez de Barbacena.
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Dous dias depois da carta dirigida ao imperador, escreveu o
marquez tambem ao barão de Mareschal, cavalleiro que nesse
tempo representava o imperador da Austria junto a côrte do
Rio de Janeiro, e a respeito do qual convém dizer agora al
gumas palavras, pois que, tanto pelo talento e dexterldade como
pela proximidade do pare'ntesco entre o soberano que represen
tava, e aquelle j unto ao qual estava acreditado, e ainda pela

•nacionalidade da imperatriz, çircumstancias que reunidas, lhe
conferiam amplo ensejo de privar com D. Pedro, veio elie por
esse tempo a exercer muita infiuencia nos negocias publicos do
Brazil.

Quando €lI-rei regressou para Lisboa estava aqui acreditado
como ministro por parte da Austria o barão sturner; e era se·
cretario de legação o barão de Mareschal.

Tendo de retirar-se o primeiro foi o barão de Mareschal
officialmen te reconhecido no caracter de ministro em substituição
ao mesmo, entrando immedia.tamente no exercicio das funcções
do seu cargo: e a primeira. nota dirigida por Mareschal ao go
verno imperial é datada de 21 de julho de 1821.

Quem estuda com attenção a marcha dos negocios politicas do
Brazil, desde essa época em diante, reconhece logo a immensa
influencia que no seu de"envolvimento exerceu este astuto e
habi! diplomata, e oecorre-Ihe a il1éa de não haver sido o acaso
que o eolloeou neste logar, e sim que fôl'a elle escolhido, e ele
proposito aqui aCl'edítauo, como o mais apto agente para o con
seguimento dos fins que o seu governo trazia em mira.

Com etl'eito D. Pedro preoccupava muito a attenção ela po
li tíca europea, não tanto pela sua po ição de impermlor, visto
como o remoto paiz sobre o qual reinava, absolutamente ne·
nhuma influencia exercia nas revoluções·do systema europeu:
nem tão pouco pelo facto do seu casamento com uma archidu
queza austríaca; mas sim porque como o primogenito de D.
João VI tinha de o succeder no tllrono de Portugal, e o seu
genio fogoso e independente, a sua ambição de gloria, e paixão
pelos grandes commettimentos, traziam em constantes cuidados
e vigílias, os apostolicos e absolutistas, aos quaes, o arrojado
e aspirante do seu caracter, de que o principe já havia fornecido
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sobejas provas, enchia de sustos pelo que eUe faria, ao entrar
na jerarchin. dos soberanos dn. velha Europa, com cujos estados
limitava, quando subisse ao throno de Portugal.

O atilado, .insinuanto e destl'o barão de Mareschal, foi, pois,
coHocado junto a sua pessoa, afim de o vigiar, conter, e condu
zir no sentido tios fins que miravam os sacerdotes do absolutis
mo; devendo não [Jerder occasião, nem parar diante de quaes
quer considerações a respeito dos meios a empregar, calculados.
a ministrar-lhe opportunidade de influir no espirita do joven

e ardente monarcha, e ganhar um ascendente sobre as suas
acções, que assegurasse a realisação dos planos absoluti tas que
se formn.vam; e o leitor verá no correr dos acontecimentos
relatados nesta histori \ os fundamentos em que baseio o meu
juizo.

O marquez de Barbacena ao barão de Mareschal :

Meu querido barão e amigo dú cOl'ação. Cheguei a Fal mou til
no dia 20 tIo cOl'1'ente, e fn.cil é de imaginar, qual não seria a
minha affiicção encontrando a noticia ela morte do gl'ande homem
Mr. Canuing que me honrava com seu favor e amisade.

Os dois dias que mediaram até encoutrar-me com o príncipe
de Estherl1ary (') e lord Dudley fOl'am de aUg'ustiosa3 e variadas
conjecturas, porém a miuha boa estl'ella (fóra do R.io ele Janei
ro) coutiuua como daote , e eu me appresso em communicar â
V. Ex. como amigo, e como Quiuhoeiro em boa parte da direc
ção dos ne~ocios com a CÓl'te cl'Austria, a facilidade que encon
tl'ei em tuoo e pOl' tudo.

Nunca o imperador meu amo esteve em tão alta considera
ção, e afi'ecto no espirito de seu augusto sogro como presente
mente esta.

As cartas de um vel'dadeiro filho produziram o desejado e1reito,
e supposto não esteja aindn. hoje ultimado o ajuste com a Sal'de
nl1n., diz o pl'incipe de Metternicll que espera um feliz re ultado.

Grande fortuna foi para. o imperio que se não verificasse em Bn.
viera vi to como, sendo estereis as duas princezas que já casaram,
muito é de receiar que.as outl'as duas tenllam o mesmo defeito.

O principe de Estl1el'hftry recebeu· me com o mais elistiocto
acolhimento, e esta eo thusiasmatlo com o procedimento do impe
radol" tanto em respeito ás medidas para o seu casamento, como
relativamente ao governo ue Portugal.

(1) o Príncipe de Esthel'!lnl'Y nesse tempo l'epresel"ltnTn li. Austrín.junto li. carte
ele Sant:t James,
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Lord Dudley herdou os principias de MI'. Canuing, e em tres
dias ja tivemos duas conferencias, das quaes voltei satisfeito.

Em summa, e'pero hoje mais que nuuca desempenhar a minha
commissão, muito a contento de meu amo, excepto em um
pauto, e é a volta em fevereiJ'o ou março. V. Ex:. conbece per
feitamente os perigos do equinoxio, e sabe que nem por terra,
quanto mais por mar, nenhuma, pessoa de certa ordem se
art'isca a viajar; como pois expôr a imperatriz a deixar a
Europa antes de abril ~

Neumann chegara nesta semana, e o Sr. infante poucos dias
depois.

Poderei no paquete adiantar algumas noticias, e recommen
do-me a sua memoria.

Desejo a V. Ex. a melhor saude, e sou com a maior conside
rüção e a:l:l'ecto.

De V. Ex. amig-o do coração e obrigadi siffio criado.
Mal'que:: de Ba1'bacena - Londres, 29 de outubro de 1827.

9 de novembl'o de 1827.-~' cllegado o nosso amigo. _ eu
mann que foi portador das c lrtas muito intel'es antes do Sr.
infante para o rei de Hespanha, para sua magestude bri
tannica, e par,\ a senhor[\, infanta, e, finalmente, para meu
augusto amo, o qual recebera a V. Ex. nesta occ..'t ião, e com
todas as agrallaveis noticias que ar[\, fornecem os negocias do
imperio.

Sua, magestade britannica, contra a sua ceremenia, e costu
mes desta côrte se propõe a testemunhar na pessoa do infante,
os sentimentos de amisade e alta consideração que tem pelo
augusto irmão, actual chefe da casa de Bragança, e imperador
do Brazil.

« Emfim por CiL tuJo vai bem, e só me falta a chegada do
correio de Sardenha para seguir minha viagem.

Nesta ultima data ainda o marquez escreveu ao imperador
como segue;

Londres, 9 de novembro de 1827. -Senhor. - « Cada dia me
parece um seculo emquan to não chega a resposta de Sardenha,
e supposto toda as noticias e informações a e te respeito sejam
de feliz agouro, não ouso com tudo dar por certo, nem adiantar
arranjos e despezas, em quanto não receber avi o official do
principe de Metternich, ou do mini tro da Sardenha nesta corte
que espera ser o primeil'o informado.

Entretanto não perilo tempo, e do po.pel incluso, cuja ciCl'a
deixei ao conselheiro Gomes, conhecera V. M. r. o que hei feito.

Relativamente a Portugal parece estar toda a Europa, a
excepção de S. M. catholica, de accordo em respeitar, e f,\zer
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respeitar as resoluções de V. M. 1. e o Sr. infante mais que
nioguem, como V. M. I. verá das cartas que delie receberá
neste paquete.

Com a cOl'dial cooperação do principe de Estherhary, e boa
disposição de lord Dudley temos conseguido que S. M. britan
nica, vá dar o mais publico testemunho de amisade e considera
ção por V. M. I. fazendo a seu augusto irmão obsequias extraor
dinarios e pouco conhecidos nesta côrte. Eu muito de proposíto
communico-vos ao ministro dos negocias estrangeiros para que
desde já transpirem, e nossos democratas vejam'o panno de
amostra do que vale o imperador do Brazil, para os grande'
soberanos da Eut'opa, mas deve-se suspender a publicação dos
detalhes pela imprensa até que esteja realizado, e posto em
practica o que até hoje é só projecto, quero dizer, que, de obse
quias só devem03 fallar depois de recebidos.

A minba saude tem soffL'ido muito, mas si a vida durar até
a conclusão dos dous negocias que ora me occupam, deixarei
o mundo sem pezar, e a honrosa Ilerança a meus filhos de haver
sido o mais fiel, e o mais util criado de V. M. I. imperial.

Deus guarde a V. M. L por muitos annos com perfeitissima
saude, como todos desejam e principalmente quem como eu
é com o maior respeito e gmtidão.

De V. M. I, subdito o mais reverente.-Ma}·que; de Bal'ba
cena.

Papel em cifra. - A idéa de V. M. L querer unir-se aos
soberanos ngradou a todos queL'em g'arantir a, realeza existente
na America.

A pL'imeira duvida foi sobre a fÓL'ma da peça diplomatica lem
brei a intl'oducção de varias artigos, no pacto de fa.milia que se
deve celebL'ar entre V. M. L e a rainha de Portugal, e foi appro·
vado.

A segnnda é mais complicada, porque a Inglaterra quer unir a
realeza e a carta, mas a Austria não admitte tal reunião; .\
França tambem não gosta da união, mas tUllo admitte, uma vez
so.!va a realeza.

Si o Espirita Santo me não ajudar a desatar todas as dilIlcul·
dades appellarei para V. M. 1. lo' quem pretenuo ter a honra de
apresentar o projecto com as opiniões ele 1. A. o França pam
V. M. I. resolver. Parabens, senhor, parabens.

Ao ministro dos negocias estrangeiros do imperio escreveu o
marquez á sua chegada a Londres as duas cartas que seguem,
relatando o andamento da missão de que estava encarregaclo.
Depois da Sua partida do Brazil havia-se alli operado mudança
na administração, entrando o marquez de Aracaty para a pasta
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de estrangeiros, em logar de marquez de Queluz que a occupava
ao sahir o marquez de Barbacena do Rio de Janeiro, mas elle
não tinha ainda noticia ele3ta mudança.

Illm. e Exm. SI'. - No dia 23 pelas 11 horas rIa noite cheguei
a esta c<~pi tal, e no immediatoprocueei o peincipe ele Estheebary
flue me fez os maiores obsequiOs, e mosteando-me os oficios que
ilcabaV<t de receber da sua corte, vi poe elles o interesse que
S. M. 1. R. o A. mostrava, bem como o seu dignissimo ministeo
o principe de Metternidl em satisfazer completamente qUlDto
queria o imperador, meo Sr. amo, tanto relativamente ás disposi
.,:ões sobre o eu casamento, como sobre os negooeios de Portugal.

Nestes 10 dias chegará. o Sr. infante, e depois dos necessarios
comprimentos, e conferencias com S. M. bri tannica seguirá.
para Lisboa ::Lfim de a umir a reglJncia de Portugal, como
log-a.r-tenente do Sr. D. Pedro IV.

Par(~ evitar desencontro aqui esperarei pelo Sr. infante e
a 'sim o exigio lord Du Uey que herdou de Mr. Canning o pl'in
eirio ue não consentir que em Portugal se alterem nem leve
mente as disposi~:ões de S. 1'1'1. o imperador.

No dia 24 communiquei a minha chegada a lord Dudley, que
me recebeu no dia 25 e a 27 tornou a convidar-me para outra
con ferencia.

Em ambas se mostrou summamen te satisfeito pelas resoluções
de S. 1\1. L sobre Portugal, protestandc que o seu Governo farà
tudo em obsequio do imperador.

Lamentou ao mesmo tempo a continuação da guerra com
Buenos Ayres, mas eu evitando esta questão para a qual não
tinha instrucções, apontei, como lembranç~ minha, o meio de um
armisticio sobre a base do uti possidetis ao que elle não se oppoz.

Não me expliquei sobre os navios, de que elle tem alguma
intelligencia communicada por MI'. Gondon, afim de não
contranir obrigações desneces arias, visto que a Austria pre
tende e com muita razão, que o casamento de . M. o imperador,
seja desde o Pl'lllCipio até o fim um negocio de família.

Pelo paquete do Bra7.iI que sabil'a nestes oito dias, darei conta
do -que mais tiver occorrido, aproveitando agora o paquete de
Liverpool que deve largar no Iode novembro para adiantar
estas noticias.

Deus guarde a V. Ex.

Londres, 29 de outubl'o de 1827.
lUmo. e Exmo. Sr. - Antes de hontem eleveria sahir o Sr.

infante de Vienna, e como pretende estar em Paris 36 horas,
isto é, unicamente o tempo necessario para comprlmentar o rei,
aqui o esperamos o mais tardar a. 20 do corl'ente, seguindo pou
cos dias depois pan Lisboa na fragata. Parolei que se acha fUll
deada em Port mouth.



- 334-

S. M. Bdtannica querendo mostrar o alto apreço, conside
ração, e amisade que entretem pelo actual chefe da casa de Bra
ganç'1, o imperador meu senhor e amo, tem resolvido fazer a
seu augusto irmão obsequios extraordinarios, e d0 que não 11n.
muitos exempl03. Mandou apl'omptar o palacio em que re idia
o duque de York, para neUe hospedar o Se. infante: um cama
rista o ira receber a Dover : o hiate real rebocado por um vapol'
atra.ves3ara o canal para tocal' em Calais ou Bologne, se,~'untlo

o porto em que sua alteza quizer embarcal'. Grandes festus e
caçadas estão dispostas em WinJsol', e tudo isto acompn.nhado
da positiva segurança que não permittirá a mais leve alteração
nas instituições, e ordens dadas pelo imper'ador do Brazil, e ['€li
de Portugal; são factos de alta importaneia que muito agr:ltla
rão a S. 1\1. imporia 1.

Eu pretendo enviar a V. Ex. uma relação circumstancia.1a elo
que se passar desde o desembarque em Dover até o emuarque
em Portsmouth, que talvez bom sera publicar para que n03SOS
democratas vejam a consideração que os soberanos da emopa
têm pelo imperador do Brazil.

Deus guarde a V. Ex. - Londres, 9 de novembro ue 1837.
Mm'quez de Bat'bacena.

o marquez de Barbacella a D. P0dro em data de 22 (Te no
vembro de 1827.

Senhor. - E' chegado o uia de expedir o paquete de Bueuos
Ayres, e continuo ainda na penirel espectati VlL da re-posta da
Sardenha, sem a qual nada posso adiantar.

A cada momento espero um correio do marquez de Rezende, e
Estherharyoutro do principe ele Metternich, e supposto que a
demora seja de bom agouro, e tal vez cOllsequeucia de perg-uutus.
ou proposições que pl'ocederam ao sim formal, não ocCuIL,~l'ei

todavia a Y. M. r. que muito soffro peja demora.
Tambem não comprehendo o que tem bavido na vinda do

senhor iufaute, cuja ausencia de Portugal, urna vez nomeado
lugar-tenente de V. M. 1., retarda a quietação daquelle infeliz
povo, ~edllzido pela. ,iunta apostolicf\ da Hespanha.

Hon tem se espalharam desag'radavei' lloticit.s vindas de
Lisboa., onde desembarcou um denominado ma,jor Praç<1 cal'l'e
g'ado de despachos do Rio, e que segundo uns, era a prova ti
haver V. M. r. mudado de opinião a. respeito de seu augusto
irmão, ou continuar o systema d:3 dous governos plLl'a uma
mesma naçã.o. Fiel ct'jado ele V. 1'.1, I, e zeloso da sua reputa
ção, aliás tão elevada neste 1II0mento, entre os governos da
Europa, pt'ocmei indagar o que hlwia de veridico em semelhar;·
tes noticias. Com prazel' soube que o Governo de Portugal ne
nhum despacho recebera do Rio, e que o major praça. fóra mera·
mente portador de um grande masso par[\, o senhor infante, [\,
quem si o remettera immediatamente por um llos addidos da
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legação austriaca em Lisboa, que aqui chegou a 19 do corrente.
Desconfio porém que talvez em Lisboa se tivesse aberto o massa,
e examinado o seu conteúdo, tornando-o ti. fechar dextramente,
vindo dahi o conhecimento depois muito exagerado do que
131113 continha.

Alguns desses despachos (a ser verdade o que se diz) otren
dem ao senhor inflnte, pondo em contacto com sua alteza pes
soas recon hecidamen te suas inimi ""as, o que de certo não póde
ser da intenção de V. M. L, quanrlo acaba de mostrar a altf1
confianç(\, que tem em seu augu t(l irmão. Não me ha de admil'ar
que tud s~ja men tira fabricada, mas é do meu dever tl'an mittir
a V. M. I. estas noticias, e o mau efreito que ellas pr'ouuzem,
tanto mais que ainda duram as impr<lss5es de outros despachos,
não verificados em revoluciona rios tão escandalo.os como frei
Luiz e outros.

Senhor, os reis da Europ<1 aproveitaram as lições da revo
lução fraoceza : todos são hoje amigos e sacrilicarn tudo ti reci
proca g-arantia das monarchias existentes.

V. M. 1. per'tence a est<1 grande familia, e deve neces,a.ria
mente sacrificar alguma COUS<1 par[1, ir ue accordo com elles.
Revolucionarios, medicos sem clinic<1 e n:>goc-ianles f,.lidos não
podem sei' cons lheiros tl'estado, ministros, etc., em Portugal.

As gazetas aqui pint.o'1.m Buenos Ayres nos maiores apuros, e
com segnnda mudança de governo, depois ua queda de Ri,ar!:lvia;
e esta circum tancia, reunida ás grandes forças que V. M. r. tem
expediuo para o sul, torna mais que provavel a p<1Z a esta hora,
ou pelo menos armisticio indeterminado, con ervando V. J\if. r.
a posse da Ci platin<1. A oPposição, que em outra época mo lrav<1
o governo in/;lez a esta po se, tem diminuido mui consideravel
mente, não só pelo real conhecimento do mau estado e nenl1um[l,
seguranç<1 ou vanti1.gem para o seu commeI'cio com taes repu
blicas, como principalmente pel<1 probabilidade ue algum des"'o'to
ou rompimento ('om os Estados Unido, que p3.recem fomeutaL'
a revolução do Canada; I'ompimento que póde vir <1 131' de fu
nestas consequencias si os turco e não accommonarem e houver
guerI'a ntl Europa. A batallm de Noval'ino póde tornar a Porta
mais 3ubmis a, mas tambem póde ter exaltado a cole:'" e o d sejo
de ving-ança naljuelles lJa1-haI'os, contr<1 as pessoa e a proprie
dade cios chrl lãos domiciliados e exi tentl:Js llaquelle imperio, e
lIe te ca,so ei toda ,l EnI'op<1 em a,rmas. Talvez ainda, antes de
suhir o paquete, cheguem os cOI'reios que se e peram de Con
stantinopla, e Dlal posso eu pintar a '\ . M. 1. a ancieuade deste
governo e de todos os outros sobre os 1'13 ultados d(\, referiu<1
batalha.

Acali::tI'ei esta dando a V. 1\1. 1. os pt\r:lLen pelo seu reco
nhecimen to por part de . 1\1. o imperador da Ru sia, quo,
supposto não seja ainda official, todavia o passo da.do pejo seu
embaixador em Londres não dei:m a menor Uuvid<1. Resta unica
mente Slllt magost<1ue catholica, que espero sera obrigada a
fazel·o pelas instancias da França, logo que eu tive!' a honra de
me apL'esentar <1 S. M. christianissima.
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Deus guarde a V. M. r. por muitos annos com perfeitis~i~a
sande e toda a imperial familia, como todos desejam, e prlOcI
palmente quem, como eu, é com o maior respeito e gratidão-

De V. M. 1. subdito o mais reverente.- Marque:; de Bar
bacena.

o mal'quez participou logo ao pI'incipe de Metlel'nick a sua
chegada a Londres, informando-o com as expressõ s mais corte
zes e palacian::ls de qne se achava encarregado de uma, missã.o
especial junto a sua magestade o imperadol' da Austria, pat'a. ()
desempenho da qual se apressaria em partiI' para Vienna, logo
que a chegada a Londres do infante D. Miguel, para quem tl'azia
c::l,rtas do seu augusto amo, 111'0 permittisse. Que elte, marquez
de Barbacena, aguardava com viva anciedade essa occasião tlo
prestar a S. M. L R. e A. augusto sogro do imperador do
Brazil, as primeiras homenagens do seu profundo respeito, e de
ter tambem o prazer de fazer o conhecimento pessoal de sua al
teza o principe de Metternick, de quem desdo muito tempo ora
o mais respeitoso admirador; pedindo-lhe que desde já se dignasse
de acceitar as segurança.s mais formaes da alta consideração com
que tinha a honra de saudai-o como o seu mai:> humilde e 01)e
diente criado.

O principe de MAtternick, nos terl110s da mais fi na polidez,
respondeu que recebia II. communicação do marquez, cujo fim e
objecto aliás ja o barão de Mareschal lhe havia llirectamente
scientificado, com extremo prazei' : Que podia assegurar que o
marquez seria acolhido em Vienn:;l, com empenho, encontranuo da
parte de sua magestade o imperatlor ela Austria, para com os de
sejos de seu augusto genro o imperador do Bra.zil, bem como do seu
gabinete, a melhor disposiçã.o para facilitar ao marquez de Bar
bacena os meios de desempenhar a sua missão o melhor possiv 1 :

Que a elle, principe de Metternick, seria pessoalmente agra
davel prevalecer-se da circumstancia para recolher a vantagAm
de fazer conhecimento com a pessoa do marquez, e de lhe teste
munhar pessoalmente os sentimentos de distincta consideração
com que tinha a honra de ser, etc., etc.

Éra alfim chegada a tão anciosamente espel'ada resposta la
Sardellha~ e comqu:1nto exprimisse tanto da parte do rei, como da.
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da rainha viuva, mãe da augusta princeza, escolhida pelo impe
rador da Austria para consorte do soberano do BraziJ, e igual
mente da propria princeza, os mais cordiaes sentimentos de
approvação, todavia, tendo a rainha viuva que parecia profun
damente versada em direito civil e canonico exigido algumas
informações acerca do que dispunha a constituição do Brazil,
relativamente á consorte do soberano, e sua posição no caso de
viuvez, as quaes informações haviam sido prestadas com ve
ridica e judiciosa pericia pelo marquez de Rezende, embaixador
do Brazil junto á côrte de Vienna; aguardava-se ainda o resul·
tado do exame que della faria a rainha viuva.

Entretanto, a negociação a todos parecia progredir muito satis
factoriamente, comquanto faltasse o sim definitivo, e podia con
siderar-se fixado o casamento de D. Pedro com uma princeza da
Sardenha: e o marquez, nas duas cartas seguintes, escriptas ao
imperador, historia o andamento da negociação, bem como o que
occorria a respeito do infante D. Miguel, e dos outros objectos
confiados ao seu cuidado.

Londres, 8 de dezembro de 1827.
Senhor: Pelas cartas de S. M. r. e A. e do marquez de

Rezende que ora vão neste paquete por um correio austriaco,
:ficará V. M. 1. amplamente instruido do resultado da escolha
confiada a seu augusto sogro, e por isso a semelhante respeito

.farei mui breves observações.
Ainda que em minha opinião cada dia de demora em che

gar ao Bril.zil com a augusta noiva de V. M. 1. correspouda a
um seculo, confes arei comtudo, que as explicações pedidas pela
rainba viuva foram judiciosas. Não foi menos judiciosa e veridica
a resposta do marquez de Rezende, e portanto supponho a pri
meira e mais importante dilliculdade vencida. Dam para adiante
entram as minhas funcções, e para não perder tempo pretendo
pôr-me a caminho 48 horas depois qne aqui chegar o Sr. infante,
isto é de hoje a oito dias.

Sei que a princeza está contentissima, e como o rei dá duas
fragatas para o transporte, espero vencer quaesquer outras di
fficuldades que a rainha apresente.

Sendo conveniente que a Duque~a de Goia::; (I) acompanhe as
fragatas para da altura da Madeira adiantar aviso a V. M. L
podendo entretanto vir á França receb.er os objectos necessarios

(') COl'vet(l dl1. IllRriuiln brnzileirn eom esse nome.

22
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para o tratamento de S. M. a imperatriz; .pedi hoje ao marquez
de Rezende, que mandasse a referida corveta para o Havre, e
expedisse o coronel de L'Bo te para. Londres, no que e adiantava
um mez de viagem, como agora acontece com o correio austriaco.

Depois de ultimar todos os arranjos com o príncipe de Met
ternicli., irá o marquez de Rezende a Turim por terra, e eu me
dirigirei a Genova por mar, voltando a Paris, aonde acharei as
encommendas concluida . Tocarei em Lisboa afim de receber a
legitima de V. M. I. e embarcar os comestíveis e criados neces
sarios, e che8'arei a Turim em março.

Conto velejar até o dia 15 de abril, assim Deus me ajude con
cedendo-me alguma saude no meio de tantos gelos e trabalhos.

O visconde de Itabayana pede a V. M. I. licença para ir a
ltalia beijar a mão da imperatriz antes do seu embarque, e eu
julgo dever informar a V. M. que convem conceder a licençaaftm
de prolongar a existencia de um tão fiel e zeloso subdito. Nunca
me pareceu que elle vence se a molestia porque acaba de passar,
mas tal melhora obteve com a mudança de clima, que é de
esperar um completo restabelecimento voltando á Italia. Não
haveudo entretanto presentemente negocio importante em Lon
dres, e sendo a ausencia de poucos mezes, creio que a benefi
cencia de V. M. folgará de conceder a mercê pedida com tão
justificadas razões.

Secreto (em cifras). E' justo obsequiar :1 Metternicli., mas
convem retardar o que elle mais deseja até que chegue a impe
ratriz, e se assignem os tratados de garantia. Este negocio està
muito adiantado, e cada uma das tres potencias o approvou por
differentes motivos, mas todas concordam no que V. M. que1·.

Nunca V. 111. esteve em tão alta estimaçeio. Não afrouxe em
cousa alguma sobre a Cisplatina, este governo tem mudado de
opinião a respeito de Buenos Ayres, e mai estados americaROS.
Talve.:: tenha. guerra COIn os Estftdos Unidos, e flcio {altam cuidaclos
sob?'e a POI'ta.

Eu porém creio que a Porta cederá.
O senhor infante parece imbuido dos verdadeiros princípios

de amor, respeito e obediencia para com V. M. I. como tudo
melhor informarei depois que tiver a honra de fallaL'-lhe aqui e
em Lisboa.

Eu não podia arredar pé sem ter certeza do casamen to afim
de providenciar o transporte, mas o governo inglez persuadindo
se que a minha demora tem sido por ordem expressa de V. 1\1
para esperar aqui o senhor infante, e intimar-lhe a estreitar a
amisade que deve conservar com S. 11. B. es1;.;'i, na maior obri
gação a V. M. I. e na maior consideração para comigo.

Lendo o programma dos obsequios destinados ao senhor
infante, fiz objecção a um que em seguida foi riscado. A minha
objecção versou sobre (em cifras) a jarreteira, porque não a
tendo ainda V. M. I. era irregular dar-se-a ao senhor infante.
A objecção produziu outro bem, que foi lembrar o que deviam
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ter feito, depois do fallecimento do senhor D. João VI, agora
o farão por accasião das felicitações do casamento.

Talvez alguem me faça disto alguma intriga com o senhor
infante, paciencia cumpri o meu dever.

Não levarei no tl'ansporte da imperatriz, navio algum por
tuguez porque em tal caso, e segundo a promessa de V. M. I.
deveria a rainha vir em algum delJes, e então, por aconteci
mentos maritimos, arribar a Lisboa, o que segundo a Austri,~, e
Inglaterra deve-se absolutarnen te evitar.

11 de dezembro de 1827.
enhor - Mal tinha acabada de fechar a minha carta de S do

-corrente, quando se e palharam noticias de que o senbor infa.nte
ainda, procrastinava pela fluarta vez a sua partida de Vienna, o
que me decidi o a procurar lord Dudley, significa,r.lhe quanto
convinba que eu não me demorasse mais em Londres. Algum
tanto custou, mais depois de duas conferencias conveio de bom
grado, e eu seguirei amanbã para a França, aonde provavel·
mente encontrarei a sua alteza real.

Os negocios na Europa são de tal maneira connexo , que nada
se faz em um ponto, que não influa mais ou menos nos outros.

O combate de Navarino, tem indisposto milito os aovernos
da Austria e da Gran-Bretanha, e não f,"!ta quem supponha que
em consequencil1 daquella indisposição é retardado o enbor in
fante em Vienna. Eu não sou quinhoeiro desta opinião, e sup·
ponbo que S.. A. R. estará a esta hora em marcha, mas como
posso enc0ntral·o em qualquer ponto, e a demora em Londl.'-es
retardari,t d'agora em ([eante a minha commissão, sigo viagam
para Pari, aonde ultimarei os ajustes feitos em Londres. 
Ma1'gue::: de Barbaeena.

Com e.treito, o marquez partiu de Londres no dia que fixara
em ua carta ao imperador, porém, chegando a Dover, foi alli
retido durante tres dias por furioso temporal, que o impediu de
atravessar o canal, e d~pois na estrada de Calais, sobreveiu-lhe
a. mesma dãr que ameaçara a sua ex1stencia na provin~ia do Rio
Grande do Sul, mas que, felizmente, foi nesta occasião menos
intensa, cedendo em pouco tempo: assim, sã poude chegar a Paris
a 19 de dezembro poucas horas antes da entrada alli do infante
D. Miguel a quem logo se apresentou, recebendo delle o mais
gracioso acolhimento com a segurança da sua fiel disposição
para observar em tudo as ordens e direcções de seu :1ugU5to
irmão e rei.

Em Paris, teve o marquez logo uma audiencia particul:1r de
sua magestade christianissima, entregando nessa occasião a
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carta que trouxera do imperador do Bl'Rzil, e que era do theor
seguinte:

Sr. meu irmão e primo. - O marquez de Barbacena, gentil
homem da camara, e tenente-general dos meus exercitas, pessoa
tle toda minha confiança se apresenterá a V. M. christianissima
com esta carta j ragu a V. 111. que tenha a bondade de ouvir, e
concorrer da sua parte p:1ra verificar-se tudo aquillo em que
fallar a V. M. e que será conforme ás instrucções de que vae
munido.

Rogo igualmente a V. M. o receba favoravelmente, e acre
dite em tudo que lhe disser da minha parte, principalmente
quando elle asseverar a V. M. a inalteravel amisade, e vivo
acatamento com que sou, Sr. meu irmão e primo, de V. M.
cbristianissima bom irmão e primo.-Rio de Janeiro, 16 de agosto
de 1827. - PEDR.O.

Mostrou-se el-rei de França muito lisongeado pelos cumpri
mentos do imperador do Brazil, e testemunhou com expressões
energicas o interesse que o mesmo augusto senhor lhe merecia.

Todos os membros da famUia real de França aos quaes foi suc
cessivamente apresentado, encarregaram-n'o tambem de fazer
chegar os seus recados á presença do imperatlor D. Pedro

Com o presidente do conselho de ministros MI'. de Villele e
com MI'. Damas, ministro dos negocias estrangeiros, teve o mar
quez de Barbacena. longa conferencia, mostrando-se a.mbos re
sentidos tanto sobre o facto de algumas presas, como pela ma
neira porque eram recebidas na c6rte do Rio de Janeiro as
representações de M['. de Gabriac embaixador da França; mas
com as explicações e razões que o marquez produziu poude fazel
os encarar como convinha estas materias, parecendo di postos a
suspenderem qualquer resposta a MI'. de Gabriac ate que o go
verno do Brasil, tivesse sido informado do que se passara na
conferencia com o marquez em relação á ultima lei sobre
appellações no caso das presas.

MI'. de ViIIele prometteu ao marquez que seriam recebidos no
thesouro de França, os brazileiros que elle apresentasse para o
fim de se instruirem a1li em couhecimento- praticas de admi
nistração, escripturaç5.u e contabilidade ele. finanças, dando o
marquez por essa maneira cumprimento ao a.viso do governo do
Brazil datado de 18 de ago to do anno que corria recommen-
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do-lhe esse assumpto, então quasi completament9 ignorado no
imperio, onde por essa razão a escripturação do Thesouro Nacio
nal permanecia em estado verdadeiramente nullo visto não
poder ministrar a. admini tração publica informação de quali
dade alguma sobre as circumstancias financiaes da nação.

O marquez ministrou ao imperador copiosa informação do que
que se passou em Paris como melhor se vera das cartas que
seguem'

Paris, 1 de janeiro de 1828.- Senhor.- Aqui cheguei no
dia 19 de dezembro poucas horas antes que o Sr. infante, por
quem fui recebido com o mais distincto acolhimento, quando no
dia seguinte tive a honra de entregar as cartas de V. M.
imperi1LI.

Nos dias immediatos, e até o de 26 em que S. A. R. se
retirou para Londres, continuei a gosar da mesma honra, e
algumas vezes por longo espaço de tempo, ficando eu cada vez
mais satisfeito, e admirado de quanto vi, e ouvi dizer ou fazer
este principe. Abençoada hora em que foi a Vienna! O seu
credo politico reduz-se a cumprir as ordens de V. M. L e a
resignar-se a carregar a pesada Cl'UZ que V. M. lhe impõz,
scilicet, governar Portugal em circumstancias tão difficeis.

Fallando sobre o principal objecto de minha commi são
disse-me que não tinha a menor duvida sobre o sim definitivo
da Sardenha, e como o rei dava duas frag-atas, desnecessario
seria qualquer outra despeza com vasos de guerra, mas que
exigindo eu todos estavam promptos, e tudo mais que estivesse
em seu poder, e fosse mister para o bom desempenho da minha
commissão.

Instou muito que eu fosse a Lisbôa, mas só emprehenderei
semelhante viagem si for mister e peral' decisões de . 11. I.
sobre a.lgur:na imprevista difficuldade, que provavelmente não
encontrareI.

Emfim, da parte do Sr. infante tudo está o melhor passiveI.
O mesmo direi re-peito â França. S. 1\1. chri tianissima

deu-me uma audiencia particular no dia 25, agradeceu muito o
comprimentos de V. M. 1. fez muitos elogios ao seu caracter, e
deu ordens ao seu ministro dos negocias estrangeiros para tratar
commigo.

Algumas queixas fez este sobre a injustiça das prezas, e
pequena consideração para com as representações do marquez de
Gabriac, mas pareceu satisfeito com as minhas explicações, e
acabou por me segurar que V. M. 1. devia contar sempre com
a sincera e leal cooperação deste "'overno para tudo que di se se
a sagrada pessoa de V. M. L porque era soherano e era Bourbon.
A delphina, duqueza de Berri, duque e duqueza d'Orleans agra
deceram todos os comprimentos de V. M. l. retribuindo da maneira
mais obsequiosa que ero. passiveI.
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No dia 5 sigo para Vienna, aonde espero encontrar a resposta
final de Sardenha, e não retardarei (quanto de mim depender) um
só momento, nem a minba volta para o Rio de Janeiro, nem as
nOticias e informações a V. M. imperial.

Aeabarei esta dando a V. M. 1. os bons annos, e desejando
que por muitos e dilatados gose de tanta saude, e ventura como
havemos mister para a felicidade da nação e gloria do tbrono.

Com o mais profundo respeito e gratidão sou de V. M. 1.
leal e reverente subdito.- Marque;; de Ba?'bacena.

Secreto (em cifras. )
Foi mui á proposito o encontro com o Sr. infante em Paris.

A elle communiquei primeiro o plano dos tratados que approvou
de coração, depois ao rei, e ao mini terio.

Como aqui agora tudo se toma 'pelo lado divino, diz o rei, e
MI'. Dn,mas que o Espirito Santo tocou o coração do imperador do
Brazil. - Sim, exclamou o rei, elle deu cuidado sobre seus
principios politicos, mas hoje o consideramos como poderoso e
seguro sustentaculo da realeza e da religião.

Tudo está justo como convinha V. M. L e seus fieislsubditos
e supposto não conferisse ainda com Metternick, sei perfeita
mente por Esterhary que está de acco1'elo, não havendo a palfl.vra
- Charta - o que é facil de remediar. Ora obtida a garantja
elos tres soberanos, todos os outros accederão e a obra ficará
consolidada.

O mais fica pam. a vista.

Paris, (j de janejro de 1828, ás oito horas da manhã.
Senhor. - No dia 1 elo corrente tive a honra de escrever a

V. M. 1. e accrescentarei a"ora em poucas palavras o que
demais occorreu até hoje, estando já com os cavalios na car
ruagem para ir dormir a20 leguas de Paris.

Houve a prognosticada mudança de ministerio mas nenhuma
a respeito do BraziJ, porque as deci"ões tinham sido tomadas em
conselho e os actuaes ministros são igualmente realistas puros.

Tive bontem o desejado encontro, casual, com o duque de
S. Carlos (I) em um jantar do barão de Rothschilcl, e pareceu
me homem de boa fé e recto entendimento. A nossa conferencia
foi longa, e o duque conveio em que o procedimento do seu
gabinete para com V. M. r. era indesculpavel. - Que, disse
elie, pois o soberano que é no so vi ioho na Europa, e na
America; aquelle de quem mais dependemos, estando reconhe
cido por todos, só deixa de o estar por seu tio! Oh, isto deve
acabar ja e ja.. -Prometteu escrever immediatamente a S. M.

(') Ministro da Hespanhn junto ao governo francez.
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catbolica, e que esie negocio seria terminado provavelmente
antes de minha volta.

Os embaixadores das ires potencÍ'l,S alliadas ·deixaram
Constantinopla a 8 de dez.embro, e comtudo não creio na guerra
pela simples razão de que a Porta a não pMe fazer sem perder
a sua existencia européa.

Deus ~uarde a V. M. r. por muitos annos.- De V. M. 1.
subdito fiel e reverente.- Marque;; ele Bal'bacena.

Antes de sabir de Paris o marquez encarregou ao visconde da
Pedra Branca, nosso embaixador aUi, da expedição de certos ne
gocias ja encetados por elie, relativos ao objecto da orga~lisação

do tbesouro do imperio, e o officio que lhe dirigia por essa occa
sião, ministra notavel prova, não sô da sua proficiencia na ma
teria, como tambem do intimo conhecimento que possuia das
necessidades praticas experimentadas no jogo daquelia impor
tantissima repartição, por falta de conhecimentos do seu meca
nismo nos empregados.

Eis como eUe se exprimio.

lllmo. e Exm. r.-Devendo seguir viagem immediatamente
para Vienna, e não cabendo no tempo concluir certos negocios a
meu cargo, recorro atroito a V. Ex. para que se digne de pro
mover o seu complemento, bem seguro que V. Ex. se prestara
de boa vontade a fazer mais este serviço a S. M. L, em cum
primento de cujas ordens tenho feito varias diligencias que sup
posto sejam conhecidas de"\. Ex. convem re1uzir a escripto
para soccorro da memoria.

São preci os alguns homens com conhecimentos praticos para.
montar o thesoul'o, caixa de amortisação, e tribunal de revisão
de contas. O Exm. Sr. conde Villele me facilitou a admissão de
alguns brasileiros no thesouro francez, e tenho resolvido que o
cavalleiro Avellar seja empregado privativamente na escriptu
ração do - grande livro da divida publica - expedição de apo
lices, coupons de juro, inscripçõe, transferencias, e cflJixa de
amortisação, bem como de tu o quanto é relativo a esta divisão
da administração.

O Sr. Adol pho Kiokoefer, filbo do consul geral, na parte rela
tiva ás contribuições indi.rectas.

Eu supponho que dous ou tres mezes será tempo sufficiente
pam estes sujeitos (que possuem aliás muitos conheci.mentos ana
logos) adquiram a pratica necessaria não só dos ramos priva
tivos a cada um, mas do systema geral. E' mister que cada
um recolha exemplares tanto dús livro". como dos recibos e mais
papeis relativos a cada uma das divi ões, afim de servirem de
modellos, depois de tradumdos, e approvados no Rio. Gada
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um vencera 500 francos por mez a contar elo dia da admissão no
thesouro francez, e si no tlm do prazo estipulado forem julga
dos pelo director em chefe deste thesouro, habeis para desempe
nh3.l'em aquellas funcções, serão admittidos como officiaes de
fazendD, eembarcarão commigo para o Rio de Janeiro, em cum
primento das ordens que me foram expedidas pelo Exm. presi
dente do Thesouro em 18 de agosto de 1827. Os vencimentos
futuros serão maiores que 500 francos por mez, mas não posso
ainda fixar emquanto não receber as informações do mereci
mentos e conhecimen trn adquiridos.

Consta-me que MI'. Vilhermé, chefe da con tadoria e homem
de muita intelligencia e orestimo, está em cir'1umstancias de se
expatriar para evitar a perseguição dos credores, havendo pela
mania de jogar nas loterias perdido quanto possuia, e não possuia.

Si o defeito fór unicamente este ( o que V. Ex. facilmente sa
bera pelos principaes officiaes do thesouro) V. Ex. podera ajustal-o
para a mesma repartição no Rio, ou qualquer outra analoga, e
com o mesmo vencimento que ora tem, e passal!em paga. Logo
porém que souber a lingua, vencera pelo menos 8.000 francCls por
anuo, e si pelo seu merecimento fôr promovido a qualquer 10
gar de maior ordenado, vencera o ordenado do lagar a que (01'
promovido, sem lhe servil' de embaraço o presente ajuste.

E' indispensavel um homem versadissimo na secretaria da
Cour des Comptes, porque é da ordem admiravel que reina
nesta repartição que depende principalmente o bom resultado
dos trabálhos cio tribunal.

Por meio de MI'. Du Somerand podera V. Ex. alcançar algum
homem capaz, que vencerá 500 francos por mez, emquanto não
souber a lingua.

O ourives Odiot já recebeu de mim 30.000 francos por conta de
uma pequena baixela para S. M. 1. que deve achar-se acabada
no fim deste mez. O seu valor total sera pouco mais ou menos
de 117.098 francos, e o consul geral esta encarregado de ver
pezar, encaixotar, e pagar, para ser tudo remettido para onde
eu determinar, cujas ordens expedirei de Vienna, e vil'ão aber
tas para V. Ex. ver o conteúdo.

MI'. Bonoré tambem deve fornecer em dous mezes algumas
peças de louça para dessel-t avaliadas em 3.400 francos.

As quantias que forem precisas para estes pagamen tos, e mais
despezas de embarque, receberá V. Ex. do barão de Rothschild,
a quemjá escrevi para este fim.

Desejo a V. Ex. a melhor saude, e sou com toda a considera
ção e respeito. lllm. e Exm. Sr. visconde da Pedra Branca.
DG V. Ex. amigo fiel e obrigado.

Paris, 5 de janeiro de 1820.-Marque.; de Bal·bacena.

Nas vesperas da sua partida do Rio de Janeiro, tinha o mar
quez recebido do conselheiro Francisco Gomes da Silva, um
maço de papeis contendo os diplomas e despachos que, como já
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ficou dito, deviam instruil-o na prosecução dos negocias de que
estava enca.rregado, vindo no maço uma lista explicativa do seu
conteMo.

Depois da chegada do marquez á Inglaterra, e quando elle se
preparava para entrar em operações, conheceu que lhe faltavam
varias diplomas, documentos, e instrucções indispensaveis, e
tendo-os logo pedido para o Rio de Janeiro, não se demoraram
elles em chegar.

Convem transcreveI-os aqui, como documentos essenciaes
para a comprehensão dos subsequentes eventos desta historia,
antes de entrar na narração do que se passou em Vienna
da Austria durante o estado do marquez em aquella côrte.

D. Pedeo ao marquez de Barbacena.

Meu Barbaceoa.-Recebi as suas cartas e estou bem satisfeito
com a maneira por que tem principiado as commissões de que
o incumbi.

Tive bastante pezar com o não verificar-se o meu casamento
em Baviera, e estou ancioso e impaciente que chegue a noiva
que meu sogro me destina.

No officio que agora lhe dirige o Aracaty, vai bem explicado
tudo que quero, o que junto ao meu genio, que conhece, deve
rão appressal-o muito além do ordinario.

A nào D. João VI não póde ir, porque leva ainda 30 ou
40 dias para acabar de apromtar-se; vai porém no dia
7 do corrente a fragata Isabel para Genova, com officios para
V. e Rezende, os quaes mando directamente (por via do presi
dente do Governo de Milão) para Vienoa, e as 205 vias de tudo
vão pelo pa.quete que sahe no dia 8, por mão do moço da mioha
imperial camara Paulo Martins de Almeida, que tambem leve..
carta minha para entregar em Lisboa a meu mano Miguel, da
qual remetto copia para seu governo.

Nada mais tenho agora a dizer-lhe sinão que sou seu amo que
muito o estima.

Rio de Janeiro, 4 de Janeiro de 1828. -lmperado~·.

«Meu Barbacena. - Muito est imei receber carta.s suas, prin
cipalmente pelo que nellas me diz relativo a,o meu casamento,
que pelas suas - facilidades muito faceis-ja deve estar .feito.
Deus o permitta para saber o que é de mim.

« Os negocios da - Porta são o dia.bo ca para nós transatlan
ficas, relo muito que nos incommodam nas gazetas, mas sempre
é I m que isto venha nestes papeis, eo::. logar de ataques ao
':01",rno, o que e3tá muito em moda, mas que ha de parar, por
{j:.J1 atraz do temporal vem bonança, e ás vezes calma poare,
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o que não devemos desejar, pelas más consequencias : portanto
que se feche ou que se abra a - orta, à mim cá pouco me im
porta..

Tenha saude e venha depressa, mas já se sabe acompa
nhando a noiva, e bom sera que já não receba esta, o que me
fazem acreditar as suas - facilidades muito faceis.

Acredite que sou seu amo, que muito o estima.- Rio de Ja
neiro, 6 de março de 1828.- lmpe~·ador.

Carta de D. Pedro ao infante D. Miguel.

Cópia - Meu querido mano.- Não se tendo verificado o meu
casamento com uma das princezas da Baviera, como eu tinha pro
jectado, pelas razões que o mano já saberá; meu querido sogro
e nosso commum amigo, querendo continuar a mostrar a aJIeição
que me tem, e o interesse que por mim toma, conhecendo mi
nhas intenções, deliberou-se a tratar o meu casamento com uma
das princezas de Sardenha, e como eu de boa vontade annuo a
este casamento, e mesmo a qualquer outro que elIe se proponha
fazer-me; faz-se necessario que haja uma esquadra, em que
minha futura esposa venha, não s6 com o decoro que é deyjdo,
mas tambem com segurança, não podendo, porém, por causa da
continuação da guerra com Buenos Ayres, di por de mais de
uma fragata (que parte amanhã para Genova) para fazer parte
daquella esquadra; contando com uma promettida pelo impe
rador meu sogro, e outra da nação da princeza, minha futura
esposa) é necessario ha.ver mais alguma embarcação, e como eu
projecto, logo que a princeza aqui chegue, enviar para Vienna
minha filha a Rainha sua noiva, afim de ser educada por seu
augusto avô (o que eUe tanto deseja), até que tenha a idade
de governar: cumpre que o mano mande aprompta,r logo
duas fragatas, que deverá enyjar para Genova, orden!',ndo
aos commandantes que alli recebam as ordens do marquez de
Barbacena.

Estas fragatas farão parte da comitiva de minha futura
esposa, e na volta irão acompanhando sua rainha, juntamente
com a náo D. João VI, que não mando agora pelo seu máo estado,
pai apezar de se estar com eila a mais de um mez, ainda tem
40 ou 50 dias de trabalho para sua promptificação. No caso que
por algum motivo seja impraticavel ao mano o mandar as
duas fragatas que acima peço-lhe, mande escrever immediata
mente ao marquez de Barbacena participando-lhe sua impos
sibilidade. cuja carta o mano entregará ao moço da minha im
perial camara, Paulo Martins de Almeida, portador expresso
desta minha carta, allm .delle a conduzir ao referido marquez
para sua intelligencia, e dar as providencias neces arias a
esse caso.

Recebi as suas cartas de Vienna de 19 de outubro, muito me
lisongeio pela maneira com que tomou as minhas amigaveis e
verdatleiras expressões, e estou bem certo que ha de occupar
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dignamente o lagar para que o nomeei, observando, fazendo
observar a carta constitucional por todos os portuguezes jurada.

Approvei a sua delicadeza de não querer regressar para
Portugal, sinão debaixo de bandeira portugueza, e muito mais
o haver ido para a Inglaterra.

ltimamente tenho a dizer-lhe que, si 1m sua chegada a
Lisboa, achar algum decreto dos que daqui tenho enviado, e
que tenha repugnancia de cumprir por qualquer motivo publico
ou particular, fica autorisarJo a chamai-o a si, e não o publicar.

Sua sobrinha e nOÍva tem passado bastante doente com um
rheumatismo agudo, do que esteve bem mal, mas graças a Deus
vai bem, e espero que fique re tabelecida por estes 30 dias.

Desejo-lhe saude, e acredite que sou seu mano, que muito o
estima.- PEDRO:- Rio de Janeiro, ô de janeiro de 1828.- Con
forme.- Fmncisco Gomes da Sil'Va.

Carta de instrucções dadas pelo marquez de Arac.:'1ty, ministro
dos negoc:os estrangeiros do imperio ao marquez de Barbacena.

lllm. e Exm. Sr.- As participações que V. Ex. e omarquez
de Rezende teem dirigido aS. M. o imperador até 24 de novembro
proximo passado, tendo determinll.i.lo a S. M. a fazer tudo que
está a seu alcance para facilitar e acceterar o delicado e impor
tante negocio que está confiado a V. Ex., tenho a honra de infor
mal-o de ordem de S. M. o imperador, que todos os papei e
docnmentos nece sarios ao eu casamento com a princeza de

ardenha, ou com a de NapoJes vão dil'igidos nesta me ma data
e em conformidade com a nota de V. Ex. ao marquez de Rezende
em Vienna, a quem agora se determina communicar a V. Ex.
suas instrucções (que V. Ex. póde considerar como dirigidas a
sua pessoa) e de entenderem-se para tudo que é concernente a
este negocio em que S. M. toma tão vivo interesse.

. M. manda sahir até o dia 8 do corrente, de te porto para
o de Genova a frage.ta Isabel: eUn. é preferivel por muitos mo
tivos á não portugueza D. João IV cujo mão e tado nece sita 50
ou 60 dias para reparar- e, e como . fI!. solicita agora mesmo
do serenissimo senhor i.nfante regente de Portugal o enviar
dua fragatas portuguezas a Geno 'a ; a promessa feita por S. M.
o imperador da Austria ao marquez de Rezende, e a V. Ex. pelo
principe de Estherhazy, que no~ o auO'usto amo poderia contar
com uma fragata austríaca, e provavelmente com uma embar
cação de guerra sardn. ou napolitana; tudo, isto faz que S. M.
pen e que o que diz respeito á segurança e decoro de sua futura es
posa está perfeitamente completo: porém como em a distancia
em que estamos é impossivel prever tudo, . M. persuade-se que o
zelo, e ~onbecida acti.vidade de V. Ex. assim como os amplos
pleno poderes de que está munido, o farão vencer os obstaculos
que se lhe apresentarem, e ordena-me faça conhecer à V. Ex.
que os precitados poderes não se devem olhar como revocados,
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mas que fica adiscrição de V. Ex. fazer delles o uso que a neces·
sidade exigir, tendo sempre em vista, e procurando reunir a veri·
ficação do casamento de S. 1\1. e a segurança. e decoro da viagem
da princeza, com a economia que deve haver attenta a situação
de nm,sas finanças, e a continuação da guerra com Buenos-Aires.

S. M. julgando conveniente que o marquez de Rezende não
se ausente da Europa, 1m-lhe determinado que, concluida a ce
remonia do casamento, e lIa entrega da princeza, e seu em
barque, volte a preencher seu logar, e o mesmo aug-usto senhor
se digna nomear V. Ex. para exercer as funcções de mordomo
mór de S. 1\1. a imperatriz durante a viagem, assim como as
de commissario imperial. V. Ex. conhecerá nesta soberana de
terminação uma prova. bem lisonjeira da confiança que S. M.
tem em V. Ex., assim como do apreço que faz dos seus serviços.

S. M. encarrega-me ao mesmo tempo de significar a V. Ex.
sua imperial satisfação com o que tem praticado, e lhe recom
menda o mais perfeito accordo com o marquez de Rezende em
todos os seus passos, a quem V. Ex. igualmente devera commu
nicar estas instrucções.

S. M. confia no zelo, e actividade de V. Ex. o prompto des
empenho desta honrosa e importante commissão.

Deus 'guarde a V. EX.-Palacio do Rio de Janeiro, 4 de janeiro
de 1828.- Ma1'que:; ele Aracaty.

TodoS estes papeis eram ainda acompanhados pela seguinte
carta do conselheiro Francisco Gomes da Silva, secretario parti
cubr, confidente e valido do imperador.

Illm. e Exm. Sr.- Aproveito a occasião de ir um expresso
de confiança, e nossoamo annuindo benignamente ao meu pe
dido, ter sido servido mandar que fos e o moço da imperial ca
mara Paulo Martins de Almeida para dar á V. Ex. noticias
minhas.

Sobre este moço eu nada mais tenhu a dizer, além do que
de viva voz aqui disse: elle é meu amigo e tudo que V. Ex. lhe
fizer, eu considerarei como feito a mim proprio. Desejo que elle
se demore pela Europa para aprender e praticar, e depois se
guir a carreira diplomatica : a sua conducta, boa indole, e edu
cação, afianço eu. Si isto puder ter lagar bom será, quando não
V. Ex. o empreD'ará como julgar conveniente.

EUe vai em direitura a Londres com as 2as vias do que agora
vai pela fragata Isabel (que sabio hoje) em direitura para Ge
nova, remettido por nosso amo a seu sogro relativo ao casa
mento: ele Londres segue logo para Lisboa entreg-ar ao Sr. in·
fante D. Miguel, carta ele S. M. 1. solicitando duas fragatas
para o acompanhamento da futura imperatriz. Na sua carta de
ordens vai determinado que anouindo S. A. ao que lhe ordena
nosso amo, elle embarque em uma das fragatas, e se apresente
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a V. Ex., e no caso que seja impraticavel ao governo portuguez,
o enviar taes fragatas, elle voltara logo por via de Londres
encontrar V. Ex. aonde se achar para lhe participar isto mesmo.

Peço a V. Ex. que de anele receber esta o insinue, e lhe en
vie suas determinações, pois nas instrucções se lhe determina
que logo que chegue a Lisboa, se deverá enteneler com V. Ex.
e executar suas ordens.

Si por intermedio de V. Ex. as embarcações portuguezas
já tiverem ido para onde V. Ex. lhes designasse, eUe se diri
girá immeeliatamente de Lisboa ao lagar onde V. Ex. es
tiver.

Vai agora tudo feito em conformidade com as notas que me
mandou, excepto não serem as cartas em francez, pois que o
barão ele Mareschal disse que era melhor ser tudo em por
tuguez.

Remetto a relação dos diplomas que vão I' via pela fragata
lsabel, e 2'" pelo paquete Sheld1·atoe.

Nosso amo manda agora a ordem portugueza de Santa Isa
bel a princna de Metternick.

Fico sciente de tudo quanto me manda dizer até 24 de no
vembro proximo passado, assim como nosso amo a quem traduzi
aquelle papel, do que ficou satisfeitissimo ; e ordena-me diga a
V. Ex. que podendo acontecer dizer-se ahi que o mesmo senhor
tornou a ter entrada com a marqueza de Santos, e isto pela
razão de se verem despachados no dia de seus annos os irmãos
della, V. Ex. o negue, e diga, que o motivo foi uma como que
satisfação aos mesmos, pois que tendo sahido daqui quasi que
como expulsos pelas causas que V. Ex. não ignora, verificou-se
não existir tal causa, e S. M. L assentou em sua consciencia dar
um te temunho publico que nada tinha havido a respeito
delJes.

Si esta o achar em Londres, V. Ex, póde abrir o officio que
vai para o R.ezende, pois debaixo de capa com subscripto a elle,
vão para V, Ex. dous diplomas, cal'ta de nosso amo, e officios do
Aracaty e Mordomo-mór.

Remetto a inclusa de seu mano. Adeus que estou cançado:
mande-me as suas ordens que executal'ei como de V. Ex. amigo
e muito obrigado.-Francisco" Gomes da Silva.

OAPITULO XX

Muito de proposito tenho evitado espraiar-me em antecipadas
considerações sobre os acontecimentos narrados nesta historia,
preferindo moralisal-os á medida que os descrevia na propria
linguagem elos autores por sei' esta, no meu entender, . a mais
expressiva tIos sentimentos que experimenbvam, ou que simu-
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lavam experimentar, na occasião em que os successos relatados
se realisavam, para, comparando depois o seguimento da acção,
e seus resultados, com as expres ões anteriores, analysar o mere
cimento e sim..ceridade das profissões, bem como os fins de seus
autores.

Si eu me antecipasse em mOl'alisar sobre os caracteres, e acon
tecimentos antes de historiar a marcha e desenvolvimento deltes,
seus incidentes e circumstancias, perderia a acção grande parte
de seu interesse.

Correndo sobre a neve, e tiritando de frjo, chegara afinal o
marquez de Barbaceua à capital do imperio da Austria.

No dia 21 <le janeiro de 1828 entrou eUe na fGrmosa Viel1lla,
temendo de qU03 apezar das herculeas forças que empregara,
tivesse i:lvoluntariamente retardado de alguns dias, GU mesmo
que fosse de algumas horas a realisação do casamento de
D. Pedro, tal era a intensidade dos sentimentos de dedicação
que cousagrava aos intere ~es e desejos de seu soberano.

Porém, nadn. disto succedera, e até o momento da sua chegada,
cousa nenhuma estava definitivamente concluida em Vienna.

Entretanto achava-se agora o marquez frente a. frente com
Francisco I, imperador da Austria (') e seu famigerado chaucel
ler Metternich, aos quaes havia D. Pedro com ingenua con
fiança, commettido a realisação do negocio do seu casamento,
cujo estado vinha o marquez indagar, afim de reger por eUe os
seus passos ulteriores devolvendo-lhe, como a parte principal da
sua. missão, receber a princeza, e conduzil-a para o Brazil.

Osimples nome de l\Ietternich por este temIlo causava pro
funda emoção, e infumlia sentimentos, ou de admiração, ou de
odio, ou de terror.

O seu grande genio dominava não só a politica do seu paiz,
IDas tambem imprimia-se na direcção da Europa inteira, e
não existia então um estadista em qualquel' parte delta, que
fosse indi:J:1'erente a.o seu juizo.

(I) Tendo Francisco II em 1806 abdicado a dianidade de impera
dor da ,\Ilemanha tomou o titulo de imperador "da Austl'io, debaixo
do nome de Francisco 1.
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Á influencia que a seu turno vieram depois a exercer Cavour
Palmerston, e que hoje exerce Bismarck, o:tl'erecem de~coradas

semelhanças ao poderoso influxo que exerceu Metternich, na
marcha dos negocios publicos ; e si bem que sobre o espirito pro
fundo e liberar do grande Canning, tivesse sido a sua influencia
nulIa; compensava-se elIe agora com a admiração que lhe tri
butava WelIington, o qual quasi que não dava um pa-sso, ou ini·
ciava urna medida, mesmo daquelIas cujo alcance se circumscre
via a negocios que atrectavam os interesses do seu paiz, unica
mente, sem consullar e ouvir os conselhos de Metternich.

A nação ingleza contemplava com desgosto e pezar a fascina
ção que o - Grande Lama - do absolutismo exercia sobre o es
pirito do seu i.nvicto capitão, e dahi nasceu a decadencia da popu- .
laridade de Wellington, em seguida a aversão que os inglezes
vieram manifestar a sua gerencia dos negocios publicos; e dia
chegou em que, perdendo a calma e cordura que o distingue, o
povo reuniu-se em ingentes massas, marchou sobre o palacio do
duque junto ao «Hyde-Park» e dando estrepitosa e violenta
prova da sua reprovação, apedrejou as suas janellas.

Entretanto Metternich, nesta época acastelIado em Vienna
d'Austria, cujo soberano governava a seu talante, e rodeado
daquelle prestigio que a indisputavel superioridade do seu genio
lhe grangeava, dirigiu os negocios politicos da Europa como en
tendia melhor convir á felicidade dos povos; vindo infelizmente
a baixa!' á sepultura antes da realisaçã<> dos tins que dictaram os
ingentes movimentos politicos de 1848, e os quaes pouco tempo
depois, pela completa destruição operada em toda a estructura ,
absolutista-clerical, com tanto esmero e labor erguida sob pla.no
delineado por elIe, patentearam a odiosidade das bases em que o
seu systema repousava.

Metternich, porém, morreu ainda no pleno goso de todas as
riquezas deste mundo, e pOl' consequencia impenitente; quiçà
mesmo conscienciosamente persuadido da superioridade da sua
doutrina, e da volta UO mundo para. a observancia das maximas
que sustentára, como si, tendo a Providencia Divina concedido
ao homem o dom celeste do raciocinio, pudesse ter decretado
que fosse dado a algum poder da term coarctar, suspender,
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ou limitar o desenvolvimento dos attributos da razão humana, no
caminhar ora lento, ora apressado, mas sempre constante para
aquella perfectibilidade compativel com os elemento constituti
vos da sua natureza.

As nações caminham para a verdade, para o seu aperfeiçoa
mento que é a civilisação, á cuja conquista seguem unidas, por
vias diversas talvez, mas sempre na mesma direcção. O direito
inalienavel dos povos, a marcha da razão e dajustiça que derivam
suas leis da mesma natureza das cousas, e nunca dos caprichos
particulares dos homens, é a méta dos seus esforços.

Ora o governo irresponsavel de um sobre milhões, o regimen
dos privilegias, a immobilidade do pensamento, ou a faculdade
do seu exercicio concedida sómente debaixo de certas regras de
antemão prescriptas em proveito de classes, ou de indivi
duos, ou de um só homem; a restauração da intolerancia
religiosa, espectros todos estes das noites de ignorancia, repre
sentantes de um longo passado de sofl'rimentos e martyI'ios,
que nos fariam retrogradar para os tempos crueis e sombrios
dos Felippes II, não eram as conquistas que a intelligencia
humana mirava.

A civilisação dos povos tinha quebrado da uma vez e para
sempre, as cadeias da escravidão desses tempos tenebrosos que
Metternich, entretanto, se empenhava ainda agora em estabelecer
e segurar, como si as suas força pudessem deter o influxo
ascendente das ondas do progresso. Os acontecimentos mostraram
a impotencia dos seus desejos.

Dous dias depois da sua chegada foi o marquez apresentado ao
imperador, o qual com extrema benevolencia o infol'mou das
diligencias que havin. infructuosamente empregado para satisfa
zer os desejos, e corresponder á confiança que seu augusto genro
depositara nelle, mas que até o presente nada se havia reali sado
permanecendo tudo por ultimar a despeito da sua melhor von
tade e empenho de o fazer, mostrando-se muito sentido pel~s
diJl1culdades que encontrára, e que nasciam primeiro do pequeno
circulo em que devia seI' feita a escolha, sciZicet, princezas ca
tholicas ; segundo do medo que todas tinham de embarcar para
tão longe com a tristissima perspectiva de nunca mais verem
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seus pare,ntes. Todavia a despeito destas difficuldades, disse o
imperador:- NãO lJararei em minhas diligencias, ate achar uma
pe?'(eitissima noiva para meu genro, e uma mais carinhosa para
meus netos-. O marquez agradeceu COIllO. devia as bondosas
expressões de S. M. e o grande interesse que mostrava por seu
augusto amo o imperador do Brazil, mas dissimulou o receio de
que se achava possuido da impressão desfavoravel que seme
lhante noticia produziria no seu espirito; noticia que aliás o
marquez não podia deixar de immediatamente transmittir-lhe,
em cumprimento das instrucções que recebera.

Instou o imperador com o marquez, e posteriormente muito
mais o príncipe de Metternich, para que suspendesse qlilalquer
communicação até haver uma boa, que se esperava todos os
dias e o marquez conveio em esperar até o fim do mez.

Chegado este, e nenhuma decisão ainda havendo, o marquez
julgou do seu dever participar tudo ao imperador, o que feL; nas
cartas que passo a, transcrever agora.

Vienna, 1" de fevereiro de 1828. - Sr. - 'As ultima~ cartas
que tive a honra de escrever a . M. L foram de Pari, nas
datas de 1 e fi de janeiro, e pondo-me então a caminho cheio de
lisongeiras esperanças sobre o casamento, em consequencia dos
avisos recebidos do marquez de Rezende, do principe de E'ther
hazy, e até mesmo do Sr. infante, mal posso exprimir a V. 1\1. I.
qual foi, e continúa a €lI' a minha dolorosa surpreza, vendo in
1'ructuosas até hoje todas as diligencias de seu augusto soO'ro.

Aqui cheguei no dia 21 e immediatamente fui informado,
que poucos dias antes se havia recelJido a resposta final e nega
tiva de Turim, porque a princeza não podia resolver-se a epa
rar-se de sua mãi para empl'e.

O imperador a quem tive a honra de ser apresentado
no dia 23, me communicou com o maior' senfimento, o mio suc
ces o de suas diligencias em Baviera, e Turim, mas que dese
jando dar a V. M. 1. uma noiva perfeitissima, havia lançado
sua vistas, sobre algumas pl'inceza prote tantes, impon.<J.o
porém a condição de mudarem de religião.

Agradeci como devia áquelle augusto monarcha o te te
munho de cordial interes e que mostrava por V. M. 1. mas não
di imulei o triste e.trtlito que taes noticias produziriam no e pi.
rito de V. M. L a quem no dia i.mmediato informaria de quanto
acabava de ouvir. Oppoz-se V. M. com mui solidas razões a
esta medida; e entre outras que em tão grande distaMia, nada
influia a di.trerença de quatro dias na expedição de um correio,
e como em quatro dias chegaria a resposta de Wurtemberg, que
eu devia esperar por €lHa, para dar parte a V. M. I. o que pro-

23
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melti fazer. fIa na casa de Wurtemberg tres princezas, sobri
nhas do rei, todas lindas, segundo ouço, e mui bem educadas:
Paulina, que esta em Stutgard, Isabel, em Dl'esden, e Antoinette,
em Petersburgo. Não veio a resposta, em quatro, mas em sete
dias, e foi dos maiores agl'adecimentos do rei, pela honro a
lembrança do imperador, promettendo communicar sem demora
a respo ta que tivesse de sua sobl'inha Isabel, e que não fallara
a princeza Paulina, porque esta já recusara casar na Russia, em
consequencia da condição de mudar de religião.

Quer o principe de Metternich que eu espere ainda pela res
posta da segunda, e querera provavelmente, si esta fór negativá,
que eu espere pela da terceira.

Julgo incompativel com o meu dever, retardar nem mais
um dia esta participação a V. M. 1. tanto mais que não emba
raça a communicação posterior de outra mais agradavel noticia.

Mal poderia eu pensar, que tendo conseguido tudo quanto
V. M. r. se clignou de encarregar ao meu cuidado, e fraco
talento, viesse depois a ficar embargado pelo que parecia. mais
facH, e fóra confiado ás diligencias, e aos bons omcios de seu au
gusto sogro; mas infelizmente a sim acontece, e para cumulo de
tormento, nem eu, nem o marquez de Rezende estamos autori
sados para fazer a semelhante respeito, a menor diligencia, e sim
receber a noiva que for escolhida por S. M. r. R. e apostolica.

E' verdade que. por este modo, como V. M. mesmo teve a
bondade de escrever ao marquez de Rezende, não ha para nós
l'esponsabilidade alguma.

O egoismo sem duvida applaude, mas o zelo de criados fieis
lamenta tal situação.

Antes de oito dias serei mais explicito, porque me faltam
ainda certos dados para formar o meu juizo final, e seguro de
toda esta negociação.

O marquez de Rezende não mandou a corveta para a França,
comó eu pedira, porque não se verificou a hypothese do casa
mento em que se fundava aquella medida, mas creio que a expe
dira para o Brazil, nem vejo razão de hoje em deante, para
demorar o coronel de I'Hoste.

Deus guarde a V. M. 1. por muitos anuos, com a. mais
perfeita saude como todos desejam, e principalmente quem
como eu tem a honra de ser, etc, etc.

Vienna, 13 de fevereiro de 1828 - Senhor.-No dia l° do
corrente, e por via de Londres, tive a honra de escrever á
V. M. r. informando do que até aquelle dia havia occorrido.
Muitos se passaram ainda sem chegar a resposta da princeza Isa
bel, de cuja tardança tirava alguem bom agouro, mas que
alfim chegou como todas as outras.

Não duvidava o príncipe de Metternich continuar a pedir as
princezas que ainda restavam, mas eu julguei do meu dever
ponderar-lhe qnanto poderia oirender a deli'cadeza, e os senti
mentos de V. 1\1. 1. um semelhante procedimento.



- 355-

Que havendo já a recusa de oito princezas, parecia acertada
suspender por algum tempo, ulteriores diligencias, e sobre tudo
esperar as resoluções de V. M. L quando uma vez soubesse
circumstanciadamente tudo que se ha passado em negocio tão
melindroso. O principe de Metternich reconheceu o peso de
minhas observações, e o imperador assentou definitivamente de
suspender por algum tempo suas diligencias, informando-o entre
tanto a V. M. r. como o faz.

Serei eu o portador de suas cartas e amanhã volto para Londres.
Como porém póde acontecer que o coronel de I'Ho te, que tam·
bem se retira amanhã para a Italia, chegue primeiro do que
eu, adianto estas noticias a V. M. L pedindo por quanto ha de
mais sagrado, que não dê a conhecer a pessoa alguma, os sen
timentos de magua ou coiera que nece sariamente experimen
tara, emquanto eu não chegar, e tiver recebido de mim as
infermações competentes.

Não é menor o desgosto de seu augusto sogro, mas elle
espera, como eu espero, que alguns mezes depois sera. facílimo,
o que hoje tem sido impos ivel.

Demasiada pressa, demasiada confiança entortarão mas nãG
perderão totalmente a negociação. Re tam meios e recursos que
applicados com prudencia, e firmeza, conseguirão quanto se deseja.

Bontem recebeu este governo cartas, que li, do barão :ola
reschal, o qual continua a ser o maior panegiri ta das virtudes
de V. M. 1. e do seu grande caracter. Soube en tão que V. M. 1.
nomeara novo ministerio, entrando Calmon, para quem levo,
segundo as ordens do V. M. I. os soccorros nece sarios em
homens e livros. Oseu ministerio fará época nos annaes brazi
leiros, si possivel fór conservar-se em exercicio cinco anno .

Acabo, senhor, esta solicitando de novo a maior reserva de
seus sentimentos e opiniões sobre o objecto do seu casamento até
ser cabalmente informado, e informações de ta natureza, qualldG
ao mesmo tempo abrangem differente objecto politicos, e per
son3.~ens da mais alta categoria, ó podem ser dada de viva
voz, e por isso resol vo ir e não escrever.

Deus guarde a V. M. I. por muitos annos e com a mais per·
fei ta saude. - Ma~'qHe:; de Ba~·bacena.

Bilhete avulso dentro destl carta, em cifras:
Secreto.- Suspeito haver trahição para que não tenha mais

filhos. Não dê o menor indicio de ta su peita porque antes de
oito dias hei de ter o desengano.

Tendo assim ficado suspensas, por emquanto as lliligenciai
para o casamento do imperador, é chegada a occasião de indagar
as causas do seu mallogro.

Uma das causas que mais fixaram a attenção do marquez de
Barbacena em Vienna foi o grande contraste entre o genia e
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-caracter dos dous monarchas, o imperador do Brazil e o impe
rador da Austria. Um todo fogo, outro todo neve. O primeiro
tudo decidia de prompto, e conforme as luz~s do seu entendimento;
o segundo meditava muito, desconfiava sempre de si, e fazia,
afinal o que dizia seu chanceller. ,

Tinham estas diligencias sido cOllduzidàS com demasiada pre
cipitação, tanto no Rio de Janeiro como em Vienna, e as faltas
commettidas em Vienna ainda tinham sido mais sensiveis e mais
consequentes. E, pois, attendendo á extrema circumspecção que
assignalava os actos da côrte da Austria : vagar e formalidades
com que obrava, admirava e dava logar á suspeita de intenções
sinistras, o notavel desvio, neste caso, da fórmula invariavel
do seu proceder. Houve atropellamento e falta de dig-nidacle
da parte do chance11er, que pareciam dever 'infundir 'descon-;-'
fianças que elle visava desconceituar a negociação.

São principios conhecidos em transacções desta natureza: I

1.° Que nenhum soberano pede uma' noiva, sem ter prévia
certeza que lhe será concedida, 03 meios empregados para al_'
cançar esta certeza devem ser sempre indirectos afim de salvar
a dignidade do soberano.

2.° Que a pessoa ou pessoas empregadas nesta commissão
sejam subditos do soberano pretendente, e não outro soberano;
porquanto sobre aquelles ha o direito e poder de exigir responsa-'
bilidade, e sobre e te, ainda quando, fizer o contrario do' que' se'
pede, só ha que dar muitos agradecimentos.

3.° Que inviolavel segredo acompanhe a negociação, afim de
evitar as intrigas daque11as potencias cujos interesses possam
ficar feridos com a realisação da projectada alliança.

Peccou-se no Brazil contra o 2° e' 3° preceito, visto como a com
missão foi confiada unica e exclusivamente ao imperador da Aus
tria e seu ministro, e porque di,ulgou-se por toda a párte que o
coronel Dell'Hoste sahira na corveta Duque~a de Goya::: para
Livornio, encarregado de pedir uma, pl'inceza de Baviera.

Peccou·se em Vienna contra todos os tres, e com uma precipi
tação que ninguem podia esperar do caracter a11emão. '

A maneira franca e generosa porque o imperador do Brazil
confiou em seu augusto sogro: a promessa de mandar a rainha
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de Portugal para Vienna, uma vez feito o casamento, afim de
ser educada por seu avô: e a nomeação do infante D. Miguel
para regente de Portugal, foram acontecimentos que reunidos
encheram de maior prazer toda a familia imperial da Austria.
'As cartas que levaram do Rio Carlos Mathias e o coronel
Dell'Hoste, foram lidas com notaveis effusões de prazer. A impe
ratriz exclamou que considerava o imperador como um conver
tido, a quem o Espirita Santo tocara, e tal enthusiasme tomou
por elle que o qualificeu de - he,·óe.

Estes sentimentos da familia imperial eram sinceros, pois não
nutria outras vistas si não comprazer com os desejos do impe
radar; não reflectia, porém, que era impossivel transmittir com
igual celeridade a mesma convicção ás outras cârtes.

A família imperial tinha adiante de si muitas provas, apoiadas
ainda pelo testemunho importantissimo do seu embaixador re
sidente no Rio de Janeiro: ao passo que as outras côrtes, com
quanto reconhecessem a brilhante fama de D. Pedro como so
berano, e a reputação de excellente pai de que gosava, sabiam
tambem que na qualidade ele marido, era eUe suspeito de mui
consideraveis e graves faltas.

Os sentimentos da imperatri7. da Austria em favor de D. Pedro
foram nesta occasião tão vehementes, que não se havendo já
mais separado do imperador, quiz ir em pessoa, e foi imme
diatamente a Munich, pedir uma das princezas, e logo com a con
dição de embarcar para o Brazil em dois mezes, na fragata que
estava a chegar de lá.

Tanta precipitação, que seria sempt'e censuravel em qualquer
época, agora trazia immensos riscos, alguns dos quaes se rea
lizaram, pofs que as gazetas da Allemanha que pouco antes ha
viam espalhado calumnias contra o imperador pelo fallecimento
da imperatriz D. Leopoldim\. d'Austria; com a noticia que soou
do projectado casamento, entoaram de novo, como que por um
concerto mysterioso, o cantico da dilfamação contra D. Pedro.

As princezas da Bavieria que haviam lido tudo isto, e mesmo
ouvido pouco antes a propria imperatriz atacar a ~reputação do
noivo, duvidaram da repentina reformação e nenhuma quiz de
cidir-se com a pressa exigida, e a imperatriz que não podia con-
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ervar·se por muitos dias ausente, voltou para Vienna, confian
do então a. commLsão de Sardenha ao pri:lcipe de Metternich.

Este então sem a menor circumspecção escreveu de xo[re para
Turim, pedindo a princeza mais velha sobrinha.

O rei estimou o partido, e tanto que otTereceu duas fragatas
paTa a condução da princeza quando chegou a noticia que não
poderiam ir as do Brazil, em consequencia da continuação da
guerra.

Mas a rainha viuva, mãi da princeza, que era muito versada
em direito civil e canonico, e que, segundo se dizia, gostava de
tirar mór proveito das circumstancias, agradeceu a lembrança
mas disse que, antes de sua filha dar a resposta definitiva, que
ria eUa saber o que a constituição do Brazil determinava sobre
ao sorte da princeza, no caso de sobreviver a seu marido.

O príncipe de Metterpich chamou ao marquez de Rezende para
dar as informações necessarias, e tão sati feito ficou com a dis·
posição da Constituição sobre a dotação da família imperial, que
couvidou para uma conferencia ao mesmo marquez, e ao minis
tro da Sardenha, perante os quaes se lançaram em um protocolo,
todas as informações pedidas pela rainha viuva, e expediu- e um
correio no dia seguinte.

Quiz o marquez de Rezende passar immediatamente á Italia,
e representou a Metternich que era melhor ir eUe Rezende em
pessoa fazer as explicações, e todas as mais deligencias que fos em
necessarias, do que enviar-se simplesmente aquelle protocolo.

Porém o principe de Metternich deu o ~g;ooio lJOI.''1lllDcluido., lEI

Dem consentio que o marquez de Rezende fosse, uem acompa·
nhou aqueUas explicações ele uUeriores medidas, calculadas para
produzirem o desejado e:ffeito no animo da rainha.

Recebidas as explicações, e igualmente um eXemplar da con
stituição do Bnazil, pediu a rainha tempo para considerar, e tam
bem fazer certas novenas de sua devoção.

Deixado assim o negocio á. revelia, e quando a princeza mais
-velha se occupava nas novenas, eis que chegam gazetas do Rio
de Janeiro, com os despachos do dia 12 de outubro, a, ou fosse
consequencia de cartas, ou de accuUo e sinistro manejo de pessoas
que se 'interessavam em maUograr o casamento, o certo é que
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como por uma combinação geral, todas as gazetas da Europa de·
ram a D. Pedro recahido sobre a influencia da marqueza de San
tos, citando como prova o despacho de quatro irmãos, e 30
e tantos parentes desta senhora, e a ordem do cruzeiro a toda a
officialidade do batalhão de S. Paulo, que costumava fazer a
guarda da sua residencia.

Alguns dias depois de dadas estas noticias, espalhou-se
mais, que tal era actualmente a sua ascendencia, que todos os
novos bispos, e arcebispos do Brazil, haviam no dia de sua sagra
ção jantado com ella para obsequiarem a sua magestade. E'
evidente que mão occulta e ferina manejava a intriga; mas na
Europa, acreditaram-se estas noticias pela simultaneidade do seu
apparecimento em todas as principaes gazetas da Allemanha.

O resultado de semelhantes combinações foi que a princeza
de joelhos e banhada em lagrimas pediu ao rei, que muito de
sejava o casamento, que a salvasse de ir para o Brazil.

O rei depois ainda pretendeu persuadir ã princeza mais moça
que acceitasse a mão do imperador, mas os espiritos e tavam
exaltados, e todos os seus esforços foram perdidos.

Nesta conjectura chegou o marquez de Barbacena a", ienna, e
comquanto ignorasse ainda a existencia de trama occulto e sinis.
tro para impedir o casamento, todavia vendo o mão resultado
das diligencias feitas, immediatamente resolveu pôr termo a toda
a negociaÇ<"io comprehendendo que em taes cu'cumstancias, a con·
tinuação das mesmas medidas, 'até aquelle momento empregadas
pelo gabinete austriaco, só podiam prejudicar os interesses e a
dignidade do soberano j mas 24 horas antes da sua chegada,
havio. o principe de Metternich expedido um correio ao rei de
\Vurttemberg, e mister foi esperar a resposta.

Ella veio e foi da mesma natureza das anterioros
Convem expor aqui certo incidente que occorreu em respeito

a Napoles.
O ministro deste paiz re idente em Vienna, quando soube das

intenções do imperador do Brazil e do resultado da diligencias
da imperatriz na Bavieira, dirigia-se ao príncipe de l\Ietternick
e disse·lhe que seu ama o rei de Napoles, tinha uma filha que
lhe parecia a mais digna para esposa do imperador do BrazU,
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como S. A. estava encarregado de f<lzer o casamento (tal era a
publicidade da negociação! ! !) pecUa eUe a S. A. que não se es

l quece'sse daquella princezà.
O principe de Metternick h:wendo então já expedido o correio

para Turim, perguntou ao ministro si elle estava autorisado
pela.sua côrte para dar aquelle passo, e respondendo este que
não, disse-lhe que sem essa circumstancia nada se podia tratar.

O ministro de Napoles immediatamente escreveu á sua côrte,
pedindo instrucções, mas como já então sabia o rei de Napoles

. que a princeza de Sardenha tinha sido pedida, e o rei estimava
\

o casamento, expedio immediatamente um correio no seu minis-
tro em Vienna, ordenando-lhe que declarasse ao principe Met
ternick que sua filha recu ava absolutamenta embarcar, e por
tanto que S. A. não devia lembrar-se della para o casamento
do Brazil.

O rei procurou por este modo reparar a leveza de seu minis
tro, e evitar a humilhação de o[erecer uma filha.

Assim, teve-se até a recusação de uma princeza que nem fora
pedida, e tambem em consequencia de precipitação e leveza,
sendo porém neste caso o ministro de Napoles o culpado.

Não satisfeito com semelhantes procedimentos, e querendo
p3netrar no fundo de tudo para conhecer si existia alguma cousa
além daquillo que lhe communicara o maÍ'lJuez de Rezende, bem
como o príncipe de Metternick, e o imperador da Austria; o
marquez de Barbacena procurou ganhar duas pessoas; uma
mui proxima do coração de Mettel'nick, e outra occupando um
dos primeiros logares 'no seu gabinete.

Da primeira fingio solicitar a sua protecção, e cooperação para
induzir o principe a oecupar-se com etIicacia de um negocio, que
parecia mallograr-se depois de confiado ao maior homem de es-

o tado que existia na Europa.
Da segunda pedio conselho para indicar-lhe como poderia repa..

rar as faltas commettidas naquelb negociação, visto que uma vez.
confiada ao imperador e seu dignissimo ministro, como fôra, não
poderia ter tido tão máo resultado em Sardenha, e Baviera.
como teve, sem grandes faltas da parte da Austria ; ou quiçá má

'\

"Vontade, cruzamento de interesses, etc., etc.
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Para ambas estas pessoas fez-se o marquez recommendavel por
mn.neira irresistivel. A primeira respondeu:

Que quereis vós que faça o príncipe de Metternick 1 Ha de
eUe por maiores que sejam os seus desejos, como certamente são
de obsequiar o imperador do Brazil, trabalhar ou concorrer
contra os interesses do seu amo 1

Não é claro que tendo o imperador do Brazil filhos varões do
segundo matrimonio, ficarão prejudicadas as netas do imperador
d'Austria, falIecendo como é possiTel, o principe imperial do
Brazil 1

O mal ele todo este negocio não está na precipitação, como
vós dizeis, mas em ter sido encarregado delie, precisamente
aqueUa pessoa, que unicamente tinha interesse em o não fazer.

Em outra occasião tambem lhe disse:

Não e só a Austria que vos embaraça, são tambem os mini-tros
portuguãzes, porque si o imperador tiver filhos varões, e a rainha
falIecer antes delIe completar a sun. abdicação, é provavel que
nomeie um dos filho, e eis o infante D. Miguel excluido, o que
produzirá guerra civil.

A segunda pessoa a quem o marquez procurou O'anhar, não
admittiu que tivesse havido ma fé da parte da Austria, nem que
os ministros portuguezes tivessem intrigado ad versamente, mas
carregou a mão no principe de Metternick, homem (segundo eUe
dizia frequentemente) - qui voit tout couletlr de rose :

que a reputação de D. Pedro, como marido, não era boa, e que
em lagar de o principe se ter occupado em desvanecer pouco a
pouco, esta desfavoravel reputação, espalhando ao mesmo tempo
a idea de que seria um oe110 casamento, quando elIe D. Pedro
a isso se resolvesse; o que se fez foi primeiro enviar brus
camente a imper:üiz d' Austria á Munich, e depois mandar um
correio :1 Sardenha pedir um priuceza, para embarcar em dons
mezes para o Brazil. Só a idea de abandonar seus parentes
para sempre, e ainda com a condição de embarcar immediata
mente, sem dar tempo para se receberem ulteriores informaÇÕes,
e por di.fferentes vias, do caracter do imperador, de quem
se dizia agora estar mudado, explica perfeitamente o que na
acontecido. Em taes circumstancias creio que o melhor expedi
ente é justamente o que já annunciastes ao principe, quero dizer
parar absolutamente neste neO'ocio pelo emquanto. A resposta
do "\Vurtemberg ha de ser como as outras porque além de sabe
rem das antecedentes recusas, o principe de mais a mais ajuntou
a condição de mudar de religião; condição desnece saria porque
nós aqui temos o archidllque Carlos casado' com uma protestante,
e o pai do nosso imperador desejou primeiro casal-o com uma
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princeza russa a. despeito de ser a religião gl'eCTa. Não fa.ltam
princezas protestantes, e mesmo catholicas, que estimarão o casa
mento, uma vez que a neCTociação seja dirijida de outro modo:
mas torno.a dizer que neste momento convem p rar, e tirar o
negocio da mãos de Metternich.

O marquez de Barbacena ficou muito impressionado com as
pala17ras deste publicista, e julgando como homem de bem, que
não devia attribuir á perfidia os acontecimentos que se explica,
vam por cansas innocentes e naturaes, não adimittio os motivos
dados pela primeira personagem.

Suppondo mesmo no chanceller Metternick a intenção de sal
vaguardar os futuros interesses dos netos de seu amo, era mais
seguro expediente promover o casamento com uma princeza,
da Bavieira, que, a julgar pelas duas já casadas, eram todas es
tereis, do que embaraçar o casamento com qualquer outra, visto
ser evidente que <lo querer o imperador do Brazil absolutamente
casar-se, havia de f,lzel-o quer a Austria quizesse quer não.
Accrescia mais que o imperador da Austria approvando o casa
mento, e eUe era homem incapaz de falsidade ou trahição, e
preferindo que fosse antes com catholiica do que protestante,
disse ao marquez mais de uma vez : - Mas a religião não ti o
ponto principal; o ponto principal ti qtle seja linda, e espirituosa
para o fa::;er feli::;, e neio timida e negligente como era minha filha.
Eu não desanço sem lhe dar uma boa noiva. Ent?'e nós epennittido
casar com princesas l1eiO soberanas e eu mesmo podia casar com
uma dessas sem dif{iculdade. Si vosso amo quizel' fa::;e1', então
sem a menor duvida acharei tlma esposa pal'a elle ent?'e as prin
cezas Sichtenstein ou outras.

Si pois da parte do imperador da Austria não havia pertldia, e a
idéa era inadmissivel ; e si por outro lado a precipitação do pro
cedimento de Metternick, conjuntamente com as más noticias
que circulavam sobre a permanencia da influencia da marqueza
de Santos, explicavam suffieientemente t~das ás recusas, parecia
realmente que o partido mais seguro era, de parar nesta dili
gencia por algum tempo, e proceder ao depois como era de costu
me em negocio desta natureza.

Com este intuito, logo que chegou a resposta negativa de
Wurtemberg o mal'quez de Barbacena representou em fórma
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para se suspender absolutamente quaesquer ulteriores diligen
cias até haver resposta de D. Pedro, a quem immediatamente
passou a informar de tndo, sem mesmo occultar a suspeita de
trahição para que o monarcha não tivesse mais filhos.

O principe de Metternick annuiu promptamente ao desejo do
marquez, e o imperador da Austria approvou a sua resoluçãq,
para tambem ter positivas instrucções de seu augusto genro,
sobre o casamento com protestante.

O imperador e seu ministro escreveram ambos a S. M. I. infor
mando-o de tudo com documentos authenticos ; occupando-se por
longo tempo com o marquez dos meios de renovar a negociação;
que fóra mal principiada, e mal dirigida, mas que não estava per
dida. E no facto de se não tentar retardar, e antes ter approvado
a sua retirada para o Rio de Janeiro, vio o marquez de Barbacena
ainda outra prova da boa fé do gabinete austriaco, pois que dei
xando elle Vienna, escapava-lhe da mão para sempre a nego
ciação do casamento, e portanto a opportunidade e vantagem, si
taes vistas nutria, que pudesse dahi tirar.

Era deste modo, que, com a logica do bom senso, e a singeleza
de homem de honra, racionava o marquez de Barbacena. Mas
elle então ignorava, e só algum tem po depois concebeu suspeitas,
logo amadurecidas em plena certeza, do,;; ~rofundo, vastos, e
malevolos fins, e a requintada hypocl'isia que Metternick occul
tava sob o manejo deste negocio, como mais tarde se verá nesta
historia.

O marquez durante a sua estada em Londres, antes de seguir
para o continente, encetara, em vi.rtude de instrucções secretas
que havia recebido de D. Pedro no Rio de Janeiro, certa nego
ciação de immenso alcance, na qual proseguira na sua pa sagem
por Paris, e depois em Vienna d'Austria, com notavel pericia e
segredo.

Eis nas commun.icações que seguem, dirigidas ao imperador, e
ministro dos negocias estrangeiros, a conta que da do anda~

mento, e resultado dessa negociação.

Secreto.-Vienna, 2 de fevereiro de 1828-Senhor. - Que
rendo o governo inglez segurar a carta portug'ueza, oontra as
intenções do senhor infante, e insinuações .da Austria, concebeu
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um projecto de tratado que deve ser feito entre V. M. I. e a
senhora D. Maria II quando V. M. l. declarar que esta com
pleta.a sua ab.dicação ; e observando em que o referido projecto
podia t~mbem servir para segurar o throno' de V. M. [. uma
vez que se lhe desse outra fórma, tive o cuidado, e aproveitei a
"'eral bqa, disposição de todos os governos. para indicar qual
~everia ser a fórma do sobredito tratado, e consegui f,\zer tudo
is.to a titulo de minhas opiniões particulares, allegan'do que nem
.tinha' nem podia ter instrucções sobre um projecto originado
em Londres, poucos dias antes da minha chegada.

Por este modo fica o governo perfeitamente livre para respon
der como quizer, e eu tenho a'opportunidade de communicar ao
ministro dos negocios estrangeiros, como e1fectivamente hoje
.faço, tão importante projecto, sem que elie, ou qualquer outro,
possa descobrir as instrucções que directamente recebi de vossa
magestade imperial.

Por mui uti! que seja este tratado, não póde elle ser reali
zado, antes de completar-se a abdicação de V. M. r. e V. M. L
ainda que chovam raios, não completará semelhante abdicação
sem ter feito o seu casamento. ,

No meio dos meus actuaes sustos, e das minhas suspeitas
muito me consola a firme resolução em que deixei a V. M. L de
não mandar a rainha para Europa, nem completar a abdicação,
sem primeiro chegar ao Rio a nova imperatriz, mas como tanto
dá a agua na pedra até que fura, e eu vejo que a nao portugueza
não voltou, tremo de que novas instancias e promessas po sam
ter conseguido alguma modificação em suas primeiras resoluções.
Saiba porém V. M. L que se completar a abdicação, antes de
conseguir os dous objectos de que me encarregou, expõe-se a não
conseguir nem um nem outro,

Sera erro fatal (I). Antes de oito dias serei mais positivo.
Deus guarde a V. M. I. por muitos annos como todos dese

jam, e principalmente quem como eu se preza de ser de V. M. 1.
o mais fiel e reverente subdito. - Marque;; de Ba,·bacena.

De,spacho, do Marquez de Barbaceno. ao ministro dos negocias
estrangeiros do Brazil, a que o marquez allude na sua carta ao
imperador.

.Illm. e Exm. Sc.- Conversando uma vez com lord Dudley,
disse-me elle'que tinha' concebido um projecto de tratado para
ser feito entre o Brazil e Portugal, logo que S. M. L completasse

(') Tome o leitor nota da veheOlencia com que o marquez fazia esta prophe
cia, e verá na continuação da sua historia as consequenclas que resultaralD, de
a não haver D. Pedro' nttendido.
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a sua abdicação, e a regencia fosse instituida, em nome da
rainha.

Os principias que elle' então enunciou me paréceram mui
solidas, mas não tomei parte na questão, porque ·me faltavam
instrucções a semelhante respeito, e o negocio antes de ser dis
cutido, devia necessariamente ser submettido ao ministerio de
S. M. imperial.

Em Paris não me fallou MI'. de Damas em projecto de tra
tado, mas insistia muito sobre a utilidade de completar a abai-'
cação, e segurar para o futuro a successão das duas corôas.

A identidade de opiniões deste ministro com lord Dudley
nos pontos de sepilraç.'io das corôas, successão e reversão dos
dous ramos da imperial e real família de Bl'agança, me fizeram
suspeitar de alguma intelligencia entre os dous gabinetes, sup
posto que Mr. de DJ.mas, como acima digo, não faltasse em pro
jecto de tratado:

Chegando a Vienna fiquei convencido do acerto das minhas
suspeitas, porque achei o principe de Metternick, não só possuido
das mesmilS ià~as,.mas tendo uma. cópia do chamado projecto, que
lhe fôra remettido pelo ministerio inglez. O principe tinha feito
pequenas variantes ao projecto, ou para melhol' dizer, cori'igido
algumas expressões afim' de tornar mais positivo o direito do
imperador meu amo, a quem os portuguezes tudo devem e não
á carta constitucional.

E verdade que as liberdade, e os direitos dos portuguezes
estão declarados, e estabelecidos na carta, mas não dimanaram
da carta, e sim de quem a deu com autoridade legitima.

Quiz o principe absolutamente ouvir a minha opinião sobl'e o
projecto, e como a minha opinião particular em um objecto des
conhecido ao meu governo, e para o qual declarei não ter nem
instrucções, nem autorização, é perfeitamente de nenhuma conse
quencia, e pre tando-me a is o tinha um meio seguro de poeler
copiar o projecto e variantes afim de remetter a V. Ex., não
duvidei acceder á rogativas do principe, e fiz a carta por copia
junta, a qual tambem acompanha a copia. do projecto e variantes.

ão farei a V. Ex. observação alguma' sobre estes do
cumentos, porque tudo quanto julguei essencial 'vai exposto na
minha carta ao principe de Metternich. .

A questão é de c4reito publico e propriamente de interesse
europeu, mas não se poele negar que está ligada com o Brazil,
visto que o soberano que abdica a cOl'óa portugueza, e que esta
belece a governo e a successão daquelle reino, é ao mesmo
tempo imperador elo Brazil.
, Como' este ne&,ocio não ha de ser confiado ao meu fraco ta
lento, ·mas sim a sabedoria do con elho de estado, e ministuos c!e
S. ~1. L fico completamente tranquillo, tendo uma vez elado
conhecimento :1 V. Ex. de quanto ~ei, e ha passado a semelhante
respeito .

.Deu guarde a V. Ex. - Vienna em 1 de fevereiro de 1828.
Ma?"qtce<: de Barbacena.
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Conferencia entre o marquez de Barbacena e o barão de Damas,
ministro dos negocios estrangeiros de França a 31 de dezem
bro de 1827, durante a estada do marquez em Paris, por occasião
da sua passagem em caminho de Londres para Vienna•

.A rainha virá no anno SegUinte]
para a Europa e então se completará
a abdicação do imperador sobre a Approvado
corôa de Portugal, ficando para sem-
pre separada da do Brazil.

Pacto de familia para regular a
successão no caso de se extinguir
qua19ner das linhas reinantes no Approvado
Brazil e Portugal, afim de que uma <

succeda á outra, mas as corôas sem-
pre separadas.

As partes co~tractalltesse obriga~)Approvado. Isto é, me- ~
a ~ustentar ~eClprocamente seus di-( 11101' do que aalliança ~
reItos, e leIS fundamentaes contraI . <..
qualquer sublevação democratica. ) olIenslva e delenslva. a

Fallecendo o principe imperial, OUj
a rainha de Portugal, sem successão
a corôa em cada um dos Estados pas-
sará a quem tocar na familia reinan- Approvado
te, porque a reversão só tem lagar
na extincção de qualquer àos ramos.

Haverá um tratado de commerCiO}
com reciprocas vantagens, maiores Approvado
que nenhuma outra nação.

Tambem lembrou um artigo additivo ao tratado de commer
cio para evitar no futuro, os desagl'adaveis acontecimentos de
Buenos Ayres, e que ao mesmo tempo deixasse o Brazil livre de
compromettimentos com a Inglaterra.

Prometteu Damas dar ao marquez um esboço do artigo, que se
augmentaria a este papel quando fosse recebido.

Tocando o marquez na renitencia de S. M. catholica, e obser
vando quanto convinha que essa corte se congraçasse com o
Brazil e Portugal, Damas encolheo os hombros, e disse, que,
supposto estivessem agora as cousa melhor algum tanto, com
tudo nada se poderia conseguir do rei, pela sua summa e geral
desconfiança, e pelas pessoas que o rodeavam; que o novo em
baixador de França levaria instrucções a este respeito, e que o



- 367-

Sr. infante D. Miguel tambem deveria trabalhar no mesmo
sentido, mas que nem o Brazil nem Portugal deveriam mostrar
muito empenho, porque no estado actual da Respanha seria
peior.

Passaram depois a fallar no miseravel estado das ohamadas
republicas da America do Sul, e quanto seria facil formar dellas
tres monarchias, e exclamou o barão de Damas.; - Quanto esti
mal-ia eu que V. Ex. tivesse uma conferencia com o duque de
S. Carlos, que tem a confiança do ,-ei, e commul1ica·se dil"ecta
mente com elle; a dífficuldade ponJm consiste em dispor o encon·
tI-O de môdo que pareça natural, porque o maldito homem de
tudo desconfia, ate do que epara seu bem. Para o arranjo deste
encontro eram precisos alguns dias, e o barão de Damas ficou
de o proporcionar.

Procurando o marquez de Barbacena depois a Mr. Villele,
presidente do conselho de ministros, conveio este em tudo;
e porque alludisse o ma,rquez á difficuldade de adoptar-se no
Brazil o admiravel systema francez de administração de finan
ças, pela falta de homens com os precisos conheoimentos pra
ticos, oifereceu ceder alguns, ou admíttir no thesouro francez
os brazileiros que o marquez apresentasse para aprenderem.
O lDarquez acceitou este ultimo expediente congr~tulando-se

com a perspecciva de assegurar deSse modo um bom pessoal
para o thesouro do imperio.

O barão de Rothschild poucos dias depois deu um jantar ao
marquez de Barbacena, para o qual convidou, entre outras
personagens, ao duque ue S. Carlos, obtendo por esse meio o
marquez o encontro, casual, desejado (1). O duque era um
homem rasgado, e apenas entrou em contacto com o marquez,
que não o deixou mais"

Conveio nas sem razões de seu amo, e assentou que devii1lD
vir principes de Hespanha para a America, oom os quaes o
imperador do Brazil faria um pacto de família, sendo chefe
deste paoto, como o parente mais velho, o rei de Respanha.

(I) o marguez refere-se!lo este jantar na carta 0.0 imperador do.tadn de Paris
em 6 de janeIro de 1Sí!8.
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Que esta nidade' o poderia induzie a convir no expediente
apezae de que no fundo em nada augmentaria a sua autoridade;
que a possibilidade de trocar no futuro um desses reinos pelo
de Portugal~ muito havia de contribuie para amaciar c~rtas

indisposições; que eUe esceeveria a seu amo, ,e talvez pudesse
adiantar alguma cousa na volta do marquez. de Vienna,
. Com e:treito, de volta de Vienlla, porcurou o marquez ao

novo ministro francez, Mr. Ferronnays, bem como ao duque de
S. Carlos, o qual não havia ainda recebido resposta alguma de
Hespanha, e ficou de communicar a que houvesse, 'por inter
medio ·do,goyerno francez, visto como, disse elle, relativamente
aos negocios ,da America, convinha guardar o maior segeedo de
Inglaterra; no 'que: cQncordou Mr, Ferronnays, apreciando infi
nitamente tal prova de confiança,
, Passou em seguida MI'. de Ferronnays a tratar dos negocios do

Brazil, e confirmou tudo o que havia' sido promettido por seu
antecessor Damas, e para satisfazer ao imperador do Brazil, a
quem o marquez de Barbacena pintou como, de certo, escandali
sado com um topico da faUa do throno na abertura das Camaras
francezas, promettdu fazer com que o rei esceevesse ao impe
rador commullicando-Ihe a mesma promessa já feita ao marquez
de garan tia para a realeza no Bra,zil, por meio do projectado
tratado com Portugal, sendo isso a prova mais decidida de ami
sade, e valendo pouco, como offensa, quatro palavras vagas para
esfriar a opposição, que accusava ao governo fl'ancez de não
zelar dos interesses commerciaes da França, como fc\ria o inglez
em .referencia aos de sua nação.

I Depois foi o marquez visitar o duque de Orleans e no decurso
da cQnversação, e sem de leve comprometter a dignidade do im·
perador, conseguio o que desejava, que ern" sondar a opinião do
duque relat;ivam'ente a um casamento com princeza da sua ca.sa ;
tendo razões para colligir que não seriam mal recebidas seme
lhantes vistas:- Mas, disse o duque, a Marque;a de, Santos-o
-Oh! meu principe, atalhou o marquez, com rapidez e destreza,
c'est une atraire {inie, accrestando logo, afim de se não COlll

prometter em' negocio tão seria, - a questão é que não tenho
aútorisação alguma a este respeito, pois o casamento foi confiaclo
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ao imperador da Auslria e não a mim - e passou ligeiramente a
conversação p:.U'a outro assumpto.

Deixara eu o marquez de Barbacena em Vienna tendo acabado
de representar em [órma ao imperador da Auslria o seu chan
ceiler, para qu'} se suspendessem absolutamente, quae~quer ulte
riores dilig1lncias concernen les ao casamento, até haver resposta
de D. Pedro a quem pa sou tu o a communicar.

Franci co I e s~u mini tro tinham ambos promptamente e de
bom grado annuido á resoluçi:o annunciada p lo marquez, con
tinuando para isso as relaçõe" mutuas no me mo pé de alIavel
intimidade anterior.

O marque:..: fÔl'a encarregado pelo imperador de entregar a
seu augusto sogro a medalha d gran-cruz da ordem de
Pedro 1, o que desempenhou com a devida cortezia, ent1'egando
tambem ne sa occasião a seguinte cart:l. que acompanhava:

Meu querido sogro e amigo.- Havendo eu creado a ordem de
Pedro Primeiro do lmperio do Brazil e desejando mostrar a vo~sa

magestade imperial e re<1l apostolica a lembrança e amisade que
lhe consagro; e a todo o mundo que vossa magestade é a primeira
pessoa a quem considero, julguei corl'espondent a estes prin
cipias ãlierecer-Ihe a gran-cruz da mesma ordem, O marquez
de Barb,lCena, meu gen til homem da camara, tera a honra de
apresentar a vossa rnagestatle as competente iu ignias,

« Pog-o a. vossa mage tade o recebel-o benignamente e acre
ditar que sou com todo o respeito, cOllsüleração e alta estima.

De vo sa magesé'lde imperial, real, apostolica gemo
a1Ieiçooado .

I io de Janeiro, 18 ele agosto de 1827. - PEDRO,

Por sua vez recebeu lambem o marquez de Barbacena altas
provas de distincçlio elo imperador da Austria, conferida na
occu ião em que ,1, 12 d fover9iro de 1828 sua magestatle lhe
concedeu a audiencia de despedida, honrando-o então com a
gran-cruz da CorôJ. de Ferro; dizendo-lhe, quando lhe entregou
a c,úxa em que estavam a insígnias que - esperava que seu

aUlJusto gem'o lhe penniUi7'ia usa?' da onlem, a lJ'.tal o ?na1'q~'e:;

?'eceberia como um signal de sua lembl'ança e cons'deração.

Passando no mesmo ditl, à casa do principe de l\Ietternich,
onde devia jantar com todo o corpo diplomatico, alli via em
uma das salas o soberbo presente de porcelana e crystaes da

;I.
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imperial fabrica de Vienna, que por oedem uo imperador lhe
era offerecido pelo principe de Metternic!l (I).

O marquez agradeceu com uelica(.as expres ões tantos teste
munhos da imperial beneficencia, mas observou que nenhum
podia acceHar ou usar emquanto não soubesse da "ontade à

esse respeito do imperador, S8U augusto amo.
Chegando ao Rio de Janeiro, o marquJz levou a circumstancia

ao conhecimento do govel'J1o imperial, pedindo as ordens do
imperatlor, e recebeu do marquez ele Araco.ty então ministro dos
negoeios estrangeiros o seguinte officio em resposta:

« Illm. e Exm. Sr.-Sua magestade o imperador a cuja
augusta presença levei o oflicio de V. Ex., de 10 do corrente,
em que V. Ex. me communica a graciosa maneira porque su:t
magestade imperial, real e apostolica se dignara honrar a
V. Ex. com a gran-cruz da ordem da Caràa ele Ferro, e as beni
gnas expre ões com que sua dita magesLade acompanhara a
entrega da caixa que COlJ tin ha as insignias desta distincta ordem,
lia por bem conceder a V. Ex. a licença que pede para lISal'
dellas, realçando esta mercê a bondade com que S. M. L ordena
que eu certitique a Y. Ex. que no tão evidente testemun!::o da
contemplação que a seu augusto sogro V. Ex. soube merecer,
vê S. M. com muita satisfação, mais um[t prov,t do eminente
zelo e lealdade com que V. Ex. ° tem constantemente servido.

A mesma permis~ão h, S. 1\1. por bem concedel' a V. Ex.
para que acceite o presenLe tlc lorcelana com que S. 1\1. 1. L<..
e A., mimoseou a V. Ex.

Deus guarcle a V. Ex. Pa,ço,20 de maio de 1828.- iJlal'fjue:;
de A?·acaty.

o Mal'quez deixou Vieona, sem ociosa pe;'cl,t de tempo alli, e
chegado a Londres, dirigiu logo ao imperador a carla seguinte:

Loudres, 6 de março ele 18~8.

Seo11or.- Deixei Vienna a i4 de fevereiro, como tive <lo
honra de aonl1nciar a V. M. l. na mioha de J3, cntl'egn ao
corooel Dell'Hoste, e da qual junto segunda, via, podendo esLe
paquete chegar pl'Ímeiro do que a corveta Dt'que:;cL de Goya:;.

(1) A respeito dc"le magnifico l'res~nle dera-"e u circuDlslnnciu "eguinte:
indo o Dl(LI'<juez passear u estn J'au"ic", o c:unaristll. fi 'c 1'01' ol'dom do impe
rador o acompanhava, tomou nota. Scm 'jUO 0110 o I,o"ccbe, se, dos objectos
{/11í\ o m:\I'(Jul:-1 mais aLimirara e 'lue eram ::; IjlJe 11gOL'à se uclJavtlw eXlIoslos
nesta sail,.
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Vim em nove dias a Paris, e como no illtervallo da minha
viagem a Viel1na houve mudança de ministerio em França, e
tnrl0 quanto se p:Lsara eotre mim, Villele e Damas fóra cooO
denei;ll e veI'lJ.l1rnenle, cumpria ao bom ser\'iço ue V. M. l.
procur.1r aos novos mini tros, e conhecer si havia alguma mu
dança de opio iã.o ; bem como ter documell tos por escripto que
coofiL'masse a\'. l\f. I. a.S minhas asserções sobre as opiniões
daqnelle governo, afim de poder- 'e cOl1tinuar a negoci3.\'ão no
me~mo sentido, si por ventlll'à eu fallecesse 11 viagem.

Com muita satisfação participo a V. M, I. que não
houve a menor mudança de opinião, e depois de tres confe
rencii'ls com MI'. FCI'L'onoays, Ijcou tudo estabelecido como eu
desejava.

Isto feito segui para Londl'es aonde cheguei a 3 do corrente
e aonde encontrei miuÍ-terio 110VO. O mini tro dos negocias es
tl'angeiro' uppo,to seja o mesmo, nada decide sem a inter
venção do duque ele Wellington.

Já pedi audiencia, e partirei no paquete ue Buenos Arres
que larga oito t1i<lS depois de te, e como não toca nos portos de
Pernambu o e Babia, chegarei provavelmente ao mesmo tempo
ou pouco depoL.

Aqui achei mui espalhadl1. a nolicia, sem comtudo pod l' deBco
brir' a oL'igem, de que V. 1. 1. estava entregue á mais pro
funda melancolia, e que formava projectos de vir à Europa.
Conhecondo o extremo de V. M. 1. paI' seus augustos filho, e
vendo pelas "'azetas quanto então solfl'ia a rainha, não me
teria atimirad'o a primeira noticia, se não viesse acompanbada
da segunda.

E 'UI. comI inação me Faz suppor, que ambas as noticias são
fal as, e originadas peLos dons partidos - democratico e apos
tolico - que supposto inimigos um do outro, e tendendo para
lins oppostos, todavia se rennem ambos contra V. M. 1., que é
na Amel'ica o fundador e sn tentaculo da realeza, e na Europa
o doador da Constituição mais perfeita que e conhece.

Mas seja ou não eja vei·ILadeiri1. a noticia da melancolia,
tomo a Liberdade de dizer a V. M. r. com eu fiel criado, que
aos seus intel'e. ses e á ua dignidade convém que se mo tre
satisfeito; tanto pOl'que nlio existem realmente causas de des
go to, como para não dar prazer aos inimigos de V. M., do im
perio, da realeza e da li cerdade legal.

Digo que 05,0 existe cau o. real de desgosto, porque de um
lado todos os soberanos estão ele accoruo com V. M. 1. nos
pontos P,'S ncia s tia suo. politicil., e por outl'O a contrariedade de
nlio co. 'ae imme,liatam nt serã. ~omp usaria pela vantao-em de
ganhar unn noivo. lindi imo. e dota L1. de tudas as pel'1'eições
que '. 1\1. I. mel'ece.

Deus guaedo a V. !VI. 1. por l1luitús anno, como todos de
se,ja,m e principalmente quem como eu se preza de ser

De V. M. r. o mais fiel e reverente sllbdito.- llIarrlues de
B ((?'ba cena.
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o marquez úe Barbacena saltiu 113 Londres para, Fülmouth
no dia 20 de março ele 1828, e embarcou para o Brazil nesta
ultima cidade a 26 do me3mo mez, tentlo an tes de emb,lrcar,
recebitlo uma curta do Vi3C nJe de ltabayana datada de Londres
a 24 na qual lhe communical'a o seguinte

As noticias h ~e recebidas de Lisboa, o que V. Ex. Eem
duvie1tt ahi tera ou violo LIa' mni tos pas. ageíros vindos no p.\
quete, são mais a -L1st[tdoras do flue as pl'eceLIentes. NingLll~m

du vido. em Lisboa a,g'ol':1, rle q L1e o Sr. inftln te teuel,~ a usurpar
a corôa : o plano em fazel·o Jo,!?'o acclamul' rei polo povo de
Lisboa, e como falllasse neste pOlltO, trata-SJ de fazel' entrar
o marquez de Chaves. p:\I'[l, acclamal-o nas pl'ovincitls, entro
tr.nto que elle SI'. inl'tlnte vai dissimulando em Li boa a sua
connivencia até que julgue chegatlo o' momento de tira,l' a mas
cara da perfidia. Antes que chegue esse momento e logo que
sejam aiIrontados os tiil'eitos de nosso amo suhirei a campo.
Tenha V. Ex. muito feliz viagem para satisfa~ão do seu cor
dial amigo, - Itabayamt.

Com etreito o marquez encontl'o u em Falmoulh o canele ue
Vi lia Flor, conde de Sampaio, marquez da Fronteira e varias
outras pessoas distinctas, e amigos seus que bavin.m sahido de
Li boa, temendo a rovolução, e delles ouviu n. conill'mação das

notiéias dadas pelo visconde de ltabaJana,
Chegado ao Rio de Ji1lleiro dirigio o lllarquez de Darba,cena ao

goverlio impot'ial o seguinte omcio, documento de alto valaI' lli 
tOl'ico, relatando com nolavellucidez, o CJuo de mai::; OCCOl'~'(JI'n,

em r f0rencía a um úos oujcctos da. sua 1l1i!:lsão, depois do sou
omcio ao ministro dus negoci03 estrangeiros datado de Vienna.

ele Iode fevereil'o de 1828 :

lllm. e Exm. Sr,- PeJo meu uffi,:io do lo de revol'eiro tive a.
honm de informa.l· a V. Ex. tie quanto s havia. pa.;;sado entl'e
mim, lord Dudley, barão de Damas e principe ue Metternich,
S01)I'O um projecto de tl'atado con~ebido pelo g(l\'el'no i Il.glez, ]x.1".
ser Ceita entl'e Portug':tl e o Bl'a.7.ll t1epOls que S. M. o IInperadol'
completasse a sua abdicação, projecto que manifestamen t só
tiuha em vista garil.ntir It carta. que S, M, r. havia outorga.do ii.
lllJ ção portugueza.

Ajuntei ao mea referido omeio o projecto em questü.o com as
variantes que o pr'incipe de Mettel'uic1L bavüt feito anles da
minha chegada, e tamb lU uma cópia. das ob 'et'vaçüs que fez

, em conseql1encia. das iustancias do mesmo priocip .
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Cumpre-me agora dar conta a V. Ex:. do que mais occorreu
a este re peito desde aqueUn. época até 26 de março, dia em que
deixei a Inglaterra.

Tão s.oliúas pareceram ao principe de Metteroich as miuhas
observações, que eUe formou um novo project'o, e o mandou para
Londres acompanhado do extracto como fundamento e justifi
cação daquellu mudanç;1. Seguro das opiniões do gabinete aus
triaco julguei a pl'oposito sondo,r novamente o ministerio francez,
porque tendo havido uma total mudança do ministros durante a
minha ausencia, poderia tambem haver alguma mudança de
opinião.

MI'. de La Fel'ronnays a quem procurei chegando a Paris,
não du vidou repetir-me que o governo francez persistia na fir
Illissima resolução de sustentaI' a realeza, e a autoridade do
imperador do Brazil, tendo de mai a mais a bondade de mos
tral'-me o protocollo da resolução tomada em conselho de minis
tros, quauclo o barão de Damas deu conta da conferencia que
tiveramos em fins de dezembro; e continuou a fallar por algum
tempo elo grande pttpeL que n.inela tinhn. ele fazer o imperador elo
Bl'azil.

Sentindo-me ma,!?;o::telo pelas expressões do rei em uma das
passagens do seu úiscurso na n.bertura das camaras, e desejn.ndo
te I' por escri pto algum documento, dos protestos e promessas
vocaes, aproveitei a boa disposição elo minisko, e agradecenelo
quanto acabava de ouvir, sobre a continuação dos generosos e
amigaveis sentimentos, de S. M. christianissima para com meu
augusto amo, di se que eUes comtudo se não compadeciam com
a [alla do throno, e que S. M. naquellas prdavras do seu dis
curso, que podiam ser applicaveis ao Brazil, e que eram de
natureza hostil, ou pelo menos ameaçadora, dera a mais poderosa
alavanca ao democra.tas da America para tramarem contra a
realeza soti taria no BraziJ.

MI'. ele la Ferronnays acudiu immediatamente que ja o vis
conde ela Pedl'il. Branca se queixara da [alia elo tbrono, e que nós
ambos exaggeravamos, ou faziamos forçada applicação daquellas
pu,lavras, porquanto o BrLtzil não fóra nomeado, e era constante
que os navios fl'ancezes tinham sotrrido mais ou menos em ditre
l'entes parles da America j que no seu di curso na camara dos
ptwes já eUe (Fel'ronnays) lllorufl.cara aquellas expressões da falla
do ttlrono, atim de se não applicarem absoLntamente ao Brazil,
mas que era indispensavel a um novo ministerio dizer alguma 
cousa, que pudesse obstar a este genero de ataque que estava
meditado como um dos principaes pela nova camara dos
deputados, grandemente influida pelos negociantes' que em
summa o ministerio devendo defender-se do parellelo oruoso que
se fazia entre a vigilaucia ingleza, e a negligencia franceza nos
mares do BrazU, teve a maior circumspecção relativamente ao
imperio, não obstante ser, dos novos governos, o Brazil o que
ha mostrado menor contemplação pela França. Para cortar uma
contestação que me desviava do fim pretendido, e trazer Mr • de
la Ferronnays á questão principal respondi; - muito podia eu
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tlizer agora em justificação do Beazil, mas para convencer a
V. Ex. pelos mesmos principios que dirigem a solida politica de
S. M. christianissima, coucec1o (em fôrma de argumouto) que o
Brazil baja dado motivos ue justa qneixa ao g-ovel'no rraucez:
não era plJrém mais natural, que o augusto chefe dos BOUi'bon ,
antes de fazer publico o sen rp.sentimento, se dirigisse ao fUlldador
da realez(1, no novo muudo, e que tambem é Bom'bou" afim ile
obter delle as necessarias explicações, ou reparações. Póde alguem
duvidar que tudo seria feito da melhor vontade, quando o mesmo
imperador procura estreitar cada vez mais sua relações de
amisade, e alliança com S. M. Christianissima ~ Certamente
que não; e escusado é dizer a V. Ex. que usando da expressão
rep:wações, entendo as que si'ío realmente justas, e nlio as fIgu
radas como taes pelos n gociantes cujo intel'ess e capricho ill
terpreta e desfigura tolios os tratados e leis a seu morto. A rea
leza parece-me segur(1, na Europa pre entemento, mas si ella
succumbir na America, é para receial'- e qne o conta~io s
propague. A revolução da F!'ança ja veio dos Estados Unidos, e
M". Say ensi:la publicamente em Paris que o melhor govel'no é o
mais barato.» Responden 1\11'. de la Ferl'onuays com um fervor
que parecia nascer do coração: - eu e todo o ministel'io estamos
nesses pl'incipios, e já vos expliquei a causCI da!jucllas palavI'as
que neio seio mais que palavl-as, llol'ém fa:::emos t~!clo en~ beneficio
da j'eale::a no Braz:l.

Chegado a este ponto notei qne a explicaçilo de S. Ex. me
deixava satisfeito, mas que o meu g-overno não toria prov:wel
mente a mesma satisfaçlio si aquelia' explicaçõtis cheg-assern ao
seu conbecimento, meramente pelo meu intermedio. M". de ht
Ferronnays otrereceu fazer as explicações nocessal'ias, mas, per
guntou, como e a que titulo? Lembrei então que Cundanllo-se na
minha representação, e na do visoonde da. Pedra Br"nc.t mundass3
fazer as explicações pelo seu ministro no Rio, e que este peliindo
uma aucliencia aS. M. 1. entregass ao mesmo augusto senhor
uma carta de S. 1\1. chri tianissima que entre outras cousas
fizesse menção da garanti:1 voluntaria oil'erecida ao marquez de
Barbacena, porque isso era. por certo a prova mais segura de
amisade, e a mais capaz de Sllnar 1ualquel' inducção dcsagra.
davel que se pudesse dar ao discurso da corÔa.

Mr
• de 1:1 Fenonna.ys prometteu de assim fazer, e si desem

penhou a. palavra como sllpponho, terei conseguido por escripto
a promessa vocal que me foi Ceita, e que considero de superior
importancia para o imperio e dynastia reinante.

Em Londre' tambem encontrei novo ministerio á excepção
de Jord Duclley, o qual me recommendou a resposta de ienua
sobre o seu projecto, confessando ser o novo projecto millhor
concebido, e mais completo, mas que elle t mondo as demoras
que poderiam ha.ver no ajuste de 11m pacto de f.lmilia, e que
rendo segurar qun.nto antes a observancia fiel da carta contra
qualquer futuro procedimento do SI'. infant, ou eus conse
lheiros, imaginara aquelle projecto que não aclmittia contes
tação, porque de um lado estipulava a observancia da, carta que
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o imperador dera, e o infante jurara, e por outro promettia fazer
tratados, mas fornecia ao mesmo tempo um titulo para intervir a
g:1ran tia britannica, ficando assim segura a observ<tncia da carta.

Passou a notar depois que convinha encher o parentllesis
notado com a letra A no art. 3° do projecto, fazendo expressa
menção da successão, e reversão dos dous ramos imperial e real
de Bragança, e excl uir do art. 5° a garantia pedida. para o Bra
zil, vi to que o seu governo nunca admittiria estar o Brazil
incluido nos tratados de garantia. com Portugal.

Não roubarei o tempo a. V. Ex. com a longa ex:posição dos
debates que por oito dias sueces ivos tive com lord Dudley;
eUe iusistindo que a garantia estipulada nos tratados com Por
tugal não abrangia o Brazil, e eu que, sendo a garantia esti
pulada, como era, uão com a nação portugueza, mas com o chefe
da casa de Bragança, devia necessariamente abranger os ramos
da mesma au~usta familia, sempre que ella e dividisse em duas
por cou elho e intervenção de sua magestade britaunica.

Não vencendo terreno com lord Dudley appellei para o
duque do Wellington, que é o primeir ministro, e qne tOra o
negociador do tra.tado de Vienna, no qual se renovam as gar:1n
tias promettidas a sua magestade lidelis ima, garantias que
não foram gratui tas, mas a courlição onerosa. Mostrei que sendo
a. garantia de Portugal, e todos os seus dominios, absoluta e
geral para a casa de Beaganç1; uma vez que esta se dividira
em duas, tambem a garantia e devia dividir, não ta.lvez em
partes iguaes, mas em alguma proporção. Ora, a garantia que
~e pedia para o Beazil uão era de territoeio, mas de successão
e dyna tia, o que, quando me<;mo não fosse de direito, era de
intel'es e hritannico sustentar. O duque admittiu o principio,
e mandou que na redacção do art. 5° se fizesse expressa menção
do tratado de Vienna.

Encontrando sempre resistencia da parte de lord Dudley
sobre n. pn.lavra, garantia, mas apoiado pelo duque consegui que
se fizesse o projecto como ou desejava, que al5m mereceu o con
sentimento de lord Dudley, segundo me dLse no dia 19 de
março quando delle me d~ pedi.

E' preciso advertil' que poucos dias antes da. conclu ão deste
negocio, haviam chegado tristíssimas noticias de PortuO'al, e
continuando estas a peior, no dia em que deixei Londres, lord
Dudley convocou o conselho de ministros afim de neHe expor os
l'iscos de consentir a garantia para o Brazil como se achavil.
estipula.da no :.1.['1. 5°, riscos que, observou elle: - no futuro
poderiam sei' tamanhos, e tão consequentes como tin.ham sido
pOl' varias veze' os incol'rido:; pela Grau-Bretanha com a.
garantia d portugal, que neste momento mesmo, tudo an
nunciava uma usurpaÇ<'i.o de soberania em Portugal, e si tal
infelizmente acontece se, teria a Grau-Bretanha não ~ó de resistir
ao usurpador, mas talvez de envolver-se em guerra com a Hes
panIJa.. para sustentar os direitos do imperador do Brazil, o qual
não so.ITreria aliás o meuor incommodo ou despeza com estes
acontecimentos.
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Era em realidado tão consequente para n. Iuglaterra neste
momeuto, qualquer desobediencia do Sr. infante (que Deus per
mitta nunca se verifique) que todo o conselho, dando o devido
assenso á opinião do duque pelo cumprimento do tratado de
Vienna, com tudo julgou conveuiente supprimir algnmas palavras
do dito artigo.

Lord Dudley depois da minha partida, para Falmouth, con
vidou o visconde de Itabayana, principe de Estherhary, e
marquez de Palmelia (I), e conjuntamente, o de accordo com alles
se redigir o art. 5° tal qual se acha no prejecto letra B que me
foi remattido para Falmouth com uma carta de Lord Dudley.

Julgo dever apresentar aquelles documentos nos proprios
originaes.

As luzes de V. Ex. supprirão qualquer falta que, teuha
havido da minha parte, e pondo eu este negocio nas mãos de
V. Ex., não só fico livre ele um peso superior ás minhas força",
mas tenho a lisougeira certeza de que será elIe acabado de ma
neira mais util, e houoritica, corno couvem aos interesses da na
ção, do fundador immortal do imperio do Brazil.

Deus guarde a V. Ex.- Illm. e Exm. Sr. marquez de Aracaty,
ministro e secretario de estado dos negocias estrangeiros.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 1828. - Marque:; de Bm"bacena.

Acabava o marquez de Barbacena de cbegar de uma com"
missão rIe vasta importaucia e alcance, no desempeuho da qual
tivera de lidar muito de perto, com monarcbas, principe , duques
ministros de Estado, e outros funccionarios da mais elevada ca
tbegoria, das tres grandes poteucias de Inglaterra, França e
Austria, tendo recebido por totla a pl1rte, vivos signae e demou
straç5es lIe estima e con sideração ; e no entanto não ensober
becera o seu espirita, e nem havia a SUI1 memoria perdido a
lembrança de amigos collocados em }Josiçõe mais humildes, que
o tinham aj udado ;:mteriorllente em serviços prestados ii. patria
commum, e principalmente em gloria sua.

Por occasião da exoneração do marquez do comOlando em
chefe do exercito do Sul, (}irigira-lhe o mini tro da guerra de
então, conde ele Lages, um alicio em que se liam as seguintes
palavras:

(l) o marquez de Palmella repl·esentavo. então o go"erno legal de Portugal
junto" cOrte de Londres.
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Por esta occasião tenho de communicar a V. Ex:. que levei
:1 presença de S. M. o imperador as suas proposta e relação dos
officiaes recommendados do referido exercito, e o mesmo augusto
senhor benignam ente agraciou a todos.

Não era porém semelhante asseveração baseada em factos.
O ministro não fôra leal, pois longe de apresentar a S. 1\1. todas

as recommenelações que o marquez fizera, como affirmara no seu
offlcio, não apresentou nenhuma, faltando á verdade com plena
sciencia de que o fazia.

Estando ainda na Europa, teve o marquez conhecimento do
facto, mas guardou-se para o seu regresso ao Brazil.

A triste verdade era, que todos os actos elo conde de Lages,
em referencia ao marquez de Barbacena, resentiam-se nesta
época do desejo de clandestina, e insidiosamente desprestigial-o
aos olhos da nação e do soberano, ao mesmo tempo que exterior
mente despendia para com eUe, requintadas zumbaias de elabo
mda adulação.

Eis o importante omcio que acerca da materia dirigib o
Marquez ao successor do conde de Lages no ministerio da guerra,
logo que de volti1 de sua commissão paude informar-se cabal·
mente sobre o assumpto.

111m. e Exm. Sr. - Tive a honra de receber em 18 de agosto
do anno passado um offlcio do Exm. coude de La,ges, então
ministro da guerra, que entre outras cousas me dizia o seguinte:
- Por esta occasião tenho de communicar a V. Ex. que levei á
pre ença de sua Ina"'estaele o imperador as suas propo tas e
relações elos otliciaes J'ecommeuelados do referido exel'cito, e o
mesmo auo'usto s nhor benignamente agraciou o todos. Dei
inteit'o crecUto às p,\'lavl'as elo ministro, como devia, e tanto mais
que eUas eram um vel'dadeil'o echo das que eu ouvil'a a sua
mage tade imperial quando se dignou encal'l'egar-me de outra
commissi1o; e portanto despedindo-me do exercito. repeti aquellas
expressãe ; i to é, que as minhas propostas tinham sielo appro
vaelas, e agraciados todos os officiaes por mim recOlmnendados.

Entre muitos actos com que aquelle Exm. ministro pareceu
procurar comprometter minha reputação, e caracter, foi este um
dos mais eillcazes, porqaanto nem houve approvação de pro
postas, Dem de pacho a.lgum por motivo da minha re ommen
dação, em favor do bravos que se distinguiram no dia 20 de
fevereiro. E' verdade que posteriormente, DO dia 12 de outubro,
quando houve um despacho geral nesta côrte, tambem foram
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comprehendidos alguns dos officiacs por mim recommendados, e
outros não recommendados e antes censurados.

Os olIiciaes sel1tirn.m não haver a menor expressão de louvor
relati v'o ao seu comportamento, entrando em promoção promiscua
com os que estavam em perfeito ele canço.

Sentiram igu:llmente as preterições, e a parcialidade em favor
do 100":11' do nascimento j mas tudo isto recahiu sobre meus lLom
bras, pois que pel:1 minh:1 ordem elo dia, e pl'opri:1 contbsão, os
despachos e promoções foram feitos segundo a minha proposta.

Um homem de honra não podia accommodar-se com seme
lhante procedimento, e por isso cuidei logo de solicitar os
documentos necessarios, pal'a levor aos pés do tl1rono nma
representação em devida fôrma.

Exigindo, pOI'ém, o serviço de S. M. L que eu volte par:1
n. Europa, não cabe em tempo receber aquelles documentos do
Sul, lançarei, mão, portanto, do recuro que me resta, e é chamar
desde já:1 attenção de V. Ex. sobre esta materia, afjm de que
meu longo silencio, aliás forçado pelas circm tancias, não preju
dique a justiça e os direitos da minha fntura representação.

Entre as preterições foi a do tenente-coronel Felippe Neri a
mais escandalosa e, si das outras me faltam o documeutos, f..l
larei ao menos desta porque sei que existe requerimento na ecre
taria da guerrr., e bem informado pelo :1ctual g-eneral em chefe.

O tenente-coronel Felippe Neri comportou-se da maneira.
mais elistincta na batalha do dia _O ele fevereiro, e foi o omcial
que mais recommenelei. Teve uma commenda, entretanto que o
tenente-coronel José R drigues i;eve tambem commenda e foi
promovido a coronel.

O general propoz agora :1 Felippe Neri para coronel do
estado-maior, mas a bem do serviço de S. r. L convem que
este olficial esteja sempre á testa ele nm regimento ou brigada,
e por isso me parece que deve ser coronel do 5° regimento,
reformal1do-se, como propuz, o corooel Gaspar que act,ualmente
occupa esse posto, e o qU:11 não sahe de casa, com dispenSlt <1e
ser empregado unicamente no serviço compatível com o máo
estado de slla saude.

Em tempo de paz não devem os regimentos ter semelhantes
cOI'oneis, e muito menos em tempo de gnerra.

Estou persuadido que V. Ex:. como mioi tro e general darft
o rievido apreço as razões que me obrig<tm a fazer o pre ente
officio e; quanto ao tenente-coronel Felipde Neri, não sô cSIJero
o justo deferimento do seu requerimeoto, mas p ço a V. Gx.
que se verifique antes do meu embarque.

Deus guarde a V. E;c - R.io de JaneÍl'o, 24 dejunho de 1828.
- Mm'que;;; de Bal·bacena. »

Este officio ministra umlt eloquente prova do quan to em reco
nhecido, leal e dedicado lt seus amigos o illustre Il1ltrguez, ~ bem
assim de quanto, como homem de hOOl'a, prezava elle a digui-
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dade da. sua palavra, não permittindo que os seus camaradas de
armas pudessem por um momento acreditar que as suas profis
sões de estima e as seguranças que lhes dera lia devido apreço
com que os seus serviços tinham sido considerados pelo governo
tivessem sido insincem .

O ministro da guerra Joaquim de Oliveira Alvares respondeu
pelo modo seguinte :

lllm. e Exm. Sr. - Tendo levado ao conhecimento de sua
maR'estade o imperador, o offir.io de V. Ex. datado de 24 de
junbo ultimo, em que V. Gx. representa não haverem sido atten
didos alguns officiaes, que lJavendo servido com di tincção no
exercito elo seu commando, e particularmente na büalha de ~O

ele fever'eiro do anno pl'oximamente passado, foram incluidos na
proposta de V. Ex., especiticando o tenente-coronel do regimento
de cavallaria da primeira. linba li. 5, Felippe eri de Oliveira;
e querendo o mesmo augusto senhor dar um testemunho não
equivoco da contemplação em que tem a pessoa., caracter, e rele
vn ntes serviços de V. Ex, : houve por bem promover o referido
omcial a coronel commandan te do mesmo regimento, com a
antiguidade de 12 de outubro de 18í:.., dispensando do commaudo
delle a Gaspar Ft'ancisco Menna Barreto. que mereceu a censura
ele V. Ex., e passa a ticar addido ao Estado-Maior.

Quando V. Ex. me transmittir os nomes dos outros officiaes,
cujas promoções foram subtrahidos á imperial confirmação, terei
a honra de aR levar á augusta pre ença de sua magestade o
imperador, e então solicitarei as uas ordens, que me apressarei
a communicar a V. Ex.

Deus guarde a V. Ex.- Paço, em 4 de julho de 1828. - Joa
quim de Oliveira Alvares.

CAPITULO XXI

Os acontecimentos em cuja narração vou agora entrar, 'inte
ressam muito mais li. historia de Portugal do qne á do Bruzil ;
mas com o marquell de Barbacena tomou uma parte preponde
rante neUes, já como principal actor, já. como importante e pode.
rosa auxiliar, e foi na gestão desses np.gocios, que algumas das
mais notaveis qualidade do seu caracter se patentearam, releva
bistorial-os com certa minuciosidade, precedendo-os de uma breve
noticia elos SLlccessos occorridos em aquelle reino desde a chegada
alli do infante dom Miguel até o dia em que o marquez começou
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a. obrar, depois da sua chegada á. Inglaterra com a rainha
D. Maria II.

Demais essas transacções alem de implicarem com assumptos
importantíssimos em si mesmos, adquirirão mór valor por ail'ecta
rem os direitos e sentimentos das duas personagens mais eminen
tes dos dous estados.

Tendo o in fante D. Miguel prestado juramento em Vienna
d'Austria ii. con tituição de Portugal, assiguudo a escriptut'a de
casamento com sua sobrinha, e futura rainl1a ; escri[Jto a todos O"
soberanos que ia reger Portugal, em nomo e segundo as leis
dadas por seu irm'i.o e soberano: havendo finalmente de viva
VOz segurado o rei da Gran-Bretanha, quando lhe fallou em nego
cias de Portugal, que elle não tinha. vontade propria, porque
estava resignado a só fazer o que seu irmão mandasse, e i to
depois de receber e agradecer os maiores obsequias que jamais
se fizeram em Londres, pois que o rei além de manual' receber
ao infante em Calais, e de tratal-o á sua custa até velejar de
Plymouth, teve aiuda a generosidade de garantir um empreslimo
do mesmo infante afim de que, chegando a Lisbóa, nada lhe fal
tasse; quem ha que, estando em seu juizo perfeito, poderia duvi
dar da sua boa fé, lealdade, e obediencia ~ Todos os governos
(excepto Hespanha) se persuadiram que a tranquUlidade ia resta
belecer-se em Portugal, e que as duas nações irmãs, ella e o
Brazil agora separados passariam a tornar-se reciproca e relati
vamente ele maior beueficio uma para a outra, do que quando se
achavam reunidas.

Menos ainda que qualq uer outra possoa poderia o marquez de
Barbacena duvidal' dos bons sentimentos do infante, depois de ter
ouvido de sua propria boca em Paris, o seguinte discurso

Qualquer desobediencia da minha parte não seria mera
mente um crime, seria uma arrematada loucura, porque Dão só
me comprometteria perante as potencias da Europa, mos igual
mente perante meu irmão, expondo-me a pereler o que de certo
vou ter antes ele seis mezes.

Meu irmão quer completar a al)dicação mandando a rainha
para Vienna, e de de logo estou regente por elll1 ; como pois em
tuas circumstancias dai' ouvido a Hespanha, ou aos absolu
tistas que no fim de contas são tão revolucionarias como os
liberaes.
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o marquez acreditou, em tola a extensão da pa avra, a pro
fissão de 1e feita pelo infante, e por isso com muito prazer re
metteu para Lisboa, uma carta do imperador que estava sob sua
guarda, pelo qual D. Pedro concedia-lhe a faculdade de sobres
tal' a execução de algum decreto seu procedente do Rio de
Janeiro, que contrariasse algum desejo ou interesse politico ou
particular d infl1nte: faculllade que eUe muito desejava obter
(O irmão.

Entretanto, os factos occorridos logo em segui la l:i. sua chegada
á Lisboa começ Iram desde o principio a depor, con tra a lealdade
da sua fé e intenções.

O infa,nte D. Miguel de Beagança, chegou a Paris vindo de
Vienna d'Austria a 19 de dezembro de 1827 e sahiu desta cidade
para Londres a 26 do mesmo mez, pu'tiu de PJymouth para
Lisboa a 6 e chegou li, barra do Tejo a 22 de fevereiro de 1828.
Desembarcou no caes de Belém, e dirigio-se immediatamente a
beijar a mão de eua mãi a rainha D. Carlota Joaquina, com
a qual se demorou muito tempo.

A rainha, quando eUe sabiu dos seus aposentos, disse aos
circumstantes com signaes de TiYO prazer: - Miguel está o
mesmo que era- paltwras que se espalharam logo pela Capital,
causando funda e dolorosa imprcs,ão nos membros do p:.wtido
constitucional, que as consideraram de mào agouro.

Na occasião do desembarquo, c tavam [\s trop[\s formadas no
caes, e um grupo, como de 200 homens, todos criado" de o<\.al
lariça, cozinhas, e outras inferiore" repartições do paço, giravam
pela peaç[\, aos gritos de-viva dom Miguel I, rei absoluto de Por
tugal. As tropas não [\,cudiram ao reclamo, e perguntando um
dos oll1ciaes o que se devia fazer, mandou o int'ante intimar-lhe
que nada" emquanto o povo não lize e desorden , e se conten
t-1sse com palavras.

Aquelle geupo s guiu para o paço, e continuou nos mesmos
gri tos toda a noite.

No dia s guinta, devendo ir-se em procissão ao templo para o
Te-Dewn, teve genel'alo cuidado d perguntar o que devia,
fazer quando continuassem os mesmos gritos de - viva D. Mi
guel I, rei absoluto de Portugal; respondeu-5e-Ihe que era um
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desa.bafo do povo, e emquauto nüo passasse de palavras, que o
ueixa. se grih r.

Assim aconteceu dUl'ante a ida e volla do infaute, havendo nüo
s6 esses gritos, mas ainda accr'e r.endo os de - mon'a Pedro IV e
touos os lilJeraes ; pOl'em, como tutio isto eram palavras, conti
nuando a tropa 1\ conservar-se em silencio, nada se fez áqueJles
tumultuosos, que bem depreo-sa passaram de palavras a obras.

Todas as pessoas que eram apontadas como ::üTectas á obsel'
vaucia da carta, foram insultadas por esse grupo, quando se
apresentaram a cumprimentar o infante; inclusive o llardeaI
patriarclla.

O general das armas foi obrigado a gritar-viva dom Miguel 1
para escapar com vida, ficando sempre de cabeça quebrada; e o
conde da Cuuha quasi morto dentro do paço.

Nem os estl'angeil'os escaparam; o principe tie Schwartremberg
que fôra portador da carta em que o infante maudou publicar á
nação portugueza, a resolução de cumprir as orden" de seu
irmão ~ rei, foi compellido á griti11' - viva dom Miguel!. O om
cial da guarda quiz intervir, mas teve ordem de não maltratar o
pJvo. Estas noticias espallJarJas em Lisboa as ustaram a nacionaes

e estrangeiros.

Seguiu-se, a 26 do mesmo mez de fevereil'o o juramento <lo
inümte á carta constitucional, perante as córtes. O duque de
Ca'laval, llue occupJ.va o logar de primeiro ministro, e o qual
não podia supportar que houvesõe a menor depenctencia do
Brazil, havia na vespel'a suggerido ao infante que presta se o
juramento a minha e como regente durante a sua rninoridade,
porque deste modo acn,bava-se a sujeição ao Bmzil d Oll jc
todos os dias vinbClm tiecretos que elle reputava illegaes.

O conde de Villa Real se oppuzera, visto como um seme
Jllante jur:tmento contL'ari:tva tudo quanto o inC,mte havia. p1'o
mettido à todos os governos, e elle \'ill;t I'\.eal não podia
aconselhar um acto de perficlia e ]Jerjurio. O dnqno e todos os
oulro:! mini Etros foram de opinião conlral'ia. a Vilht Real, o ql1:tl
por fim disse que esperavtt que ~el1S colJegas medita. sem em
:tqueJla noite, 11a. tL'emenda. responsa.l.Jilidacle em que incorriam
aconselhando semelhan te pl'oced imento a. S. A. R. e quando
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no dia seguinte pel'si tissem no mesmo proposito, elIe Vill:1 Real
daria sua demissão de ministro de estado, porque não podia
concorrer para tal crime. Quando Vilh. Real voltava para cas',
encontrou o embaixador inglez e o ministeo da Austria que o
aguardavam na maioe anciedade, para se informaeem aceeca
dos rumores que i:orriam sobre as intenções do infante e o
embaixador inglez, tanto mais aillicto e3tava quanto, contalldo
com a boa fé de Dom Miguel, e querendo obsequial-o, havia man
dado embarcar a tropa ingleza, parte com destino á lalta, e
paete para Portsmouth, logo que o vaso em que S. A. R. se
achava fundeou.

Villa Real não poude occnltaro que se passara, e communicou
lhes a resolução em que estava.

O dous ministeos tambem tomaram a sua.

O ministro da AustJ'ia antigo conhecido da duqueza de Ca
lIaval foi procural-a, o com as expressões mais energicns, pi I) tou
lhe as consequencias inevilaveis tlo procedimento n.con elhado
pelo duque, e procurou o infante afim de dizer-lhe o mcsl1JO
em particular, mas este lhe não fa11ou.

Cumpre observar que o Mini t1'o da Austria foi o camarista
qne acompauhou ao infante dUJ'ante a sua e tada em Vienna,
mostei1udo-se o infante sempre muito aO'eiçaado a e11e, por cujo
motivo fôra em seu obsequio nomeado para Li boa; mas desde
que alli chegara desconheceu o principe.

O embaixatlor inglez tomou expediente mais seguro, pedindo
audiencia. em fórma antes que o infante se fosse pal'a as côl'tes,
e principiando pOl' commuoicnl' ao mini tI'O dos ncgocios cstl'an
geil'os, qual era a. liol1a de proceder que tencionaya ob enar,
foi ao infante e disso que só esperava que S. A. R. pre_ta se o
juramento de regente para apresentar a sua credencial de embai
xador junto à sua pessolt, porem que tendo chegado aos seus
ouvidos que . A. R. pl'etendilt prestar o jUl'amento de regente
na minoridarl d,. ra.iollOc, o ni10 Ile rügente nomeado pOl' el-l'ci
D. Pedl'o IV como S. A. devia fazer, e assim promettera. a
S. L britannica., elle vinha declarar a S. A. R. que ,erifican
lo-se semelhaute jUl'l1.mentJ, não apresentaria a sua credencial,
e tomaria. as medidas proprias conlra tão formal tlesobediellcia.
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o ministro da Austria a quem depoistambem se deu audiencia,
limitou-se a dizer que sendo a sua cretlencin.1 para o regente do
re~, elle nfio podia deixar de retirar-se quando S. A. R.
tomasse qualquer outro titulo que nfio fosse regente em nome
de el-rei D. Pedro IV.

Estas medidas pareceram produzir um eITaito pOl'qu,~ o infa.ute
respondeu que p1.rtil'ia ojuramentodel'egenteem nome de el·rei.

E com eiJ't3ito no sobretli to dia 26 de fevereiro de 18:>g prestou
S, A. jurameuto a carta constitucional, e arolinha D. Maria II
fazendo-se de,se acto lançamento nas actas da camara dos
pares.

Foi porém o juramento feito de modo que ninguem ouvia o
que o infaute ui se, nem tão pouco se o via pôr a mão sobre o
evangelho.

A explicação que se deu foi que sendo o duque de Cadaval,
corpulento, e devendo como presidente apresentar o evangelho
ao infante, impossivel era aos deputados e pares que lhe ficavam
por detl'az vel'em a mão do infante sobre o evangelho; e que
sendo eUe modesto, e vendo-se no meio dascôrtes, nãopoude, nem
era nece. sario repetir o jUl'amento em voz tão alta que fosse
ouvida em todo salão.

Como porém na acta e registro se fez menção do juramcnto de
regente por el-rei, e todas as ordens e decretos que depois se
expediram for<1m em nome d'el-rei, os rel'erülos dous embaixa
dores apresentarcm as suas credenciae .

O procedimento equivoco do infante continuou a incutir .serias
apprehensões nos amantes tio regimen constitucional, e a demis
são logo em seguida cio general das armas, destituição de todos
os commaudantes tlos regimentos de Lisboa, que pal'ecia, por
não lhe haverem entoado o cantico tio fidelissimo grupo, e a
nomeação de todos aqueUes individuas que figuraram em abril de
1824, ou que estavam nas boas gl'aças tia rainha D. Carlota
Joaquina roboro-as.

O embaixador ioglcz cm vista tle semelllante estatlo de cousas,
pl'esago de gravissimos acontecimentos, não con. cntiu que
desembarcasse a prata que fÕl'a na. embarcaçiLo de Rotllscl1i1d, e
a fez vol tal' para LOUllres, anele cllegou a 2 de março. l"ez
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tambem ele novo de3embarcar parte das tropas inglezas, e
xpediu um vapOl' com estas noticias ao seu governo. O embai

xad r não classificava a,inl·l. ue usurpação o procedimento do
infante, pois que turlo se faria em nome de el-rei, mas pelo
andamento que os negocios levavam, dominauora influencia da
rainha, e qualidade e caracter das pc 'soas que ora constituíam o
cil/culo do inrantú c Ja rainha, não duvidava. ele algllm rompi
mento formal, e portunto pedh instrucções no seu governo.

O duqu de Wellington approvando tudo quanto o seu em
baixador fizera, uisse ao marquez de Rtrbacena que então ainda
se achava em Inglaterra, que ia mandar retirar a tropas in
gleza " e augmentar a força li iVal, vi. to que as tropas, no caso
de haver revolução em Portugal, podiam ser compromettidas por
seu diminuto numero: Que elle ainda duvidava que o infante
visasse fi1zer-se usurpador; e que attribuia todas a", irregulari
daues quo se haviam presenciado ao medo de que o infante es
tava pos'uiJo rehüivamente a pedreiro", livres, e liberaes ; que
a rainha mi1i e mais apostolicos conhecendo-lhe o caracter, de
ta,l sorte o aterraram que não se atrevia a comer sinão o que
era Jeito pela sua ama, e ainda assim mandava primeiro comer
ao medico: Que não sahia sem escolta numerosa, temendo ser
assassinado a cada momento. - Em taes circumstancias, repli
cou o marquoz, parece-me conveniente aconselliar a D. Pedro
que retarde o complemento da abdicnção-.- Não, disse o duque,
e recomenuando o maior segredo ao marquez continuou, hoje
mesmo fiz sahir dous vapores com ordem ao embaixador de inti
mar ao inf.tnte, o risco a que desnecessariamente 50 expunha;
que o resultado da usurpação, si ellt\ fosse tentada seria a
guel'ra com seu irmão, e com a lnglatera, e con equente perda
de coloniaes, sendo certo que os fructos colhidos desue já das
susp ita::l proLluziuas pelo seu procedimento ambíguo, eram pe
direm todos os governo", a seu irmão, que não completasse a sua
abdicação, o que ali:is o imperador queriu. fazer em seis mezes;
que elle dnque, ao mesmo tempo que tinha esta linguagem para
com o infante, no proposito de o livrar das garras d educções
dos apostolicos, ao imperador dizia francamente que convinha
completar a abuicaçito alim de fazer destacal'· ...e immediatamente

~s
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do iuf<1nte um respeitavel partido a frente do qual estava o
duque de Cadaval, o qualqueria a carta e a rainha D. Maria I[,

porém de modo algum sujeitar-se ao Bl'azil. Vindo a rainhn.
para a Europa, todo esse partido, e todos os liberae , se uniriam
coutra os apostolicos, entl'etonto que agora por moti vos diiIeren
tes, a maioria da nação portugueza, era em fuvor do D. Mi
guel para rei.

As expressões do duque de Welling~ou nesti1 notavel confe
reucia, havida antes elo seu regresso para o Brazil, e cujo tl'an
sumpto acabo de dar, puzcl'am o marquez de Barbacena;;1. scis
mar j começando o seu espirita a re"en tir-se de graves appre
'hensões.

No dia 20 de maio despediu-se elle do duque e partiu para
Falmouth de volta para o Brazil: clJeg'1Udo áquolla cidalle,
encontrou alli c mo já. ficou dito, o conde do Villi1 Flor, conde de
Sampaio, marquez da Ji'ronteir3., o val'ias outras pessoas com suas
familias, que haviam ~abido do Lisboa temendo a revolução.

O plano traç3.do pelo partido reaCCiOn3.l'io, cuja alma era a
rainba D. Carlota Joaquina, fóra acclamar ao infan lo rei abso
luto de Portugal, logo no acto do seu desembarque am Lisboa;
mas como os soldados se não haviam ueixado corromper, e lod'ls
a.s diligencias feitas nesse sentido com os offidaes no dia do
Te-Deu1n, e juramentos havii1m sido infructuosas, mudam-so
de expediente pondo-se em pratica as medidas seguintes:

l°, demittio·se o conde de Villa Real;
2°, passou-se insultar, e mesmo a cercar as ca/ltls dos paros

e militares distinctos que sustentavam a carta, facilitando-se-lhes
licença para sahirem do reino, da qual muitos se aprovcitaram,
partindo uns para a Inglaterra, outros para a França, e a maior
parte para a Italia ;

3°, tlissolver aCamara j

4°, chamaL' o marquez de Chaves, d:l lIespanha, aQm ue so 1110
con fiar o movimen to armado começando-se a acclamaçiio de D.
Miguel I nas provincias.

~chavam- e os negocias de Portugal ne te estado quando o
marquez de Barbacella sahiu do F.tlmoutlJ p'.1.ra o Rio ue Janeiro
a 26 de março de 182t>.
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Depois de sua partida a usurpação da corôa de Portugal tinha
seguido uma marcha mui to rapida.

A municipalidade de Lisboa foi a primeira corpol'aç:io organi
sada qU'J se àeliberou a l'apresen t<w publicamente ao iuraole, (I

que fez em 23 de abril de 1828, contra os actos ue D. Pedro, ao"
quaes acoimou de nuUos em consideraçã/) á sua iocomp6tenci:l., e
pedindo ao inr,tnte que assumisse elle a autot'idade propria ue
monarcha com todos 05 attributos do poder absoluto.

D. Miguel acolheu-lhe os votos com toda a dignidade, e de
ch.rou que aos tras estados elo reino competia decidir quem era
o rei legitimo tlo Portugal, e qua elle se apressui,. em con
vocal-os.

Com eITeito por decreto cintado de 3 de maio foram tres estados
do reino convocados pam. o dia 23 de junho de 1828, ficando logo
assim tacitamente annullad,t a carta constitucion.. l outorgadn.
paI' D. Podro, posto que expresi!5amente se não declarasse que
elta deixava ele vigorar.

Os embaixadores de Inglaterra, Brazil, Austria e França pro
te taram incontinente contra. o decreto de D. l\1iguel, convo.
cando a assemléa dos tl'es estados, vi to que elle não passava de
regente, nomeado por seu irmão, e dona Maria 11 havia sido P01'

todos os governos da Europa reconhocitla como rainha de Por
tugal.

No dia 23 de junho etrectivamente reuniu-se :lo assombléa dos
tres estados do reino, e o bispo de Vizeu arengou-a. sobre o
direito que tinha D. Miguel á cOl'ôa do Portugal com exclusão
de D. Pedro e sua tUlla. D, Iari.. da Gloria. O tlesembargador
JO'é Acursio das Neves, abundando nas me mas itléas, e addu
zindo val'ios exemplos historicos de sobel'anos que haviam sido
excluidos do lhrono, explanou-so no~ males quc D. Pedl'o' C:1U

sam a Portugal pOl' te!' concorrido para a indelJoOLloncia do
Brazil.

O infanto ordenou om segui a que cada estado de novo e
reunisse separadamente no dia 25, o que se l'calizou nos edificios
S. Roque Santo Antonio, o no conv nto de . Francisco, de?i
dindo eltes respectivamente, como sem duvida fura antecipado.
que D. Miguel era o Ieg'itimo, l'ei, e que tudo o que D. Pedro
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fizel'il era. nullo, e de neuhum VigOl' pel:1 sua, illegalioIade;
baseal1l10 a sua deci-slio nos segnin tos fundamentos :

l°, que D. Peell'o so tOI'lHll',l, o sor,el':tuo d" um paiz esll'an
geil'O, e e, t;l Cil"~IIIl1sl:lnl'i'l con"tiltlill'!o-o e.'ll'ang ii' , o ex(:luia
do Il1l'ono de l'ol'tll;;,tl III {;1)1ll"l1r:J1idatlo com o decl'ulo ria'

cÓI'ie~ (le Lamego. e o 1'..:claIJlO dos tl'JS csl~~dOi:l po!' occa.'i.ll)
lb assemblGa de lGIZ.

~o, lJue a l'csideu:lÍ1. de D. l)cd I'

tl'ari;~ as ol'dcnauç:l' das CÓI'tos d
elas cartas patentes de 1642.

3", que tendo POl'tngal e o Bt'azil se sep l!'allo el11 ostad03
distiuctos desdo 15 ,le novenlbl'o de 1825, e tendo D. Podl'O
o::icollüdo ;1, coro:), do ultimo, se desqualilicara ]Jal'a reinar
solH'e Portugal, l)olos tormos das sobl'edita.s cartas pateutes
do lG42.

4°, que este principe violara as leis de Portugal arrogando-so
um poder oxoruitanle e discricionario.

Fi Ilalmente, em conclusão, declararam que o j 11 r,\meu to prestilllo
por D. Miguel ora invalido, por tel' sido fOl'çaclo, e conll'ahido
em raiz estrangeiro.

E dest'J modo a 27 do sobl'edit mez do junho oxcluil'::un a
D. Pedro, e sua lill1a d" succos~ão á COl'ô:t daql1elle reino, de
ferindo-a ao iui'ante D, Miguel (j ue foi acclamado rei lo POl'tu
gal e dos Algarves no dia, lo uo.i ull10 de 1828, prostando elle o
juramento do costume no dia 7 do mesmo mez.

Logo que o embaixadol' do "imporio junto :i. corto de Lomlrcs
visconde de ltabayana, c o no!:iso representante em Vionna
mal'quez de Rezende, ness:. occasião tambem presonto em Loo
Ul'OS, ";iram a celerirln.de com que a n 'urpaçfi.o pro"Teuii\, qllizorl~m

(em vil'tude ele certas illstrncções ::iecrot:\s e provonti\'<ls, com
que D. Pedro havia munido a um clellos, o mnrquez de 1 esendo)
tornar alg-umas medi da' afim do atalharem, si pos 'ivel fosse, o
curso della, porém encontrando uma manifesta opposição da
P? rto do ministerio ioglez, IJ ue se deixara illudir pehl, Austrin,
França, e lord Bel'esfol'd, não doram passo algum omcial, sinão
depois que os embaixadores estrangeiros residentes em LislJoa,
tomaram no dia 7 d maio (e o embaixador do el-rei D. Pedro
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IV, em Londres, marquez de Palmella, no dia 2311esse mez) a
resoluç[o do interromperem todas as ,uas relações oillciaes com
a regencia de POI-Lugal, que desde e 'sa épo a ficou constituida
em um govel'llo de facto, e como tal illegitimo.

'l. pt'imeira medida que os representantes do Brazil então
tomaram foi de dirigirem collectivamente no dia 24 de maio a
nação portuguezi1 um protesto que transcrevo em seguida sob
n. 2, bem como os outros documento" sob numeros succes ivos
que autilenticam e'ta narrativa. Posteriormente chegou á Euro:
pa o decreto completi1oclo a SU<1 abdicação, expedido por D.
Pedro no dia 3 de mlU'ço, e como os representantes do impe_
rio soubessem que certas côrtes iam insinuar n. D. Miguel, que
desse umn. execuçlú apparente ao dito decreto, afim de que n.
alJuicaçíi.o rle D. Pedro pudesse ser havida por completa, e assim
Hca s elle pl'i vado de toda a autoridade sobre o reino de Portu
g'nl, julgaram do seu eleveI' cmpecer por todos os meios ao seu
alcance, a execução eleste tr:1ma., o que tlzeram declarn.ndo pela.
circular sob n. 3 que considerlLvn.m como su penso o decreto
precilado do 3 de março do 1828 por não e verificarem as pre
mi. sas sobre que eIle. fuudara.

Quando os ropresentantes d imperio acabavam de dar este
I a.sa, cbegou a. Londres a noticia de baver a ciclade do Porto,
apoiada polas tropas da guarniçã , abraçado a 17 de maio, a
glorio a resolnçiio de declara.r· e contra a. reboldia e usurpação
e instituido UIlln. jun'tn. provi ol'ia para defender os direitos de
D. Podro e ue sua ti lha n. senhol'a O, Mar'ia da Gloria (l). Não
he ilnl'ttm elles em recanhe er umn autoriJade iustituida, pam
promoveI' o.; dil'eilo do monarcha que representa,am, e passa-

{'l Esta jnntn compunha-se dos seguintes membros Antonio Hyppolilo Coslll,
presid nle; J)ull,'te Guilbe"me lõerrCll'n, ,'ice-presidente; D. Fehppe de Souza
Jlolstein, conde de ampni ,Candido Jos~ Xn\"ier, Francisco da Gama Lobo
Hotelho, Alexandre Tholllnz de .Ioracs Sarmento, Jos~ Joaquim Geraldo de
',mpaio, Fl'Ilneisco Ignncio Vanzeller, Chrislinno Nicolão Copqne. ~[auoel

AntoDlo Caldei,'a Vellez Cnstello n"anco e Joaquim Antonio de Magalhães.
1'ost l'iormenle (2 de julho de 182'l dissolveu-se n junta depositando por um
deel'eto 1lI0tivndo, as 'gnado po,' seus meutb,'os, a plena autol'idade que tinha
oX<::I'ciclo, nas milos de tlma éOIl1D1is.lio pCl"lunnentc cowposL.'l de uln presidente,
o geue,'al João Carlos d >'al<1anha e Daun, 4u fieou eomlllandando o exercito.
e <1o)l1S memu,'os Fmneiseo eh Gamn Lobo Botelbo, e Joaquim Antonio do
Mngalhães.
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ram a faze-lo por meio da cil'cular sob n. 4, adoptanLlo e le
meio de circulares dirigidas ás legações pari\ evitarem dirigir-.,e
as côrtes j unlo LIas quaes e achavam acreditado , e eu tl'al' com
elIas em disCUESÕ.3S desagl'adaveis. e aliás escu adas.

Em consequen:;ia desse seu reconhecimento, e a rogo LIa em
baixada em LonLlres do soberano legitimo de Portugal D. PeLlI'o
IV, passaram a pl'eEtar ::i. refel'ida j unta do POl'to alguns auxilias
compativeis com o e;;talIo de neutralidade em que haviam alé
então mantido o imperio. E como a legação do Brazil cm Londres,
não tivesse pago o dividendo do omprestimo portuguez, poude
faci lmente ministrar á sobrcdi ta embaixada de D. Pedro IV
os fundos precisos :1fim de expedir paril. a cidade do Porto
varias officiaes geueraes portllguezes, que tinham emigrado
de Portugal, e á fl'ente delles foi o milrquez de Palmella,
que de todo se votara á CaUSl\ da Iegi limidade, deixaodo em
Londres a sua llumerosissim<1 l'amilia, e en treg:1l1do ao visconde
de Itabayana; o trato do~ negocias diplomaticos de S. 1\1. F.
D. Pedro IV.

Esta expedição em que, além do marquez de PalmeUa, con e
lheiros barão de Renelurr, Candido José Xávier, D. Felippe de
Souza Holstein, condes ele Taipa e-de Calharis, e de outros pOl'tu
guezes fieis a D. Pedro I Y iam os dislinctos omciaes genel'aes
conde de Sampaio, Saldanha, Villa-Flor, StuLbs, e Fr:1lJcisco
de Paula de Azeredo, chegou felizmente ao Porto, pOl'ém.
já tarele, porque a juntl\ do POl'to obl'Ura com lentidão, e o
partido do usurpador com celel'iLlade ; sendo o resultado di to a
dissolução da junta no dia 2 de julho, successo infausto que a
chegada de tantos homens notaveis no tl1oatro ela acção. j:'1. nilo
poude sustar.

A emigração do novo destes partidistas da legitimidado, e
ainda de outros, a occupação do Porto pelas tropas rebeldes, e
a retirada elos d,t legitimidade seguia-se logo apoz.

Esta inesperada e subita. cata~trophe, que se opel'ou ue uma
maneircl. vergonhosa, foi uma elerl'ota completa para a causa de
D. Pedro IV e uma victoria para a elo usurpador.

Era a cidade do Porto de todas as povoações elo reino de Por
tugal, a que mais ruidosas pl'ovas dera de espirita liberal, em
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todos os movimentos pol iticos antecedeu tes, e eUa não faltou
nesta occasião às suas tradições, proclamando alli a soberania de
D. l\·faria II e a carta constitucional, e norne'1ndo no dia 17 de
maio de 1828 uma junta governativa que Ee installou a 22 para
dirigil' o movimento em nome dessa senhora.

Preparou-se uma força de quatro mil soldados que se expediu
contm Lisboa., ás ordens do brigadeiro Saraiva da Cunha. Mas
em lagar de aproveitar a conCus1í.o que a primeira noticia do
movimento do Porto iocutiu no governo usurpador fazendo mar
char incontinente sobre Lisbôa, estas e todas ::J.S mais tropas fieis
a D. Pedro I'[ue se reuniram em Coimbra, n1í.o se permittiu que
passassem das margens do Mondego.

D. Miguel pelo seu lado, immetliatamente tratou de provi
denciar uo sentido de sufl·oca.r e3te movimento. Confiado o seu
exercito ao general AI varo Xavier de Povoas, marchou este no
mesmo instante contra os constitucionaes, que recuaram para o
Porto. Emf]ua.nto Povoas proseguia pela parte do sul, appro
ximava-se a estct cidade pela parte do norte o genel'al Gaspar
Teixeira com uma di visão tirada dos tres corpos de tropas,
ol'g-anj adas nas provincias de Traz-as-Montes e do Minho, pelos
viscondes do Peso da Regoa, e de S. João da Pesqueira, e por
D. Alvaro da Costa.

Os constitucionaes conheceram então que não podiam resistir
com successo às Corças Ilumerosas ele D. Miguel, e resolveram
que o seu exercito abanrlonasse a cidade e tomasse o caminho da
Galliza. afim ue asylar-se em Hespanha, emquanto por mar se
salvas em os chefes compromettidos no movimento, inclusive os
ultimamente chegados da Inglaterra, e que se ha.viam reunido it
junta provisoria uns, coHocando-se outros no exercito, como
melhor conveio.

Executaram-se felizmente estas deliberações, de modo que o
general Povoas encontrou a cidade do Porto despovoada de quan
tos se haviam proclamado libet'aes. e o exercito que elle vinha
combater, marchando para a fronteira do norte. Correu no encal
ço dos fugi ti vos, e conseguia sempl'e oITender-lhes a retaguarda,
ferir e matat'-l11es cerca de 200 homens, aprisionar-lhes
300, e apossar-se ele toda a. artilharia, que elles foram aban-
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donando pela. estrada; logrando acolher-se ú. Galliza, onde foram
desarmados pelas autoridades l1espanholas uns 5.000 sol
dados. Assim acabou o movimento constitucional da cidade
do Porto, •

Em contraposição a este desastre, recebel'a-se em Londre3
noticia de se haverem as ilhas dos Açores leclarado fieis ao seu
legitimo soberano : mas apezar da fidelidado destes subditos e
dos habitantes da Madeira, ,julgava-se na lnglaterl'a perdida a
causa da legitimidade, de D. Pedro ao saber no Rio de Janeiro
do que se passara em Portugal, não tivesse revogado o mal
acouselhado decl'eto de 3 de março, e tivesse enviado sua filha, o.
rainha D. Maria II, para Vienna d'Austria; visto como no
primeiro caso ficava D. Pedro destituido de toüa a autoridade
sobre Portugal, o que muito desejavam os gabinetes ue Londres
e Vienna, e o governo secreto da França, Ao passo que da
chegada da rainha a Vienna, resultaria ficar eUe privado da
natural tutela de sua filha, que era a ultima arma que lhe
re. tava para di putar ao usurpador a corôa de Portugal; pas
sando estll. prÍllceza a um estado de cll.ptiveiro naquella cidade,
como succedeu ao filho de Bonaparte, até que approuvesse a
Metternick dar-lhe qualquer destino.
r Tendo tl'azido a este ponto ll. breve nolicia. dos evontos occor
rido em Portugal, desde a chegada alli do infante D, Miguel, atê
a épocll. em que o marquez de Barbacena começou a obr-tr depois
da sua chegadlt á Inglaterra com a rainha D, Maria II, cumpre
agora tl'anscrever os documentos de transcendente valor hiatorico
citados nas pagims que venho de escrever, os quaes illustram
e authenticam os acontecimento narrados ahi.

N. 1 - Decreto da D. Miguel convocando os tres estados do
reino de Portugual e Algarves.

Tendo·se accr(:scentado muito mais, em razão dos succes'os
posteriores, a necllssidade de convocar os tres e tados do reino,
já reconhecida por eI-rei meu seuhor, e pai, que santa glorill.
haja, na carta de lei de 4 de junho de 1824, (juerendo eu satis
fazer as urgentes representações que sobre e ta matel'ia tem
fei to subir it minha real presença o cloro o a JlobrQza, os tribu
naes e a todas as camar,1S : sou servido conformando-me com
o pltrec r de pessoas doutas, zelozas do serviço de Deus, e do
lJllm da nação, convocar os ditos tres estados cl reino, para. esta
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cidade de Li boa, dentr de 30 dias, contados desde a data das
cartas de convocaç[o, afim d que elles por modo solemne, e
legal, segundo os usos e estylos desta monal'chü1, e na 10rma
praticada em semelhantes occasiões reconheçam a applicação de
graves pontos de direito portuguez, e por e3te modo restituam a
concordia e socego publico, e pos am tomar assento e boa di
recção todo os importantes negocias do estado.

O meu conselho de ministros o tenha assim entendido, eÁe
cu te e faça cnmprir. Palacio de Nossa Senho!'a d'Aj uda aos
3 de maio de 1828 - Com a rubrica real.

Tendo maduramente considerado a importante materia, que os
tl'es estados juntos nestas côrtes, que mandei convocar me offe
receram nos assentos tomados em cada um dos braços, nos quaes
reconheceram, segundo as disposições fonrlamentaes desta mo
narchia, que eu era chamado a. posse da corôa de te reinos, pe
dindo me qne hou ve1'se por isso de as umir a dignidade de rei
e senhor d.elles, que se me havia devol \"ido desde o fallecimento
de el-rei ~neu senhor e pai, que santa gloria haja, e ponderando
quanto me cumpre seguir em tudo as me mas leis fundamen
tfle da monarchia sobre as quaes e tá fil'mado ° throno por
tngllez ; sou servido por estes respeitos conformar-me tudo com
as referidas resoluções dos tres estados, e convindo que tanto
aos presen tes, como á posteridade conste o" fundamentos em
que se firmaram os mencionados a sentas, hei outrosim por
uem l'Jue, á semelhançn. do que se praticou no anno de 1G4l,
se f'ól'me assento motivado, assignado por todos e cada um dos
tres braços.

Palacio de Nossa Senhora d'Ajuda,30 de junho de 1828
com a rubrica de el-rei nosso senhor.

RE~OLUÇÃO-Agradeço ao e,·tado da nobreza o zelo que mostra
pela continuação dasuccessão a corôadeste reinos, e n[o deixarei
de tratar ma,teria tão grave como mais convier aos interesses da
monarcLJiu.

« Palacio de nossa. Senho!':1. d'Ajuda aos 30 de junho de 1828
-Com a rubrica trel-rei nosso enhor.

E tava pois consummada a usurpação do th!'ono de Portugal
por aquelIe mesmo principe seu irmão em quem o imperador
tanto confiara.

Não haviam actuado no espirita de D.. liguei nem os senti
mentos de conft'aternidade, nem o' da gratidão pelas trnnscen
dentes provas de amor e confiança que recebera de D. Pedro,
nem tiío pO-t~CO experimen tau a sua <üma a meno!' compuncção ao
quebrar todos os juramento" que fizera de obediencia ás suas
leis.
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E si mosmo abandonando a elevada ordem moral de conside·
rações que regem as acções dos homens de bom'a, comtemplar o
historiadol' a couducta do infante :'t.luz egoistica dos rosul tados
no ponto ele vista elos iuteresses modernos envolvidos nelles ainda
assim, compamndo a brilhante posição que ja era sua, e que
eUe perdeu, por querer perfidamont apossar-se de outra. quo
não lhe pertencia, com aquella em que merecidamen to veio a
cabir por fim, o escriptor imparcial, mas pensador, não póde
deixar de attribuir a. D. Miguel perversão de entendimento e
perversidade de coração.

Não posso, porem, persuadir-me que o comportamento deste
principe fosse a consequencia de um plano de acção ante
riormente assentado, durante a sua residcncia em Vienna
d'Austria; porque comparando-o com as suas profissões tle fó, ao
passar por Pariz e Londres; bem como as promessas c protes
tações contidas nas suas cartas por esse mesmo tempo tliri
gidas a D. Pedro, resultaria um tal requinte de dissimulação, e
uma tal força de vontade na occultação do seu verdadeiro de
signio, absolutamente incompativeis com a fraqueza real do seu
caracter.

D. Miguel nunca passou de um vil, covarde, e desprezivel ty
mno, destituido completamente do genio, firmeza, profundidade
de espirito, e sagacidade, que no dictador Francia, o constituia,
mesmo no crime, no assombro da eivilisação: antes inclino-me
a crer que o infante foi apenas um miseravol de m:í.os instinctoil,
a quem a perversa rainha D. Carlota Joaquina, de p::wceria
com os apostolicos e absolutistas, aterra.mlo-Ibe a alma, co
varde com fabricadas conspirações franco-maçonicas, tornaram
prompto inst rumento das suas vinganças, ambições e in to
lerancia..

As cártes declararam unanimemente a D. Miguel de Bragança
rei legitimo de Portugal e Algarves, segun~o os usos e estylos,
e as disposições fundamentaes da monarchia portugueza j e nul
los não só os juramentos que violentado (disseram) prestara elle
em terra estrangeira, como todos os decretos publicados desde o
fallecimento de D. João vr, em nome de D. Pedro IV que nunca
fOra e nem era rei de Portugal, por se lJaver desnacionalisado
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acceitando uma. corôn, estrangeira, ; e em fim sem o menor valor
todos os actos por D. Pedro assignados no Rio de Janeiro, por
sua iocompetencia reconhecida.

Assim, não era jit um principe Eómente, que obcecado pela
ambição, se tornara perjuro; era uma, nação inteira symbolisada
nos seus representantes, que renegava aquelles solemnes jura,
mentos que ainda. ha pouco prestara, espontaneamente accla.
mando a. D. Pedro rei legitimo de Portugal; inconsequencia
muito vulgar em povos semi-cultos,que governados sempre pelos
impulsos apaixonados da ignorancia, não conhecem aquella
voz calma, patriotica, e esclarecida. da razão, que se denomina
espirito publico.

Tambem votaram os tres estados uma representação signifi
cativa em relação á pessoa de D. Maria II solicitando de
D. Miguel que tratasse de contral1ir nupcias, e realisar consoI:cio
com alguma princeza ouropéa, afim de segurar a sua dynastia; o
que equivali não sómente a uma repulsa do reconhecimento dos
seus anteriol'es esponsaes, mas até a recusa, ue admittir no throno
ue Portugal, mesmo como simples consorte do rei D. Miguel I a
pl'i nC3z~, fi! ha rlaquelle mesmo monarc]m qu pouco antes
haviam acelamado rei legitimo de Portugal, e a ella propria
depois reconheciLla como rainha; tão violenta, era a, aversão
que neste momento experimentavam contra tudo quanto pro
cedia do Brazil.

E os dons decretos de D. Miguel em resposta aos assentos to
lUauos pelos tres estados, bem como a. resoluçiio que respondia
fi. representação des nobres sobre o assumpto do seu casamento,
ha pouco transcriptos. illustram a na,rl'ativa que venho de
fazer.

Acllava-se pois, este prínCipe insano agora ornado com a co
rôa que tanto havia ambicionado, mas para empolgaI-a despoja
ra-se de todos os attributos de honra que ennobrecem a huma
nidade.

Foi acclamado rei de Poetugal e Algarves, na plenitude ele
toda a autoridade absoluta da nntiga magestade. Mas á excepção
dos embaixa.dores da Hespanhn. e Estados-Unidos, todos os mais
agentes diplomaticos acreditados em Portugal, I'Omperam suas
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relações com .0 g' vemo do novo rei; e uns conlJ'n. elle proto;'
talldo, e outl'OS fundn.ndo -s apenas em f,\lta de instrucções e
podel'es de seus sohel'ano.,;, se l'eti,'aram de Lislloa com suas res
pectivas legações.

Passo agora a LL'ansCl'ever 03 documentos [l, que alludi sob
n. 2.

Protesto fei to in timado li. briosa. nação portugueza pelos
plenipotenciarios de sua. magestade o imperador do Bl'azil, nn.
qualidade de rei de POl'tuO"al.

05 ao'üxo assiO'nados, onvia,lo" extraol'diuarios e ministl'os
plenirotenciat'ios Lle sua magestn.de o impel'ador do Brn.zil, junto
de suas mag'e ·tade o imperador un. Austl'ia, e o rei do reino
unido dn. Grau-Bl'etanha e ll'hl.Dda, etc., etc, etc., estando ofi
cialmente lUformados de to rlJ os attentados commettido. ulli
mn.mente em Portugal, contra a legitima autoriuade d'el-rei
D. Pedro IV: e reconhecenilo qu todos os actos pratica,dos na
queUe reino, e nomeadamente it famosa e tumultuaria repre
sentação feita pelo senado da camara de Lisboa no dia 25 d
abril, n.ssim como o d creta expedido nesse mesmo dia, e os de
13 de março e 3 de maio (que a traição e a violencia forçaram o
serenissimo senhor infante D. Miguel a firmar) ão outt'OS
tantos crimes perpretados contra 0::1 incontestaveis direitos de
sua magestade Fideli sima. e de sua mui prezada filha, a rainha
D. MarÍit da Gloria, que hão sido reconhecidos com toda a solem
nidade pelas potencia.~ da Europa em geral, e 1ela nar.üo portu
gueza em particular; faltitria.m ao seu devet' si tardassem mai'
tempo em appUcar ás de~astrosa.scircllmstancias de POl'tugal as
instrucções preventivas de que o imperador, seu amo, foi el'Vido
munil-os.

Chamados, pois, a desempenhar esta penosa, mas honorifica
obrigação, os sobreditos p\enipotencial'ios peote tam ela maueit'<1
a mais formal, e no augusto nome d'cl-r i D. Pecll'o IV.

I. o Contra toda, c qualquer violaçüo dos inauferi veis direitos
do mesmo senhor, e ue sua augusta filha, a rainha. D. Marht
dn. Gloria á. cor6:t de POl'tufl"a\.

2. 0 Conh'a a temerarht e violenta nbolição ela' instituições es
pontane[l,mente outorgadas por el-rei, e legalmente jUl'adus e
estabelecidas nUlJ.uelle reino .
. 3.0 E, fina.lmente, contra a convocnçii.o illecal e insidiosa dos

antigos tl'es estados da monarchia, rlue haviam deixado de exis
tie, já pelos effeitos ele uma diuturni sima prescripção, já. pelo
facto elas mencionadas in tituiçues.

POl'ém, comu este souel'a.no protesto não posc;a ser notificado
ao governo actual de Portugal, que, pelo motivo de ter manife 
tamente violaria todas as condições que lhe foram impostas por
el-rei D. Pedro IV, bem como pOl' ha.ver, pelo citado decreto
de 3 de maio, posto em duvida os imprescrepliveis direitos do
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mo"mo augusto 8en]I01\ a 'sumia elesrle logo o caracter de um
gov rno ele facto, e se acba privado úe todas as relações politi
cas com os uignissimos ministros estrangeiro residentes em
Llli1Joa, tomam os plenipotenciarios abaixo assigoados a resolução
d dil'i_i1-o como o rawlIl tt ul'io, a. nação portugueza, na tlrme
]lOl'::;ua~ão ue que uã Ih'ü eUllCl·c,a.l'ão em vão, o de (jue rt sua.
ltel'c'diLaria lideliditue niio soal'el'à jàulais, (jllr. uma. racçã
pOI,rlu" e p I~U[';t (jllobl'ante o prinl;ipio tutC1<H' dt~ leg-itiuJidaue,
que é o mais fil'm l'stoio da traoquilidtttlc ctt! Europa, o que
todo" os soIJe!'.lIlo:; teem contl'ilhido o gooel'o~o empenho do
mautel'em ioviolal"el, partI bem seu, e elos 'eus respedivos
sulJuitos.

Feito em Loouros, ao' 24 tio maio tio 18') . -Mw-que:; ele Re
~ende.-Visconde de Itabayana.

N. ". - Circnlar diri,rril1a tis lerraçô .l bl'u?ilei 1':1S pelos pleni
potenciarius ue S. 1. L na Europa, o pu1.Jlicada nas gazetas
ioglezas :

orno, pelas mudanças occorridas ultimamente em Portugal'
não ~e acllem verificilda' as premissas e."pl'cssamen te declaradas,
sobre que e funda o decreto do 3 de março prooximo passado,
relativo á abdicação ,la corôa elaquelle reino pOl' par'le de S. M. 1.
el-rei D. Pedro I V, nem possn. o mesmo decreto ser presente
men te e."ecutado em Portug,\l de uma maneil'a legitima e regu
lar, mediante a indi pensavel formalidade da ac eitação da men
danaria aLJdicaç[o, que no augusto nome de ,111. a rainha
D, Maria da. Gloria, a, pelo motivo da sua menoridade, deverão
ü1zer as côrtes daquelle reino in tituidas por el-rei D. Pedro 1V
que são os unicos competentes para, tal caso, nó consideramos,
citado c!ecreto como suspenso alé ulterior determinação de suo
magestade lirleli sOma. (l,

Em consequencia de tos ponderosos e imprevisto~ molivos,
havemos tomado a resolução de sobrestar na notificação que
S. 1\1. L nos mandou fJzer do me5mo dect'eto ás cÔl'te junto as
quaes nos achamos acreditados; apre samo-nos em infot'mnr
a V. deste oosso ilrobitl'io, para. que entr a-legações imperines
lJ:.1ja a devida uni(i1l'lnidade no cumprimento dt~ ordem 'lue lhes
1ili tl'ansmittida pelo desl a':lho datado de 4 úe JUtll'ÇO do cot'rente
anno.

Deus guarde a V, .. -Londres, 30 de maio de ]828.- Marque;;
ele Rezencle. - 1Tisconde ele ltabC!yema,

N. 4.- Circular dit'igidi1 ás legac:õcs brazileiras pelos plenipo
tenciarioi> de S. J. 1. na. Europa, cm 10 d junho de 18?8, e
publicada nas gazetas inglezas :

Antevendo sua J)1a,gestade impet'ial, na r{lt'l.lil1ade de rei de
Pot'tugal, o caso em que a regencia, confiada ao sereni simo
seuhor infante D, Miguel, viesse a cessar, ou por etreito de
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qualquer h'anstomo operado naquelle reino ou por qnalquer le
gitimo impedimento que inhibisse a Sua Alteza de continuar no
exercicio dfts suas funcçõe', houve por lJem autorisar-vos para.
entretermo relações officiaes com o govorno que llOuvesso de
instituir-se em Portugal, ou em conformidade do i:\l't. 9:3 da.
carla constitucional, ou no seu aug-usto nome, e para. a. defesa
dos seus incontest",veis direitos à coroa do referido reino. E vendo
nós, bem a nosso pezar, verWcndos os casos previotos pela. sin
gular prudencia do nosso augusto amo, havemos dado immediato
cumprimonlo às suas ordens encetando um", correspondencia com
a. junta. provisoria defensora da legitima autoridade de ol-rei
D. Pedro IV, que acaba. de ser installada na. cidade do 1 orto, o
que, em conformidade das nossas instrucções, consideramos como
um governo legitimo, até quo sua magestade fidelissima pro
veja definitivamente e com pleno conl1ecimentú do acontecido
sobre a governança daquelle reino.

Apressamo-nos consequentemente em inform",r a V, .. cle"te
nosso passo, para que entre as legações imperiaes, hilja aqueJllt
uniformidade que o mesmo augusto senhor lhes tem impo to
a obl'igaÇ<10 de seguirem em todos os objectos tio imperial
serviço.

Deus guar,le a V. - ilfarq"c;; (le Rc;;rmcle- 'Visconde ele fta
bayana.

Secreto da legação de Londres. - lllm. e Exm. Sonhor.
Como pela. ul'gencia do meu prestante collegn, o Exm. mar
qnez de Rezende não possa continuar", serie tle omcios quo
tinhamos a honrll. tle dirigi I' em commum a V. Ex. pa sarei a
tratnl' na. série dos ameias secretos rlesta legação, tudo quanto
fór relati vo nos assumptos que occasionaram a correspondeucin.
coUectiva dos ministros de S. M. I. residentes nas côrtes ele
Vf",nna e de Londres.

Nessa correspondencia dissemos repelidas vezes que S. 1. 1.
havia sido trahido por aqueIlas côrws que mais o urgiam para
C)ue houvesse de confiar a regencia de POl'tllgal ao senhor
infante D. Miguel, que foram ns cortes de Vienna e Lontlres ; e
ainda que o~ proprios factos destas côrtes sejam as mais il'l'efm
gaveis provas da sua execravel perlidia, não me dispensarei
comtudo de apresentar em apoio desta nossa assel'ção o parecer
que a, ta.l respeito enunciou o conde de Funchal, diplomatl\ vete
rano e um dos subditos mais fie.is de el-l'ei o senhor D. PedI'
IV no olficio inclu o por cópia que ultimamente me dirigiu. Em
abono da vel'dade devo dizer que não foi este gabineto (') e sim o
de Vienna, ou de seu proprio motu, pelo desejo de ver abolido o
regimen constitucional em Portugal, ou impellido pela facção

(1) Referia-s. o visconde de ltabLt)'''-na ao gabinele ill(;lez.
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denominada apostolica influente nos gabinetee de Madrid, e das
Tulherias, que tomou a iniciativa na execução de tão iniquo e
deshonroso projecto. Mas desde que o duque de Wellington foi
posto á testa deste ministerio, e que o principe de Estherhazy
conseguio com as suas traças collocal' lord Aberdeen na reparti
çã.o rios neg-ocios e;;tl'angeiros, estabeleceu-5e entre os gabinetes
de Vienna e de Londre3 a mais complet:1 connivencia, e o mais
perfeito accôrdo em todas as medidas que hão tomado para o fim
não sámente de aux-iliarem indirectamente a usurpação (como
foram as elo reconhecimento dos bloqueios do bal'ra do Doul'O, e
do porto do Funchal) mas ta.mbem de legitimarem a usurpação
iuduzindo no:so amo a capitular com seu adversario, que é a
mis,ào que acaba de sel' confiada a. astucia, e petulancia reco
nhecida de lord Strangford ; todas estas personagens obram por
motivos diLrerentes ; lord WelJington pelo capricho que faz de
seguir uma marcha contraria a. do fallecido 1\11'. Canning, pela
aversão que tem a instituições anti-aristocraticas e por intlu
xo do escimdaloso lord Beresford.

Este lord é arrastado pelas torpes allianças da, famosa
viscondessi1 de Jeromenha ; e pelo ardente desejo que tem bnto
do vingar-sc dos constitucionaes portuguezes que constantemente
hão contl'ariado suas pretençoos, e mcsmo humilhado a sua
pessoa, como de voltar ú. Portugd para, contil1ual' a e:xcrcitar
naquelJe reino as [uncções de PI'o-consul britannico.

Lord Aberdeen (que sobrepuja a 'eu façanboso il'l1lão (I) em
orgulho, obstinação, e filaucia) é movido por infiuencia do pl'in
cipe de E'therhazy, que o fez ministro dos negocios e tL'angei
ros e pelo sentimento de fraterni<lade que o impelJe a tomar
parte nos maleficios do irmão, infestando com desmediclo m'dor a
causa de sua. magestade imperia.l.

O principe do E iherbazy segue a politica dolosa da sua côrte,
que é todavia uniforme, e coherente pois lHl,ventlo já sacrificado
uma. princeza. austriaca no anno de 1809 ao u urp[tdor do throno
de França, não hesita tambem agora em sacrificar a, (ilha de
uma archiducheza de Austria ao u ul'pador da corôo. de Portugal,
comtanto que obtenha a pretendida abolição do sy;;tema consti
tucional ostabelecitlo naquelle reino.

Este é o motivo real da alei vo 'ia da côl'te de Vienna. O da
deste fji\ binete (Illfjlatel'l'a) é o mesmo que o dil'ige em todas as
~uas operações, isto é o illteresse privatiyo da In"latel'l'a; e lem
bl'ado elo qnn.nto lucrou no allllO de 1642 quando reconheceu o
senhol' roi D, João IV protende agom patrocinar a u urpaçiio
da 'orôa de Portugal, para ll:l.ver em remuneração deste igno
minioso serviço, ou a cessão de alguma ou alO'wnas da colonia
Pol'tuguezas, ou a. continuação dos abusivos favores e privilegios
de que go a o commercio inglez em POl'tugal.

(1) MI'. Gordon, clI1unixallor da Inglatel'ra junto" c~rtc do Ri de .Jnnci"n.
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Eu já tinha sobejas razões para SIl peitar este deshonesto de
signio j porém, havendo ultimamente I'ecebiuo de 101' Aberueen
a nota inclu a por ropia, em que eUe se antecipa r> declarar-me
em tom de supremacia, que '. M. B. nã con entirá. jamais qu
as colonias p rtllguezas se separem da sna m tropole, que é o
me mo que dizeI' q\1 S. 1\1. R. não quer (Ju ol-rei o 'I'.
D. Petlt'o IV conscrv :1qudla pal'le da UlOnrLl' ltia [Jortuguez'l que
deseja, ficar debaixo t1,1 'lia. beneüc,l dominação, o não ..er imlllo
lada ao furor do g-o verDO llSll rprulor, vOl'i Uca'las e Ião pleua mon te
a, minhas supeitas, e reconheciuo o iutento ctl1 tem e te ga
binete ele que o referido govel'llo consel've as rIitas colonias, para
que possa ceder á Inglaterra aqueIla, ou aqu\jUas que lho
convierem.

Para forçar a ilha da, I\[adeira a rel1uer- e é que este minis
terio se accelerou (com cscanclalo de sua mesm:t nação, e d
continente) fi, reconhecer o bloquei do porto do Funchal, :lntes
de constar a existencia delle ; e por macllinações clandestina
não deixará elle de promover igualmente a 'ubmi sito das ilhas
dos Açeres ao governo usurpador existente em Portugal. E'
tambem para impedir vosso a,ugusto o.mo d ficar com algumas
tlas sobreJitas coI nias que esta cÓl'te pretende fazeI' o papel de
mediadoro. na o..[rontosa capitulação que lord Strungfol'd vai
propor ao mesmo senhor. E como não é de e3perar que S. M. 1.
depois ele coubecer o abuso que da sua bm. fé Mo feito
as côrtes de Visnna e Londres, queil'a ainda servir d instru
mento para que cada um L deUus recebi. o desejado premio de
sua abominavel aleIvosia, ouso crer (Jue mallogl'ar-s -ha a. si
nistra e indecorosa tentatlva. flue lord Stral1gford vae encarregado
de fazer pa~a com o mesmo sen 1101'. Nem eu me atrevera a
suppor o contrario; porque i o con trario acontecesse (o que não
é [Jossivel) ficaria, ' . .M. I. menoscauado ml opinião tle toda a
outras potencias da Europa, que esperam que eUe ostente a
maior diO'nidade e lirmeza de caracter neste doplorubilissima
conj unctura.

Lord Strangford ba de usar de todos os ardis imaginavei e
mesmo da ameaça de que a luglaterra passara a reconhecer o.
o SI'. infante como legitllDo rei de Portngal; mas nada di'to
deverá. fazer trepidar o governo de S. 111. l., porque e. le minis
terio por mais a11 ~inado que esteja, ná o\1s'l1'à aiTl'on tal' a.
opinião publica da nação ing-Ieza, e da maior parte das do
continente, que estão hort'orisadas eom a mencionada usur
pação.

Este ministerio vae se tornando (lio. em dia mais odioso j o
não podendo ser de. long-a duração, ha de (segundo a pmtica,
deste reino) ser substituido por outr'o que 1m. de ser mnito menos
infesto á causa do nosso amo. A sahida tlelle do S. A. R. o duq ue
de Clarense pa'rece-me jit ser um symptoma do sua nã.o remota
disso! ução.

Demais disto a usurpação tem uma. base mui fl'aca que é a
vida do Sr. in('ante, e ainda que no causa da l"giLimiclade tenha
s011'ric10 alguns revezes, não no considero aincl,. inteiramente
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perdida i porque si el-rei o Sr. D. Pedro IV tiver revogado a
a sua abdicação e nomeado uma regencia para obra!' em oppo
sição ao governo usurpador, pMe a referida C;1,USa. adquirir
grande forç~t moral, e fazer espantosos progressos não obstante
as m8chinlições occuIta dos S3US adversarios.

Quando mesmo venha a succumbir a causa da legitimidade
tera o mesmo augusto senhor dous arbitrios a sua escolha, ou o
de reconhecer o usurpador (o que póde fazer por 'i só, e, em a
mediação de quaesquer potencias estrangeiras) ou de perma
necer na posição bonrosa e admiravel em que se conservou
Jame II, para com Guilherme III e Luiz XVIII para com Na
poleão Bonaparte. Este segundo arbítrio é o que julgo mais
aigno de um brioso monarcha qual é o nosso augusto amo.
Est:t Jnl3sma, opinião é a de muitos homens de e'tado da Europa
e nomeadamente a de MI'. Hyde de Neuwille, com quem o meu
collega EJfm. marquez de Rezende acaba de praticar em Paris
a este respeito. '.

E pois que mencionei esta circumstaócia, direi a V. Ex-. que
não foi casual e to encontl'o do dito ma.rquez com o referido mi
nistro de e 'tarIo de . M. cl1ristíanissim'1.

ahendo nó' que o actual ministerio fJ'ancez não 0):l1'a. por
influxo do partido jesuitico que prepondera no interior do pa·
lacio das Tu1 herias, tendo VOt' mui conveniente ao serviço rIe
:'. f. I. o rle, t,lear aqueHe J lini"tro lia o[lpo:;ição que no a-tão
fazendo as eârtes de Vtenna e de Londres. foi aec l'dadl) entre
nós e o marquez de P::tlmeUa, que devíamo tratar de captar a
benevolencia do referido ministerio pelo intermedio de fI'. Hyde
de Nawville, que e mostra alfeato â cau'a ela legitimidade, e
gosa. de gl'ande Cl'edito entre os seus collegas. Pam e te fim é
que o marqnez de Rezende foi avistar-se com dito mini ,tro de
estado fraucez \ e ainda que as conferencias que tiver m logar
nj10 nos anguram a. p~ena obtenÇ<.to do tim C/ne tínhamos em
vista, Incramos todavia o conbec r que o sobl'edito ministro
extr<ln1Ja sobremaneil'a o cumportamento do g-abinetes de
Vienna e Londres pam com el-rei o SI'. D. Pedro IV j que não
apoiará, i não mui friamente as il1stancias que eUes mandaram
fazer por lorcl tral1gford ao mesmo senhor; e que conta com a
revog\H;ão do decreto do 3 de março proximo passado.

Por e~sa mesma oceasião sonbemos que o ministerio francez
rennnciara ao intento que manifestara da mandar navios aos
porto da Galliza para o transporte dos partidistas de legitimidade
que alli se refugiaram, e não duvido affirmar a V. Ex. que e-ta
mudança foi o etreito de suggestões desta cÓl'te, que mostrando
se logo mui ciosa do rasgo de genero idade que a França pre
tendia pr, ticar, tratou immediatamente de empecer a execução
delIe. A tanto chegou a sua malignidade, mas a historia. ecret.'l.
fleste gabinete, oiferece tanto de te genero, que não nos de
vemcs maravilha,r do que elle acaba de fazer.

Não devendo dar maior extensão a este omcio terminal·o·bei
cbamando a. attenção de V. Ex. sobre !l, resposta (tambem in
clusa por cópia) que dei á nota precitada de lord Aberdeen.

26
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EUa está redigida de maneira que frustra a notificação que elIe
me fez acerca da não separação das colonias portuguezas, e se
pl'esta ao uso que as futuras circumstancias exigirem que della
se faça.

Deus guarde a V.Ex.-Londres, 1 de setembro de l828.-Illm.
e Exm. 'r. marquez de Aracaty.- "Visconde de Itabayana.

Emquanto em Portugal as cousas se desenvolviam pelo modo
que acabo succintameute de historiar nas precedentes paginas,
executava D. Pedl'o no Rio de Jaueiro o memoravel decreto,
muitas vezes aIludido nellas, datado de 3 de março de 1828, em
virtude do qual completava a sua abdicação â corôa daquelle
reino, enviando-o a seu irmão acompanhado de uma carta, beIlo
documento historico, repleto de elevados sentimentos de sincera
e dedicada estima.

Sem duvida qualquer influencia eIerceram os embaixadores
da Austria e Inglaterra na determinação deste importante
-Acto- mas independentemente de semelhante influencia, D.
Pedro pelos proprios impulsos do seu caracter franco e rasgado,
o haveria praticado de pl'oprio motu, e não penso que, si quer
de leve, por isso, alguma censura lhe possa ser irrogada.

Quando um homem pratica um acto de grandeza e generosi
dade em bem de outro que o accumulara de protestações de ~tmor,

fidelidade, e obediencia, e entretanto os resultados demonstram
que semelhantes profissões eram fementidas; o ouioso recahe
sobre quem pratica a aleivosia, sem detl'ahir um ceitil da admi
raÇc'io que o acto em si merece.

Passo agora a transcrever esses dous importantissimos do
cumentos llistoricos para a cabal comprehensão dos aconteci
mentos subsequentes em cuja narração muito breve vou entrar.

Carta que o imperador do Bl'azil D. Pedro I escreveu ao
infaute D. Miguel por occasião de publicar o decreto de sua
abdica.ção da corõa portugueza, em 3 de março de 1828, remettida
aI" via pelo paquete N etoton, e a 2" via pela nào Dom João VI.

Meu querido mano. Acabo de completar hoje o - Acto
da minha abdicação da cOl'ôa portugueza na pessôa da minha
amada e querida fllllct D. Maria, da Gloria, rainha de Portugal,
em conformidade á minha carta regia de 2 de maio de 1826,
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como o mano vera do decreto que lhe remetto pltra fazer publi
C<'U' e executar. Nesta minha muito livre e espontanea resolução
achará mais uma das muitas provas, que lhe tenho dado, da idéa
qne formo da sua pessôa, quanto á sabedoria, conhecimento do
mundo politico, adquil'idos junto a S. M. L R. e A. o imperador
d'Austria, meu sogro, e meu amigo, a quem o mano e eu devemos
eternum ser gratos.

Não param ainda. aqui os motivos que devem fazer sentir ao
mano a força da minha amisade expressada por e te meu acto,
tão livremente feito, afim de que na [órma da carta constitucio
nal, o mano governe esses reinos e dominios durante a menori
dade da sua rainha D. Maria II j vendo o mano nelte quanto eu
o acho capaz de merecer o conceito da maior, e mais abalisada
fidelidade e amor para com a minha querida filha, ua sobrinha,
sua. esposa, e sua rainha, pois o mano bem conhece que cessando
eu de ter a menor influencia sobre esses reinos, os destinos ou
felizes, ou desgraçados da minha tenra filha lhe estão confiados.
Não e tranhe pois que eu pretenda dar-lhe alguns conselhos,
posto que saiba e esteja certo, que o mano os não precisa, os
quaes vem a ser, sustentar com todas as suas força a carta con
stitucional pelo mano e todos o portuguezes jurada: eUa é a
ancora que podera salvar a não do estado da grande tempestade
politica, que ainda está ameaçando sua total ruina, e dar-lhe
segurança.

O palladio da liberdade constitucional bem entendida, deve
ser defendido por todos os homens que tiverem religião, e bom
senso, pois sendo todos os extremos maos e viciosos, quando em
politica se acha um meio termo, que em negocio de tanta magni
tude os evite, deve ser seguido por todo o homem que tiver os
referidos predicados, e mui principalmente por aquelles que go
vernam, cujo primeiro dever é attender ao bem geral a despeito
de qualquer interesse particular.

O mano é religioso, tem muito juizo, muito talento, recebeu
optimos conselho de S. M. o imperador da Austria meu agro:
siga-os e vera que ha de ser muito feliz na sua regencia, e fazer
felizes subclitos que foram meus, e que emquanto os governei,
me mereceram cuidados, vigílias e desveUos para os delxar con
stituidos da maneira a mai brilhante, decorosa e util, conforme
a boa razão, e luzes do seculo; garantida ao mesmo tempo sua
ind pendencia nacional.

Ião despreze os dictames de sua consciencia, não se deixe
guiar por ninguem, não dê ouvidos a partido ; ouça a todos,
mas resolva-se sempre conforme a leis, costumes e utilidade de
sua patl'ia, pela qual é obrigado até a sacrificar-se.

ã.o estranhe, torno a dizer-lhe, este meu modo de e crever;
eu não po o ter outra linguagem inão a da franqueza com que
a Divina Providencia me dotou; e principalmente com um irmão
de quem sou intimo amigo, a. ponto de dar-lhe em casamento
minha. filba.

Acceite as seguranças de amor e affeição com que ous eu mano
que muito o estima.- PEDRO.
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Ao infante D. Miguel, meu muito amaçlo e querido irmão
regente dos reinos de Portugal e Algarves e nelles meu lugar
tenente.

DECRETO - Tendo chegauo p tempo qpe em minha a.lta sabe
doria havia marcLdo, pam completar a minb.a abdicação c1~ corôa
portugueza conforme a minba. carta regia de C) de maio de
1826 e convindo muito dar p. nação portugueza, sempre zelosa
ele i'Hla independencia uma pl'ova indubitayel de que eu de ejo
yel-a pel'petunmente epnradq, dfL nação bl'azileira (da qual
tenho l'j. mui distiucta ~lol'ia e uf,lllia de sel' obemno) de um
maL! que torue impraticavel até qualquer üJe\ de reunião: Hei
por bem ele minha. muito livre o e pon tnuea von tade, depois ue
ter ponderarlo este tão importante negocio,ordenar como pOl' este
meu real decreto ordeno que o reino de POl'tllgal eja gover
nado em nome da minha muito amada e querida fillla D. Maria
11 já anteriormente sua rainha, na fórma. da carta cons
titucional por mim decretada, dada, mandada jurar e ,ju
rada; e outroslm declaral' muito expressamente que não
tenho mais pretenção ou direito algum à corôaportugueza e
seps dominios.

O infante D. Miguel, meu muito amado e prezado il'mão,
regente dos reino de I ortugal e AIg,tl've,;, e nelles meu
lllgar tenente, o tenha assim entendido, e faça publicar e exe
cutar.

Palacio da Boa-Vista aos 3 de março de 1828. - Com a
rubrica de Sua, Magestade.

Conforme - Franoisco Gomes da Silva.

Pela leitura do bosquejo 11istorico que venho de fazer, tera o
leitor obtido, si jà não os possuia, e quiça em muito maior cópia,
um sufficiente cQnnecimento rios movimentos politicas que :'le
deram em Portugal depois da chegada a!li do infante D. Miguel,
e bem assim da maneira porque eram elles encarados pelas
cortes de Vienna, FranÇ1 e Inglaterra.

Vai agol'a conhecer na tl'anscl'ipçií.o que vou fazer dos re pe
ctivos diplomas, qual era o caracter, e os fins da missão confiada
ao marquez do Barbacena, ainda melhor explicadas nas instru
cções que lhe foram communicada', pam norma ele suas opera
ções na Europa.

Depois saberá. pela fiel narração que proponho fazel' dos suc
cessas que se seguiram, qua.l o modo por que se houve o marq!1ez
no desempenho eh. sua tarefa.
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Era-me indispensavel proemiar a narração em que vou entrar,
com os apontamentos historicos que fiz, visto como os eventos
relatados são todos connexos com os actos subsequentes do mar
quez, os quaes poderiam não ser comprehendidos, sem um cabal
conhecimento dos ãntecedentes.

De PI'OPOSito tinha eu até o presente evitado moralisal' os
acontecHnentos de Portugal.

Não estàva eScrevendo a historio. deste paiz, e sô me impor..
tavam os factos succedidos alli, que enc@rravam circumstancias
que exel'lJeram influxo directo ou itldirecto sobre a posição do
mal'qúez, induzindo, ou obrigando-o a praticar, ou a deixar de
praticar a19'uma acção.

Agora, porém, ia eu entral' na historia de uma importante
quadra da sua vida, durante a qual tiveram oS 'eus actos directa
e poderosa Influencia, sobre os acontecimentos que ss seguiram
alli havendo por isso imprescindivel necessidade de explicaI' a
posição em que se achavam elies quando a acção do marquez
começou a ser sentida.

E desde jà direi, que, si os nobres sentImentos da gratidão por
transcendentes sel'viços prestq,dos à sua nação, actuassem nos
peitos lusitanos com a mesma energia com que taes sentimentos
actuam em alguns povos de outras raças, por exemplo nos ari
glo-saxonios, grandes, immensas prova:s do seu reconhecimento
teriam elles cudlulado sobre a memoria do marquez de Barba
cena.

ão exaggero; nas p:lginas que vou escrever, o leitor tera
occa ião de 11valiar por si me mo a natnreza e extensão dos ser
viços prestados a Portugal por este egregio braziieiro.

OS brazileiros e portuguezes costumam clizer dos inglezes, qué
aili, governo e nação sámente trazem em mira promover inter
esses ing-Iezes; sem duvida, mas é sempre sob o ponto de vista
largo, amplo, e elemdo de que esses interesses estão indi solu
velmente ligados ii. promoção do bem estar geral da humanidade,
nllnc<'l. sob o me:squinllo e tacanho encarar da pequenina indivi
dualidade; 'e por is o é que sabem dignamente galardoar taes
serviços, mostrando-se sempre profusamente gratos a quem os
presta.
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Porém os luzitanos de um e outro hemispherio não são menos
susceptiveis do que os anglo-saxões, so1Jre o que toca aos in
teresses proprios, mas circumscrevenuo o eus sentimentos
á estreita esphera da. pessoa., esquecem-se de a.Uender a
serviços que amplianuo a orbita. da sua acção, e ennobrecendo
immensamen te o sentimento, comprehendem os interesses
da nação inteira, sendo essa a razão por que de todo não
sabem remunerar serviços dictados pelo patriotismo amplo e
elevado.

Qnando os brazileiros e portuguezes procurarem imitar os au
glo-saxões neste particular, desde esse momento o advento
entre elIes do homens votados ao bem publico, não ha de ser tão
raro como agora..

Releva fazer observar que, na época em que 08 aconteci
mentos que acabei de historiar tiveram logar, nem existia ainda
a telegraphia electrica, nem navegação regular a vapor de
longo curso, sendo as communicações entre o velho e novo
mundo invariavelmente feitas por navios á vela, os quaes
gastavam de 40 a 60 dias, e algumas vezes muito mais
na viagem, donde resultava que parte desses acontecimentos,
comquanto já de algum tempo consummados, toda.via não eram
ainda conhecidos no Brazil, quando o marquez de Barbacena en
cetou a sua viagem.

Segue agora a transcripção dos documentos que expli(k'\m o
caracter e fim da sua missão.

Illm. e Exm. Sr. - Sua magestade o imperador, nosso
augnsto amo, enviando para Austria sua augusta filha, a. rai
nha, de Portugal, tem em vista não só procurar-lhe uma edu
cação conveniente aos altos desUnos á que a chama a Divina
Providencia, o que em parte alguma melhot' se e:ffectuaria
do que debaixo das vistas de seu augusto avô, mas tambem
segurar e, pela sua presença na Europa, a manutenção dos seus
direitos.

Os acontecimentos que teem occorrido em Portugal, desde a
chegada do infante D. Miguel teem bem naturalmente sorpren
dido, e affiigido sua magestade, e lhe teem causado justos receios
sobre o futuro bem-estar de sua augusta filha, e socego de uni
paiz pelo qual sua magestade sempre terá vivo interes e, ape
zar de que as disposições manifestadas da maneira mais franca e
menos equivoca pelas côrtes de Vienna e Londres de suas
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intenções em favor da manutenção dos direitos da rainha, teem
dado a sua magestade a beln fundada esperança de ver f,tlhar
qualquer empreza culpavel que se tente fazer a semelhante re
speito.

Para dar a V. Ex. autorisação a apoiar e concorrer para os
meios que as reFeridas côrtes, e todas aqueUas que sua posição
chamar a intervir nesta questão, julgarem proprios a conduzir
a um satisfactorio resultado, e para dar-lhes o consentimento de
sua magestade como tutor de sua :1ugusta filha, achará V. Ex.
junto o pleno poder, de que fará uso conforme lh'o permittirem
as circumstancias.

Sua magestade vendo que a distancia e a incerteza, tanto
sobre o progresso das negociações em Portugal, como sobre a
situação geral da Europa, necessariamente influira lias medidas
que se devem tom:1r, não dá a V. Ex. instrucções detalhadas,
e círcumscriptas, que poderiam não combinar com as circum
stancias do momento, mas confia inteiramente no zelo e ta
lento de V. Ex. e no amor que V. Ex. consagra á sua imperial
pessoa.

Deus guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Janeiro, em 27
dejunho de 1828. - Marquezcle Aracaty.

mm. e Exm. Sr. - Devendo V. Ex. voltar á Europa para
acompanhar até Vienna sua magestade fidelissima, e depois
proseguir na diligencia que já encetara, e S. M. F. novamente
lhe recommenda, tenho ordem do mesmo senhor para transmiitir
a V. Ex. as instrucções necessa,rias, as quaes V. Ex. achará sob
ns. 1 e 2.

Para fazer face ás despezas daquella honrosa commissão, se
mandarão pôr á disposição de V. Ex., assim em Genova,como em
Vienna, os fundos nece sarios dentro dos limites da importancia
que ainda se deve a POl'tugal.

Deus guarde a V. Ex. -Palacio elo Rio de Janeiro, 27 de junho
de 1828. - .J1rlarquez de A1'acaty.

lllm. e Exm. Sr. - LargaI'à V. Ex. deste porto em direi
tura a Genova, tocando em Gibmltar p<tra receber pl'atico do
Medi terraneo.

Em Genova terá unica,mente a demora para sua magestade
fidelissima descansar dos incommodos do mar, e preparar-se o
tmD 'porte por terra.

S. M. F. tomará na sua viagem o titulo de duqueza de Gui
marães, e passarà por Parma para visitar sua tia, a archidu
queza Maria Luiza.

O acompanhamento de sua magestade por terra será unica
mente o indispensavel, deixando V. Ex. os criados de necessarios
ou a bordo da fl'agata, ou em terra com um vencimento diario
fixo, como V. Ex. entender.
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Chegando á VienDa, fará entrer.a do sagrado deposito, ele que
vai el)carregado,a eu augusto avô, e então ficarão nacomp!\nhia
da rainha a condessa de ltapag'ipe, D. Marianoa Carlota Brusco,
e Joaquina There7.a de Jesus.

Não enrlo pos ivel sauer-se aO'ora qual sel'á o estado de P01'
tugal à chegada de S. M. F. e i pOl' conseqnencia poderá empre
gar-se pllra suas despezas em Vienua a dotação que tem como
rainha de Portugal, ou si será mister algum sUPPl'imento, ou
adiantamento pelo Bl'azil, deixa S. M. o imperador este final
al'ranjo a discrição de V. Ex" Ullla vez que seja feito de accorclo
com o pl'iucipc3 de Metternick, e tenha completa approvação de
sua mage tade imperial, real e apostolica.

Em relação separada achara V. E'<. o nome e vencimento
das pessoa que acompanham aS, M. F., os quaes vencimentos
V. Ex. mamlara pagar, e formalisara conta separada do que
pretencer ao Brazil, e do que pertencer a Portugal.

Pertence a Portugal a de peza feita com o transporte de
S. l\f. F. desde esta capital até Vienna, e pertence ao Brazil
toda a despeziL que se Iher com as fragatas, glhlrnições e criados
desde o dia em que S. 1\1. F. desembarcar em Genov<.L.

Sua mage tade o imperador conOa .r1à actividade e intélli
gencia de V. Ex. o Lom resultado tlesla tão honl'osa quanto
itnportante commissão.

Deus guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Janeiro, em 21 de
junho de 1828. - Marquez de Aracaty.

111m. e Exin. Sr. - Chegàndo V. Ex. a Genova será cabal
mente informado pelo marquez de Rezende elo e tado da nego
ciações relativas ao casamento de S. M. o imperador, e quando
não e~tejllm ultimadas definitivamente, aproveitara V. Ex. a
opportunidade de residir naquella cidade a raibha mai de Sal'de
nlia, para conhecer as princezas, e si algnma dellas preencher
as circumstancias que sua magestade deseja. e que vão indicadas
na càrta imperial, com que o mesmo sentior acaba de 110nrar a
V. Ex., procurara V. Ex. por todos os trteios, que o seu tàlento
e fidelidade suggerirem, vencer quaesquer ob taculos que tenham
incutido no espirito das ditas princezas, e mal fundado susto ele
virem paru, tão longe.

E'5tas falsas in1pl'essãeS quasi sempre nascem das pessoas que
cercam as princezas, e como ha boa razões para tema!', qnp. taes
pessoas fossem engil nadas, ou seduzidas pelo que teem interesse
em embaraçar o casamento de S. M. F., conv~m qne V. Ex.,
contraminando aquelles piaDOS, consiga ganbar a toelas, e muito
principalmente á rainoa mãL

Pára provar à rri.inha até onde chegam à boa fé e ebti
mentos amigaveis do imperador, poderá V. Ex. collVidâr ti. sua
mage tade para vir na companhia de suu, augusta fill1a, ou
mesmo depois, encarregando-se S. M. L com muito prazer de
todas as despezas ela vinda, estada e volta, quando fôr do s\3u
ag·rado.
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Estando justo definitivamente por sua magestade imperial l
real e aposto li .a o casamento de seu augusto genro com algnma
princeza na Europa, V. Ex. immediatalÍlente que fizer entrega
de sua magestade fidelis ima !le occupará unicElJ e exclusiva
mente dos pl'eparativos nece sarios para o transporte da impe
ratriz, e relativamente aO esplendor e seguranÇá db referido
transporte; e ficum em seu vigor as instl'Ucçõe~ que V. Ex.
recebeu l:lm 18 de agosto do anno pr'oximo passado.

Os criados que acompanham a sua magestade fideliesima
voltarão servindo a sua magestade a imperatriz, e V. Ex: fica
autorisado para chamar dlts ditrerentes legaçêles aquelles criEtdos
de S. M. F. ou fid,dgos add.idos que julgar neces arios, tanto
para assistirem ao casamento, como para. acompanharam a impe·
ratriz.

Acontecendo, o que não é de esperar, ~ue o prlncipe de Met
tel'nich não tenha ultimado ajuate algum, quando V. Ex. chegar
a Vieuna, e que pela communicações que fizer a V. Ex. se per
suarlir, que elle, inteiramente OCcupàdo abm os negocios da
Grecia, pouca a!tenção tenl1a ~otlido pre tal' Ms que dizein re
speito ao casamento de S. M. r., V. Ex., sem dar indioio do
menor re entimento, mas antes com a maior polidez, e tlexterl
dada possivel porá. termo ás diligencias da Austria, e tomara
sobre '1 este negbcio.

Repugna á moralldadà de S. M. r. dar o mais leve credito
a certa informação que recebeu sobl'e a politica do príncipe de
Metternioh, em consequencia da qual este ministro não Slltisfaria
a ordens e desejos ue sua malSestade impel'ial l real e aptlsto
lica, antes contrariava o ca!'amento parlL que os filhos de um
segundo matril110nio não viessem prejndic<lr a filhas do pritileiro.
S. M. r. julga com tudo lL pr'oposito comrtlunicar isto a V. Ex
e do mesmo li.ugu td seúhor saberá V. Ex. como, e quando t:aes
noticia e informações chegaram ao !;l=!U conhecimento.

A confiança que S. M. L tem po to !la i1HeIlig-él1cia, zelo ~
fidelidade de V. Ex. me dispensa de dizer cousa alguma a V. Ex.
sobre seu ulterior procediJnento1 qrladtlo infelizirJente Sé verili~úe
a circllrtlstancia ponderatla no paragra~ho antecedente V. Ex.
ssguii':i. eiltão para onde, e cOmo entender melhor. .

Afim de que V. Ex. tenlia maior latitude na. escolha das
pridC6zas, e possa em CaD equencid. achar uma que reuna o maitar
numero das qualidades indicadas na carta imperial, l1landá
S. M, r. declarar a V. Ex. qu~, suppo to prefira umá prinéeza da
religião catholica, apo toUca roJ11ana. nâ fará. obstacu\O a êit
cumstancia de ser prote ·ütnte.

Para aproveitar a e tada lia fragat.as no Mediterraneo; e
motivar a ua demora. emquanto V. Ex. vai a Vienna, e alli
espera a conclusão do casilillento, poderão a ditas fragatas levar
o conde de Souzel a Marrocos e Argel pará negociai' bbm
aqueUes soberanos o reconhecimento deste imperio e a paz, à
amisade com S. M. r. As fragata ficarão as ordens de . Ex.
e o começo das negociações com 1\1arroéO e Argel tlependerá de
decisão de V. Ex., porquanto Si o casamento estiver, oU ror
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ajustado de maneira que pareça a V. Ex. poder o emprego das
fragatas naquella negociação retardar de um só dia o embarque
da imperatriz noiva, não terá logar talnegocit'.~ão.

Emquanto houver fundada esperança de conseguir uma prin
ceza segundo os desejos de S. M. 1., conservará V. Ex. as fra
gatas na Europa, ruas S. M. r. quer e ordena mui po itivamente
a V. Ex. que o informe circumstanciada e constantemente do
que houver, souber, ou me mo suppozer, sobre o principio, conti
nuação, e conclusão deste negocio, embora pos am haver circum
stancias que contrariem os desejos de S. M. imperial.

Para as communicações mais importantes, mandara V. Ex.
um expresso por França ou I'nglaterra; quando, porém, enteuder
que convém mandar directa e immelliatamente, poderá neste
caso mandar a corveta D. Francisca, deixando sempre à sua
disposição a fragata Imperat1·iz.

S. M. 1. teve mais uma prova do desin teresse de V. Ex.,
pela recusação que fez de ajuda de custo nesta viagem, ma o
mesmo augusto senhor não póde consentir, que recaiam absolu
tamente sobre a fazenda de V. Ex. todas as despezas indispen
saveis na occasião de celebrar a escriptura do casamento, e de
tomar entrega da impel'ial noiva.

E porquanto taes despezas podem variar muito, segundo a
Côrte em que se fizer o casamento, S. M. L sem fixaJ' quantia,
deixa a V. Ex. a liberdade de gastar desde 20 até 60: 000
naquella occasião como ajuda de custo.

Na mesma vista de economisar as despezas pessoaes de
V. Ex., quer S. M. 1. que as duas carruagens, de que V. Ex.
usar no dia do casamento, tenham as armas, e todos os criados
as librés da casa imperial, trazendo V. Ex. em boa arrecadação
para o Brazil, tanto as carruagens como as librés.

Na escriptura do casamento seguirá V. Ex. (tanto quanto fÓl'
compativel com a actual fórma de governo) as estipulações feita
na escriptura do primeiro casamento de S. M. 1., explicando e
fazendo bem entender que, devendo as arras serem estabe
lecidas pela assembléa legislativa em consequencia de p!'oposta
de S. M. L não póde aquella fazer-se, sem e tal' assignada a
escriptura de casamento, e nenhuma duvida se deve entretel'
sobre a decisão e resposta da assembléa, á vista da genero i
dade com que ac.'l.ba de fixar a dotação de S. M. e da família
imperial.

S. M. 1. confia no zelo, perspicacia e intelligencia de V. Ex.
o prompto e bom resultado de tão importante commissão.

Deus guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 27 de
junho de 1828.- Marque;; de Aracaty.

Honrado marquez de Barbacena.-Amigo.- Eu o imperador
vos envio muito saudar, como aquelle que muito amo. Confiando
de Tossa fidelidade e inteireza o desempenho do maior serviço
que ora podeis fazer tanto à minha pessoa e familia, como á
nação brazileira, mandei expedi!' pelo ministro competente as
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instrucções necessarias, que devereis seguir a risca, emquanto
alguma circumstancia imprevista vós não aconselhar a tomar
outro expediente.

E porque a distancia é mui grande, e eu desejo accelerar
quanto fór possiveI o meu casamento, convém que vos habilite
com instrucções mais amplas. e positivamente minhas.

O meu desejo e grande fim é obter uma princeza que por
seu nascimento, formosUl'a, virtudes e in trucção, venha fazer a
minha felicidade e a do imperio: quando não, seja pos ivel re
unir as quatro condições, podereis admittir alguma diminuição
na primeira e quarta, comtanto que a segunda e a terceira se
jam constantes.

Todos os meios que vossa sagacidade e zelo empregar para
conseguir este fim, serão por mim approvados, e por isso vos
incluo tres assignaturas em bl'anco, e ponho á vossa disposição a
minha legitima.

Estou certo que desempenhareis as funcções de fiel cl'iado
tanto acompanhando minha filha e rainha de Portugal para
Vienna, como minha augusta noiva para o Brazil.

Nosso Senhor vos tenha em sua santa guarda, Escripto no
palacio do Rio de Janeiro aos 27 de junho, de 1828, 7° da inde
pendencia e do imperio.- biPERADOR.

Para o marquez de Barbacena.

Meu querido sogro e meu amigo.- Ultimando tudo quanto eu
tinha promettido, envio minha filha rainha de Portugal para a
Europa. afim de aprender na companhia de vossa magestade
imperial, real. e aposlolica, o que lhe convem para um dia vir
a ser imagem de seu avô,fazendo felizes o povos a quem gover
nar. O sentimento que, com tudo, me causa o separar-me
de uma filha tão querida, não me permitte dizer agora mais
cousa alguma.

O marquez de Barbacena encarregado de entregar a vossa
magestade minha filha dirá a vossa magestade tudo que quizer
saber, não só relativo a mim e a toda a minha família como a
a e:ste imperio, e rogo a vo'sa magestade lhe dê inteiro credito
a tudo que da minha parte elIe disser.

Novamente protesto a vossa magestade, que sou com a
maior amisade e a mais perfeita consideração. De vossa, mages
tade imperia.l , real, e apostolica, bom irmão e gemo affAi
çoado.- PEDRO.

Rio de Janeiro 4 de Julho de 1828.

D. Pedro escreveu no mesmo sentido á imperatriz d'Austria,
recommendando-lhe a sua filha.
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Illm. e Exm. Sl'.- Tenl10 a honra de participar a V, Ex. de
ordem de suá. magestade o imper, dor, nosstl augusto amo, que
supposto que, nas instrucções ele 27 do mez proximo passado que
V. Ex. recebeu rell~tivas á vingem de sua ml~gestaLle fldells
sima se determiue que a mesma augusta senhom tome ná sua
viagem o titulo de dllqueZlt de Guimarães, corntuda é ago!'<1J do
agrado ele ua magestade imperial e as im o ol'dena que
S. M. F. tome o titulo de duqueza do Porto: o que partícipo
a V. Ex. para assim o licar entendendo. .-

Deus g-uarde à V. Ex.- Quinta da Bda Vista, ti de .julbo de
1828 - lllm. e Exm. Sr. maretUez de Bar'bacE!lla.-Fl·ancis!Jo
Gomes da Silva.

Illm. e Exm. Sr. - Sua magestade lJ imperador. desejando
imprimir na :embr:wça de sua augusta filha e principiar assim
á recompensar a lealdade dos subúitos da mesma senboral que
na cidade do Portb, juraram manter illeso os seus direitos, e a
carta constitucidnal ela monarchia portugueza:

Ha por bem que sua mag-e~tade fideli sima, duran te a sua
yiagem até Vienna, cise do titulo de duqdeza do Porto. O qrle,
de ordem do mesmo aug'usto sentior, pal'tiljipo a V. Ex.

Deus guarde a V. Ex.- Paço em 3 de julho de 1828.
Mal·que. de Aracaty.

No dia 5 de julho de 1828 apartou-se a princeza brazileira
D. l\taria da Gloria, rainha dE! POl'tugal, da patria, de pai, e
de irmãos de quem até então uunca se separara, deixando assim,
contando apenas nlive annos, a vitla E! ds prazeres que haviam
constituído as delicias da sua infllncia.

A fragata Imperatriz, ea corveta D. Fmncista compunham a
esquadra que a conduzia, e o marquez de Barbacena a acoltIpa
nhava na qualidade de subrogado de seu pai e tutor D. Pedro.

DdUS dias depois (7 de julbd) entrou O paquete inglez trazendo
desp cÍlos do marquez de Rezerlde paHicipàhdo que as tli!lgetibia
em procura de uma esposa para o imperador, em que se havia
proseguicto na Europa, <Íep'lis da partida do marquez ele Barba
cem!. para d Bl'azll pareciam afinal üpproximar-sà a um feliz
resultado, pois que a princeza Cecilia da SuecHi, (illia dei-reI
Gustavo Adolpbo, mostl'uva-se inclinâda a acceitar a mão de
D. Pedro.

Ldgo pela voltá do mesmo pll.etUete, Francisco Gbmes da silva
communicou a circumstancia ao marquez de Barbacena ):làrâ



- 413-

seu governo, entrando detalhadamente na materia, (lama se vera
pela ses'qinte carta qU{:l lhe dirjgio:

Exl.1l. amigo e senboll.- No dia 7 do COIlrente entrou o pa
quete pelo qual recebemos caIltlls do Rezende, escl'iptas em
Londres de 29 de abril a 13 de maio, e pondo de parte o que
nellas ha IleIati vo a Portugal, passo a narrar-lhe seu conteüdo.

Infiro das oartas que o Rezende recebeu de Gentz e do conde
Bolier, cujos originaes mandou, que o negocio elo oasamento
estava concluido, e o confirma outra carta de Gentz ao bavão
de Marescbal, po to que nella eliga - si o imp~l"ad01' não fiCai'

casado este anno, e p01'qtte não quel'em -, e em OutFO lagar tudo
depende do que dahi mandal'em diz6I', visto o estado em que o
mal'qtle::r de Bal'bacena à sua sahida daqui deixou este negocio.
Me s creio, e creio bem, que Gentz quer figurar muito neste
negocio para afinal 1l1e darem mais avultados presentes.

Como o marquez de Rezende me mandou dizer serem pre,
oisos o diplomas que agora remetto l elles ahi vão (excepto os
dou plenos poderes para tratar, etc. e de commissarib im
perial, os quaes V. Ex. levou com o lagar em branco para o
nome da senhOl'a) a saber oarta parn. eI-Fei Gustavo Adolpho,
pedindo a seohora, e outra para o príocipe Gustavo para o
mesmo fim; cartn. ao mesmo principe, e alvará. de pJlocuração
para realisaF a çeremonia do casamento; dita a margravina
Maria Luzia, avó ela princeza, pedindo os seus bons officios . dita
ao griio-etuque de Baden, mostrando o desejos que tem de apa
reotar-se na IlUa familia. . e, finalmente, uma ao papa, pedindo
di pensa por caum da religião (').

Em consequencia de V. Ex. estar munido de carta branca e
pIenissimo poderes, nas cartas em que s pede á princeza,
iliz-Ee que V _Ex. é o autorisado para isso, e em sua ausencia ou
impedimento o marquez de Rezende em Pllnformidade igual
mente aos dous plenos poderes de que V. Ex. foi portador
e que levem agOl'a servir, .

Como é uatul'al o paquete il' mais depressa que as fragatas,
vai nesta oGcasião expresso o officiaI da seoretaria de e tado dos
negocies estrangeivos lzidoro da Costa e Oliveira, n:1o só para
os officios irem oom mais brevidade, mas tambem com mais
seg-urança.

Reoommendo e te moço ti. protecção de V. Ex_, pois que se
faE eligno e é muito habito

Persuadido que V. Ex. está muito de commum accordo com
o murquez de Rezende, o referido offieiaI de secretaria terá
opdem ele ir de Londres a Geoova esperar V. Ex. 00 caso de

1 Tenho dian~e de mim todos os documentos aqui enumerados; porém nada
havendo nelies de noLavel, sendo, ali:is, a parap&rase de outros de identlca
nat4l'eza, i,i por lJ1im tt'anscl'iptos, quando historiei os successos da primeira
viaRem do mal'quez, julgo ocioso reproduzil-os aqui.
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ainda não ter chegado, e logo á sua chegada a Genova dirigir-se
por e cripto ao marquez de Rezende, dizendo-lhe que está alli e
os officios, que os não leva aonde elle eGtiver, porque espera :.1.lli
V. Ec, mas que no emtan to fica prompto a fazer o que elle
lhe mandar: no caso do Rezende o mandar ir paru o logar em
que se achar, deixurá em Genova para ser entregue u V. Ex.
logo ii. sua chegada uma carta minha em cifra.

Torno a dizer a V. Ex que, per uadido do seu commurn
uccordo com o Rezende. eu lhe mando dizer agora, que pMe
abrir estes officios, apezar de irem dirigidos a V. Ex., não só
para adiantar, mas para esclarecer a ambos.

Queira V. Ex. entregar ao marquez de Rezende a grun-cruz
de Pedro I que exista em seu poller, que é para entregar ao
principe Gu ta.vo, como agora lhe recommendo, a importancia
desta ""ran-cruz, assim como da outra que vai para el-rei da
Suecia, e cuja conta eu remetterei a V. Ex., deve ser paga pela
legação de Londres, assim como a gran-cruz do Cruzeiro, que
vai para o conde Polier_

Nosso amo e imperial família passam bem de saude, e a prin
ceza D. Paula está livre de perigo, e vai progredindo nas me
lhoras.

Officialmente sabe-se que os emissarios para tratar de pazes
com Buenos Ayres veem na corveta ingleza Heron, sendo um
delles Balcarse.

Desejo que fizesse feliz viagem, e esteja perfeitamente res
tabelecido, e que acredite que sou com todas as veras - De
V. Ex. amigo e muito obrigado.- Francisco Gomes da Silva.

P. S.- Remetto cópia da carta que nosso amo agora es
creve ao imperador seu sogro.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1828.

Carta de D. Pedro ao imperador d'Austria.
Meu querido sogro e meu amigo.- Pelas cartas que recebi

do marquez de Rezende, pelo paquete ultimamente chegado,
soube com a maior satisfação possivel que V. M. I. R. e A.
tinha continuado a procurar-me noiva, e que finalmente
estava a ponto de verificar-se este negocio, por mim tão
desejado, e que tanto tenho recommendado a V. ma~'estade.

Na minha carta de 14 de abril do anno corrente tlllha eu
autorisado V. M. para procurar-me uma noivu, e deixei tudo
e por tudo á amisade, e intelligencia de V. M. e certamente
julgo que eu nada mais podiu fa,zer; depois de ter remettido a
referida carta, chegou o marquez de Bal'bacena, e o que elle me
disse, relativo ao que tinha rallado com V. M., fez com que eu
escrevesse u V. M. a carta de 4 de junho, na qual eu dizia
que. si o meu casamento não e tives'e ultimado na occa ião da
recepção dessa C.1rta V. M. não continuas e a procur:tr mais
repulsas, mas e perasse que ahi chegas 'e o marquez de Barl a
cena (o que poderia fazer uma cli[ereoça de 30 ou 40 dias) e
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elie então diria a V. M. de viva voz as minhas intenÇÕes, que
eram e são as mesmas exaradas na minha referida carta de 14
de abril.

Quando o ultimo paquete chegou, tinha minha filha sahido
para a companhia de V. M. dou dias an tes, e acompanhando-a
foi o marquez de Barbacena, e ainda que elle levava todas as
autorisaÇÕes pal'a entender~se com V. M., tan to no caso de estar
meu casamento ultimado, como no caso de V. M. estar espe
rando por elle, para então continuar a procurar-me noiva; com
tudo, para mo traI' a V. M. os meus sentimentos a tal respeito,
envio agora por um expres o os diplomas neces arios para se
concluir o casamento, em conformidade ao que me mandou dizer
o marquez de Rezende.

Nada mais tenho a dizer a V. 1\1., pois que a recepção desta
carta não pótle fazer muita diITerença da cbegada a es a côrte,
da minha filha, e por elIa e pelo marquez de Barbacena tera
V. M. exactas notici;~s minhas.

Peço a V. M. que continue a acreditar que sou com toda a
amisade, respeito, e consideração.

De V. M. 1. R. e A.- Bom irmão e genro atreiçoado.
PEDRO.

Rio de Janeiro, 11 de Julho de 1828.

De Francisco Gomes da Silva ao marquez de Barbacena.

Exm. amigo e Sr.- Rio de JaneiL'o,22 de julho de 1828.
No dia 19 <le tarde entrou o almirante Otivay e por elIe

tivemos noticias.
Estimo que V. Ex. vá melhor, e que S. M. gose boa saude,

e permitta Deus assim seja toda a viagem, ao mesmo tempo
vivamente senti as faltas que me diz haver, mas como não me
falIou no que e tava na fragata D. Francisca, suspendo o meu
juizo, esperando que o que faltava na fragata Imperat1'iz esti
ves~e na outra" no entanto fico saltando no Albino com unhas e
dentes.

ada tem occorrido de novo, de de que sahiu o ultimo pa
quete, em que foi o Oli veira.

ua mage tade e toda a imperial familia passam de saude.
Entl'e~uei toda as cartas que me remetteu pelo Otivay.
Um coude Bl'ak, residente em Pariz, tinha e tem falIado

muito em uma senbora de Baden, que é uma formo ura ... eu
espero não ser uecessario procUl'ar mai l mas pintam-me tantas
vanta;rens de gente, fundo, etc., etc., que não me posso eximir
de lhe falIar ueste homem no caso de por alguma fatalidade
não estar nada ultimado relativo a casamento, o que uão creio.

25 de julho.- A demora elo paquete deu-me lagar a escre
ver-Ibe com mais vagar, e a ajuntar todas as contas das des
pezas feitas com a viagem de S. M. F.
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Da conta junta vera que importa em 97:081 345; todos os
documentos estão na minha mlio, excepto o que é de ucharia e
mantiaria, pois preciso temlJo pal'lt bem os verificar, e depois
sabel' o que por lá, houve; e como pretenllo r.agal-os em consi
gnações mensnes, espero tel'-lhe p"go metade quando receber
notici<l da chegadil. de V. Ex. à l1;uropa, e obrar em conformi
dade do que IlJe disser.

Diga-me V. Ex. uma cousa como amigo, àquella impOll.
tancia dos noventa e sete coo tos e tanto ela despeza feita por conta
de POl'tugal, não se poderia aCCl'BSCen tal' uma commissão de 5 Q/o
de oompras, ageocilt, eto.; se vil' que isto tem lagar, parec~·me

que poderei teI' pelo meu trabalho aquella commissão ; quando,
porém, pense que não tem logar,faça o obsequio de pel'suadir-se
que em ta,l não CaUei.

27 de julho - Sahe finalmente amanhã o paquete, e antes
de bontem á noite entrou o outro vindo de Falmouth com 45 dias,
nada soubemos do nosso negocio sinã{) que o Rezende tinha ido
para Carl l'ube; igualmeute vieram cartas do Itaba)'ana e mar
quez de PaJmella, e estão todo:> persuadido que a abdicação (ia
corôa portugueza não é valida, porque lhe faltam as premi :15,'
e que nosso amo a sim o pretünderil., Formalmente digo a
V, Ex. que elIe considera a apdicllção completa o que expre sa
mente diz no começo da proclamação que acaba de fazer à nação
portugueza, e da Qual remetto côpia.

S. M. tinha projectado ficzer um manifesto declarando nova
mente que considerav(lo validf~ a abcjicação; ma , não sendo a
occasião muito proprla, endo um manife to um papel da maior
ciroumstancia em politica, e além disto a tando tão claramente
expressa a validade da abdicação na proclamação citada, en.iul
guei desnacas ario tal manifesto; e quanto mai que o plano
poder e instrucções que V. Ex. levou a este re peito clapamente
mostram a abdicação ultimada.

De ordem de nosso amo escrevi ao Rezende e PalmelJa (e
cpeio que o Aracaty ao Itahayaoa) dizcndo-lhes que V. Éx.
levava instrucções; que conferenciassem com V. Ex. e portanto
nada mais se me olIerece a dizer-lhe.

Sou - De V. Ex. amigo e obrigadissimo, Francisco Gomes
da Silva.

Exm. amigo e 8)'.- Rio, 22 de agosto de 1828 - Tendo-se
aproveitado o miu istro da fazenda da fragata B,-iton estar á
disposição do nosso amo, trata de mandar por ella para a Bahia
duzentos e tantos coutos de réis em cobre, e eis a razão della
não sahir sinão depois de amanhã.

Esta demora dá-me logal' a tornae-lbe a escreveI' e a re
metter a inclusa carta de nosso amo: ja n a minha d 22 do pro
ximo passado lhe fallei n'um conde de Brak, e agora vou nova
mente dizer-lhe, que é a quarta vez que veem noticias sobre este
ofrerecimento, quasi, de casamento com a princeza Luiza de
Baden, o que melhor vera do papel incluso apresentado por um
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sujeito que chegou antes de hontem em um navio hamburguez ;
já o Pedra Branca tinha mandado fallar ao Calmon a este res
peito j o ScheIrer á SU;), cl1egada igualmente fallou neste casa
mento a no so amo; e Paula Barbosa, portador desta, trou.'l:e-me
uma nota I]uilsi igual á que remetto: quando o Pedra Branca es
creveu ao Calmon, mandou-lhe juntamente a carta original que
agora remetto ; 110rtanto nada mais digo a ta.l respeito, pois que
nosso amo em poucas linhas diz tudo, e a amizade que V. Ex.
lhe tem o lIa de encaminhar ao melhor.

Sem duvidll. vamos a ter paz, e ainda que deveria ser mais
van ta,jo a, comtudo não é tão má como eu esperava e como o
tempo, que ainda a nossa tropa terà de occupar Montevidéo, é
sufficiente para. nosso amo Íl' ao sul, e fazer os necessarios
al'ranjos, afim de nos prepararmos para nova guerra, conte
V. Ex. que emquanto anda pela Europa, nosso amo, eu, e alguns
poucos iremos passeiar até ao Sul, o que se verificar':' para ou
tubro ou novembro, ao mais tardar, viagem em que gastaremos
tres ou quatro mezes.

Rela.tivo aprinceza de Baden, tenho a. accrescentar que o tal
sujeito vindo no navio hamburguez, do qual acima lhe fitllei, é o
capitão Dumoulin, expressamente enviado para este fim ; eUe
amanhã ha de fallar com nosso amo, e si houver mais alguma
cousa, direi o que se offerecer, tratando eu de acabar esta,
pois que estou com um leicenço em o cotoveUo direito, tenho a
mão inchadi sima, e não sei si amanhã poderei escrever, por
i 'so me adian to a í'azel-o hoj e.

Entretanto acredite que sou de V. Ex. amigo e obrigadis
simo.- Francisco Gomes da Silva.

Dons dias depois (24 de agosto) da data desta carta chegou ao
Rio de Janeiro uma escuna americana, viod,t cht ilha da Madeira
com 34 dias de viagem, trazendo gazetas com noticias da Europa
que alcanç.wam até 8 de julho. Por elIas se soube da acc1amação
do infante D. Miguel como rei de Portugal.

Ao saber desta noticia, a magoa do imperador foi e>..-trema,
e logo ordenou elle ao seu secretario particular e intimo confi
dente, Francisco Gomes da Uva, que enviasse ao marquez de
Bal'bacena, pela. fragata ingleza. Bj'iton, que ainda se achava no
Rio, mas que estava. a partir, o seguinte oficio, e que o me mo
secl'etario acompanhou das observações que seguem.

IIIm. e I<:XD1, amigo e Sr.- Rio de Janeiro, 27 de agosto
de 1828 - oti ias má ve Jll depro a. Chegou da IIIadeira uma
escuna amoriCalllt com 34 dias de VÍilO' m, e pOl' ellit l'ecebi ga
zetas até 1) de julho, e como as lm do tel' lillo, scuso copial-a :
em con equencia nosso amo ordenou-me quo lhe enviasse o

27
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officio junto, que servira, ou pa.ra mostar, ou para. o ajud'u',
pois que as instrucções e plenos I aderes que V. Ex:. levou dão
parn. tudo.

Hoje hn. conselho de estado, e nosso amo assiglla o tratado
de paz com Buenos Ayres. Como eu jà disse, as condições
deveriam ter sido mais vantajosas, comtudo não são tão más
como podia-se ter esperado.

Nosso amo proroga a assemblén. por mais um mez. Nadn.
tenho mais a dizer-lhe agora.

Acredite porém que sou e serei. - De V. Ex. amigo e
obrigadis imo.- F;'ancisco Gomes da Silva.

afficio - Illm. e Exm.Sr.- Sua magestade o imperador, nosso
augusto amo, recebeu hontem por via da Madeira, a noticia da
acclamação do infante D. Miguel em Lisboa, que se diz tel' tido
logar no dia 7 de julho proximo passado; e aiuda que esta noticia
não seja official, não se deve duvidar delta, porque é uma COll
sequencia da conducta daquelle principe depoi da sua chegada
a Portugal.

a mesmo augusto senhor não póde deixar de estar summu
mente n.ffiicto com um acontecimen to que ameaça os direitos de
sua augusta filha, augmenta a anarcuia e conCusão que se tem
apoderado da moourchia portugueza, e l)rolonga o termo das
dissenções que teem agitado sua augusta Camilia.

Certamente S. M. L tinua direitos bem fundados de esperar
outro resultado dos sacrificios que tão nobremente tem feito;
comtudo, por mais peno as que sejam suas reflexõe , S. M. 1.,
na qualidacle de soberano independente do Impedo do BI'azil, se
limitaria a. romper as relações diplomaticas com Wl1 governo,
que S. M. L não recouheceria, sem que eBe attendesse aos direitos
conservatorios dos tllronos, e dos povos, si n<1. qualidade de pai
e tutor da rainha de Portugal sua filha, não tivesse deveres e
ol.Jrigações de que é impo sivel dispensar-se: S. 1. L, portanto,
está determinado a não fazer, nem omittir cousa alguma, que
não se,ja necessaria, e util, atim de ma.nter os direitos de ua
augu ta filha.

A primeim jdéa que se lhe a.presentou foi de protestar como
pai e tutor em nome de sna augnsta filha a rainba de Portll",al
contra tudo que fosse contrario aos seus direitos; . lI1. l. de·
pois vacillou, si esse protesto devia ser feito aqui, ou na. Eut'opa,
e reflecEndo maduramente considerou que era de deseja.r que
e e acto Cos e feito (a ter logar), não s6mente de accOl'do com as
intenções dos soberanos eus aLliado, mas tambem com as
circumstancias existentes na Europa, na. occasião em que isto se
possa eiIectuar.

Em consequencia deliberou-se, S. 1. 1. a. entregar este
negocio ao cuidado de V. Ex., confiando no seu talento e zelo c
accommodal·o o mais possiveL ao fim que S. 1\1. 1. se propõe.

As instrucções e os plenos poder s ele que V. Ex. foi munjdo,
quando ultimamente daqui salliu, o antorisam para tudo o que
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é relativo a esta importante questão, e S. M. L julga que V. Ex.
ii. sua chegada á Europa faria um protesto; porém em todo o
caso o mesmo senhor quer que V. Ex. tenha um perfeito conhe
cimento de sua idéas e intenções a tal respeito.

V. Ex. não deixara de faz r conhecer a todas as c6rtes em que
tiver negociaçõe relativas a Portugal, e especialmente á côrte
de Vienna, a inteira confi nça qlle nelles tem S. M. r. e a digna
moderação 'lue o mesmo augusto senhoI' tem continuamente
mostrado em circumstancias tão affiictivas, quanto inesperadas.

Deus guarde a V. Ex.- Quinta da Boa-Vista, aos 25 de
agosto de 1828.- lUm. e Ex:m. SI'. marquez de Barbacena.
Prancisco Gomes ela Silva.

CAPITULO XXII

Emquollto as primeil'as noticias da cOllsummação da usurpação
da coróa de PortugaJ pelo infante D. Miguel chegavam à
capital do lmperio do Brazil, seguia o marquez de Barbacena
com o se\l deposito, insciente dos ultimos e momentosos aconteci
mentos occorridos em aqueHe reino, á sua viagem para Vienna
d'Austt'ü\; e no dia 2 de setembro de 1828 aportava á bahia de
Gibraltar, atim de tomar pratico paI'a o Mediterraneo e re
fI'e 'lar.

Poucos instwtes depois de fundeada. a frag[lta Impe~'at~'i:;

recebeu 11111 omcio em cifras, datado de 22 de julho, que o mar
quez de Rezende e visconde de rtaba,yana, assignando-o conj un
tt~monte, baviam enviado por um expresso' com ordem de espemr
pelo marquez, o o qual corria do teor seguinte:

Illm. e Exm. Sr. - A usurpação do tbrono de Portugal está
consummada, e apezar de se ter aqui recel ido em contraposição
a noticia de que as ilhas da Madeira e dos Açores se teem decla
rndo fieis ao 'eu legitimo soberano, julgamos perdida a causa da
legitimidade, si o nosso amo não revogar o decreto de 3 de
março, e liver enviado sua filba para Vienna.

Da. não revogação desse decreto re ultará ficar el-rei privado
da, tutela de sua filha. que é a ultima arma que lhe resta, para
disputar a corõa ao usurpador; e da ua ida para VienDa, o
ficar a princeza em captiveiro, como ficou o filho de Bonaparte,
nté que eja maior, para então, por um acto formal, ri3nunciaI'
os seus direitos no usurpador, casando-se com elIe, ou recebendo
delIe uma pensão vitalicia, no co o contrario.
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Tal é o plano atroz e lJerfido que teem os gabinetes da
Austria e França; e como todos os fieis servidores de S. M. I. se
devem oppor à realização delle, vu,mos pedir no augusto nome do
me mo senhor a V. Ex. que não leve a rainha para VienDa, e
qne vá com ella para a Madeira, e alli se conserve até receber
novas orden ' ele S. IIi. imperial.

Ficando aUi a feag'ata que trouxer a ru,inha, e outra que
par... alli mandal'emos, ficará seg'ul'a a princeza; chamara para
alli muitos I artidistas da legitimidade, e fará vacillar o
nsurpador.

E quando a rainha nii.o possu, ficar na 'ladeira, leve para o
Rio de Janeiro.

Da resolução de V. Ex. depende n, sorte du, rainha; si a
levar para a Madeira, poderá ella rehaver a corôa que lhe foi
usurpada: si a levar para Vienna pol-a-ha em humilhante capti
veiro, e contribuirit V. Ex. para o triumpho da usurpação.

Que horrorosa alternativa! ! !
Não hesite pois V. Ex., e aDnua ao urgente pedido, na cer

teza. de que partilhamos sua re ponsabiliclade, e já sobre isto
e crevemos ao nosso amo no dia 19 do corrente mez de julho.

Da Madeim. escreva ao principe de Metternich, dizendo-lhe
que o impeeador lhe confiara a bom'osa. commissão de levar a
VienDa a futura rainha de Portugal, porém que chegaOllo :1
Europa, e sabendo com o maior pezar seu que a tr<lição o perjurio
e a pertiLlia haviam usurpado á mesma senllOra a coroa elaquelLe
reino, reconheceu V. Ex. que nem a dignida,de della, nem a de
seu augusto pai permUiam, que elll' apparecesse em uma côrte
estrangeira em um estado de de.graça; e que na qualidaLle de
subdito fiel de . III. r. tomara a inval'iavel resolução de pttrar
na ilha dtt Madeira, e de esperar alli as novas ordens de S. M. I.,
de que precisa em tã.o inesperado trance.

Mande-nos logo esta carta e, ficando lirmo no proposito de
não annuir as pel'fidas sugge 'tões das cartas ele Londres e
Vienna, nós concertaremos sobl'e os ma,is passos que devemos
dar para stlstentl1rmos a causa e o decÓl'o do nos;o augusto amo
e da sua mui prezada filha, a Sl'a. D. Maria tia Gloria.

Pedimos, pois, a V. Ex. que haja de tomar na mais seria
consideração o conteudo deste officio, porque da sua re oluçii.o
Mo de resultar, ou grandes bens, ou males il'l'eparaveis.

O pOl'tadol' úelle é pessoa da nossa confiança o merecedora
da de V. Ex., a quem muito o recommenuamos (I).

DeusguardeaV. Ex. Londres,em22dejulllO de 1828.
lUm. e Exm. Sr. Marquez de Barbacená.- Mal'qtlez de Re;;;enrJe.
- Visconde de Ilabayana.

(I) Em carla pal'licnlar d:llaua de Gde (1"0510 <lo 1 '28, POl' esla lUeSUJa occasiâo
enviada. polo vi:condo de Haba.yan:L ao JIlal'(lucZ , dizia elle o seguinte: O POI'
lado!" dcslíL Ô o Illen velho ami:{o B:tyru'd, hOll1811l de grande IH'tJstill1O e conselho
leal ~ sulido, c Ô PO[' i"i:Hl (Juc o expeço pnl'a que V. I~x. discuta. COlll 0110 O neg-o"
cio 'lue ofl'ol'ecolllús IUlli il1:::itanlomenLc a, SlIa considerH('u.o ..Mui bem fadt V. Ex.
si o reunir a. si nesto. uesastrosa. conjullctul'a 7f.
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A leitura deste omcio lançou o marquez de Barbacena em
horrorosa anciedude.

Repentinamente, e sem que por algum acto seu o tivesse
provocado, achava-se em uma daquellas situações terriveis, em
que a tensão da [,\Culdades intellectuaes, nos supremos esforços
de coojurar um alvitre feliz, quasi f<lzem estourar o cerebro.

Que fazer? Levar a rainha de Portugal para Vienna?
Levai-a para a Madeira? Ou conduzil-a de volta para o

Brazil '~

Cada uma destas resoluções antolhava-se-Ihe prenhe de tre
mendas consequencias e perigos.

A importancia, o valor intl'Ínseco do thesouro confiado á sua
guarda, communicava á responsabilidade moral do caro"o um
quilate de mortal inquietação.

Nesta horrivel perplexidade, um raio de lu? descendo do cáo
illuminou a mente do mlJ.rquez, inspirando-lhe o pensamento de
levar a rainha para. a Inglaterra.

E esta divin:1 inspiração salvou 03 destinos de Portugal.
Salvou a honrn., Cama e decoro ele D. Pedro, e salvou o futuro e
a ventura da propria rainha.

Nesta época os emigrados portuguezes residentes em Londres
mostravn,m-se ele gostosos, desconfiados e ofl'endidos com toclos
os govel'nos, pelo que elles consideravam sua tibiezn, n, respeito
dos negocios de Portugal, querendo vel-os a todos em armas,
marchanelo sobre aquelle reino, como em sagradn, cru?ada, para
reivindicar o direitos dn, legitimidade e castiO"ar o usur
pador.

Era, porém, certo que entre as pessoas que se interessavam
pelo consolülação do regimen constitucional e observavam a
marcha dos neg~cios politic03 em Portugal prevalecia a opinião
de que a consummação por D. Miguel ela usurpação, não sendo
contraminada quanto antes por D. Pedro com a revogação do
decreto ele 3 de março e a suspensão da viagem da rainha para
Vienna, seria de muito más con equencias para a causa da legi
timidade em aquelle reino: desdourava a pessoa de D. Pedro e
realizava os iu 'idiosos projectos de certos gabinetes retrograrlos
cuja politica se incarnava na pessoa de Metternich.
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Entre os amigos das instituições constitucionaes, pois, era gemI
o desejo de que em lagar de conduzir a rainha de Portugal para
Vienna, levasse-a o marquez de Barbacena para a Madeira, ou
Terceira, desde que, tocando em qualquer parte da Europa para
refresca,r, 3hi soubesse eUe dos ultimas acontecimentos occor
ridos em Portugal.

Existia em favor da ilha da Madeira, como lagar que devesse
ser escolhido para abrigo e residencia tempararia da rainlla, a
circumstancia das eminentes qualidades pessoaes do seu governa
dor e capitão general José Lucia Travassos Valdez, cujo denodo,
actividade, e dedicação a D. Pedro muito 9 recommendava aos
partidarios da sua causa (').

Assim, o Marquez de Rezende e o visconde de Itabayana,
quando exhortavam o marquez de Barbacena a não seguir com
:1 rainha para Vienna, e sim que a conduzisse para a Madeira,
ou quando a rainha não pudesse a11i ficar, que a levasse de
volta para o Rio de Janeirú, não davam expressão sómente á
viveza do Seu amor e lealdade para com D. Pedro e sua filha"
mas tambem eclloavam os sentimentos de todas as pessoas que
se interessavam pelo bem estar de Portugal, mediante o estabe
lecimento e consolidação naqueUe reino do systema constitu
cional.

Admira, porém, que a ninguem tivesse occorrido a Inglaterra,
como o mn.is apropriado ponto de abrigo para a rainlla nesta
conjunctura, pois que n.Iiás elevera ter sido escolhido por D.
Pedro, e não a Italia, para. o itinerario desta princeza, no seu
caminho para Vienna, mesmo quando nenhum acontecimento
extraorclinn.rio tivesse ligado a semelhante itinerario um alcance
de mn.gnn. importancin..

(I) A ilho. da Madeira cabiu em poder das fOI'ças do D. Miguel, pouco tempo
depois de escriptn o. cnrto. ~o mal'quez de Hezende e viscondo de rt'bayaua,
dando-se o r"cto peln maneu'a segUInte:

A esquadra do usurpador, composta do 11111~ náo de linha, duas fragatas,
o varias embarcações menores, t,'azendo II bOl'do 1.500 homens de Lropa
de linba enviada de Lisboa, appareceu diante deBa uo dia 10 de setemb,'o
de 182 • No dia 21 elesembat'cal'am as tropas pt'otegidas pelo fogo da não, nn
enseada ]e Machico, e dispe,'sllndo-se, em vista di so, todas as mihcias que o
governadoL' Valdez tinba juntnuo , via-se este, apezal' da sna incontestnveL
acLividade c coragem, reduzido á necessidade ao fugil', ::l.fim ao snlvn.r tl. vida,
para bordo ele uma fragata iugleza, No dia seguiu te, 22, talHaram as tl'opas do
usnrpador posse da ilha.



~ 423-

A influencia que a Inglaterra. exerce nas transacções do mundo
faz com que não sejam jamais perdidas as sympathias que se
possaOl alli crear.

Admira pois, repito-o, que nesta tremenda conjunctura, a nin
guem Olais cedo tivease occorrido este grande alvitre, esperan
do-se que da mente e rasolução do marquez de Barbacena par
tisse a salvadora inspiração.

Nas ca,rtas que o marquez escreveu ao imperador e ao ministro
dos negocios estrangeiros do Bi'azil, marquez de Aracaty .. infor
mando-os da resolução que tomara, as grandes qualidades do seu
espirito estereotyparam-se em proporções que ascendem ao su
blime.

Nesta quadra tht sua vida, aliás repleta de lances heroicos,
mostrou o marquez pericia tilo consummada em valer-se das
circumstancias para as converter em proveito da causa que
defendia; tanta imaginação e perspicacia em atinar com expe
dientes felizes; vistas de estadista tão largas, comprehensivas,
o profundas; e tanta firmeza e rn.pidez na execução do pensa
mento formado, que o constituem um homem verdadeiramente
superior, de quem a nação brazileira deve orgulhar-se.

Carta que escreveu ao imperador.
Senhor.-Hontem fundeamos em Gibraltar, havendo S. M. F.

g-ozado até hoje dit melhor saude ; e supposto aqui soubessemos
havei' o regente consummado a usurpação acclamando-se rei de
PortugD.l, eu nilo sopponho a, causa perdida, uma vez que da
nossn. parte haja a devidn. energia e circumspecção.

Poderüt poupar a V. M. 1. o incommodo de ler uma grande
c,lrta, referindo-me ao ministro dos negocios estl'angeiros, a quem
doi conta tios acontecimentos, mas na situação difficil em que me
acho, experimento um grande conforto na communicação directa
com V. M. e fallando-Ihe a coração aberto; e segundo minhlt
consciencia tenho o lisongeiro presentimento d que merecerei
completa approvação, ou pelo menos desculpa, si por fl'aqueza
<le entendimento não houver em tudo acertado com a vontade de
VOSSlt magestade imperial.

Poucos instantes depois de fundear, recebi um officio assi·
"nado pelo marquez de Rezende e visconde de Itabayana, que
1ara e se fim aqui mandaram um expresso espel'ar por mim,
<leprecando-me por quu'nto havia de mais sagl'ado, que não
seg-uisse a viagem pltl'n. Vienna, vi to que sendo a Austria a
principal motora dos planos do usurpador, depois de haver obtido
de V. M. r. nomeação do regente e prematura abdicação, só lhe
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restava possuir a rainh::L em captiveiro, para. fazer em idade
competente a abclicação em favor do usurpador, casa.ndo então
com elle (si não se verificar, como todos entendem, o casamento
de Baviera) ou recebendo uma pensão vitalicia, no caso contrario.

Depois desta exposiçrt.o conclue que devo ir para a Madeira,
ou voltar para o Brazil.

Eu, porem, nem uma nem outra. cousa faço. E' indubita.vel
que eu seria altamente criminoso si em vista de tão positiva
asseveração continuasse a viagem para Vienna, entregando a
innocente victima ~ perficlia de Metternicb, perfidia de que estão
persuadidos aquelles dous diplomatas, que são alias dotados de
muita jntelligencia e do mais puro zelo e fidelidade pela sagrada
pessoa de vossa magestade.

Ambos elles confessam, comtudo, que a Austria retirou o seu
ministro de Lisboa, e guard::L as apparencias de respeitar a legi
timidade, o que exig'e da nossa parte a maior circumspecç.:"í.o.

Tão criminoso é o diplomata que por uma indiscreta e nimia
confiança em palavras ou promessas de alguns gabinetes com
promette QS interesses de seu soberano, como aquelle que os
compromette por nimia e chimerica suspeita.

Não devendo pois comprometter a V. M. com a Austria que
tem guardado as apparencias, e que talvez poderá provar sua boa
fé ; não devendo entregar a rainha, sem obter primeiramente as
garantias indispensaveis para a segurança de seus direitos e
pessoa, e sendo inadmissivel (pelas razões que logo direi) qual
quer dos dons expedientes lembrados pelos marquez de Rezende
e visconde de Itabayana, tomei a resolução de passar por Ingla
terra em lagar da ltalia. com o que me parece salvar todas as
difflculdades.

Ir para Vienna atravessando a Italia, ou passando pala In
glaterra e França,. é 'Perfeitamente indi:trerente 'Para o fim de
entregar a rainha ele Portugal a seu augusto'avo; mas ,no estado
politico de Portugal, é sem duvida do maior interesse para a
rainha o passar por Ing'laterra e França, visto que estes sobe
ranos, e principalmente o primeiro, estão compromettidos não
só por tratados a garantir a V. M. seus direito' usurpados, mas
por honra, havendo V. M. da sua parte feito quanto desejavam
e pediram a.quelles soberanos.

Eu, advogando os direitos da ra.inha em sun. companhia serei
mais attendido. Sua innocencia, sua formosura mesma, inter
essarão dobradamente aos soberanos alliados e parentes.

Estes motivos são justos e ponderosos pal'a preferir a via
gem pOl' Londres, independeute de qualquer suspeita, mas no
caso de suspeita, creio que são os unicos qne se deviam em
pregar.

A minha chegnda á Inglaterra obrigará o g-ovel'Oo fi, dar
algum passo, ou fazer declaração m[Lis positiva, e será entre
tanto a Austria forçada a romper a mascara.

Si em conseqllencia dos plenos poderes, fizer, 'como espero,
a1 guma convenção com S. M. britannica; e a ella acceclerem a
França e a Austria, sigo meu caminho parn. Vienna sem susto; si

..
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apparecerem difIlculdades, principalmente da Austria, esta salva
a princeza, e terei tempo de receber as ordens de vos~a ma
gestade.

Havendo S. r. B. mandado lord Straogford ao Rio, póde
ser que o governo inglez duvide em entrar em ajuste final sem
receber as respostas daquella missão, mas por identidade de
razão póde V. M. 1. evadir-se a qualquer resposta que lhe
não convenha, com o pretexto de me haver mandado completa
mente autorisado, e não poder resolver no Rio, sem primeiro
saber o que foi estipulado em Londres.

De qualquer modo que considere a questão, parece-me ha
ver seguido os dictames ua razão e prudenda ; mas emtim, em
quanto não tiver a honra, e ventura de sa.ber da opiniiio ue
V. M. estarei em penosa situação, a despeito elo consolador teste
munho de minha consciencia.

Resta-me ainda dar as razões de não seguir o parecer de
Rezende e Itabayana quanto a ida para a Madeira, ou volta
para o Brazil.

Em primeiro logar as ilhas estão bloqueadas, e quando não
estivessem, seria preciso (para tomar tal mediua) preceder con
venção com a Inglaterra e França pela qual dessem as forças
necessarias para sustentar o governo da rainha, ao que prova
velmente se prestariam, ajulgar pela promptidão com que aquel
les dous governos se prestaram a dar cada um seis vasos de guerra
para sustentar o Sr. D. João VI em qualquer das ilhas, no eu
regresso do Brazil, e isto ii. simples requisição do embaixador
em Londres.

Póde bem acontecer que esta medida seja ainda ado
ptada.

Sem esta. garantia, ou sem positivas ordens de V. M. r. e
acompanhadas de uma e quadra, considero aquella medida tão
arriscada, como os desembarques do Stuarts na Escocia.

A volta para o Brazil tinba maximos inconvenientes: offen
dia directa e abertamente a Austria, que ainda não deu motivo
ostensivo para isso; abandonava eu os interesses da rainha na
Europa, e tando aliás encarregado de os defender; e retardava.
a execução da outra commi são, com qne V. 1\1:. 1. me bonrou.

Não peetenelo com estas razões cenSlU'ar o eqJedient recom
mendado por aquelles ministros, que foi aconselbado em ditre
rentes circum tandas, e ignorando o teor das minhas instru
cções,

Em politica, como em tudo, é preciso con idemr as circnm
stancias existente no momento em que as cousas se fizeram,
para julgar do seu merecimento.

Elles viram o perigo de Íl' a rainha para Vienna, e ao
mesmo tempo as ilhas da Madeira e do Açores declaradas em
seu favor, sendo o governador da primeira, homem seguro e
capu.z.

Nada pareceu mais proprio que aproveitar este aconteci
mento favomvel, que não só punha a pessoa da rainha livre
da Austria, mas obrigava a todos os governos a tomarem imme-
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diatamente a sua defesa ou descobrir a falsidade e bypocrisi~ com
que proclamav:.\Ul o principio da legitimidade; além de fornecer
um ponto de reunião e recursos aos portuguezes compromettidos
por sua fidelidade.

A ilha não estaviL então 1laqueada, mas lembrou· lhes que
poderia vir a el-o, ou haver contl'a revoluç'ão, e em tal extrema
:lCon elbaram a volt:L para o Rio de Janeiro, porque a sua idda
fixa era alvat' a pes Oe da rain1m.

O expediente que vou tomar tndo concilia, e creio-o prefe
rivel.

Do algllmas expressões de Rezende concluo que o projectado
casamento de Suecia, tevo o me mo resultado dos outros, o que
sendo verdade convencerá, aos mais incretlulos da p rfidia de
Meíternick, e que longo de !'ler o instrumento parn. Cazer, tem
sido o mais energico em desfazel' qualquer ca 'amento para
vo sa magestade.

Quem haverá que em seu juizo perfeito po~sa persuadir-se
que a filha de um rei destbronado, o que vive ú. mercê, inteira
mente dependente do imperio di1 Austria, recusasse a mão do
imperador do Brazil, a não ser para isso obrigada pelo gabinete
austriaco.

Em Londres saberei ouro e fio o que se passou a este l'espeito
e emquanto a Au tria me suppozer inteiramente absorvido com
os negocias de Portngal, e cuidando de fazer viagem para
Vienna, ajustarei o casamento de V. l\f, com alguma da prin
cezas, que não estão debaixo da tutela da Austria, e sem lhe dar
tempo para intrigar.

Parece-me que a frag-ata Isabel aind:l. está na Europa, e
muito estimarei que assim seja, porque poderei no caso feliz ter
meio de immediato transporte.

Nesta fragata ( a Impemtri::) era impossivel levar a noiva,
mas com as duas tenho convenieJte e honorifico transporte.
Assim deus me ajude.

Não posso mais: continuo a !'loITrer muito em minha saude,
mas o rubor e defeitos na pelle teem diminuido.

Deus guarde a V. M. e seu augusto!1 filhos por muitos
annos, e com tão boa saude, como tem gosado a rainha em toda
a vütgem.

Sou e serei sempre com o mQ,ior respeito e gratidão.
De V. M. L o mais obediente e fiel r.riarlo. - GibJ'[dtar, 3 de
setembro ue 1828. - Marque:: ele Bal"bacena.

Do marquez de Barbacena ao marquez de A.racaty, ministro das
negocias e trangeiros do Brazil.

Secl'etissimo. - llIm. e Exm. Sr. - Hontem chegámos á
Gibraltar, e poucos instautes depois de fundeados, recebi um
omcio, de 22 de julho, em cifra, assignado pelos marquez de
Rezende e visconde de Itabayana" que a esse fim aqui mandaram
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um expre so esperar por mim, e confesso a V. Ex. que nunca o
meu espirito esteve em tanto apuro e tormento.

Queira o Céo que eu tenha acertado com as intenções de V.
Ex. e não incorra no desagrado de nosso augu to amo.

Devo perEuadÍl'-me que aquelles dous ministros tomando tão
ponderosa resolução, cOl1lmunicariam á V. Ex. uma copia do
omcio que me escreveram; comtudo podendo ter havido desca
minha repetirei o principal do referido officio.

Depois de me annun(;iarem a acclamação do usurpador em
consequencia da convocação dos tres estados, e a sim mai suas
suspeitas obre a especial missão de trang-ford ao Rio de Janei
ro, perlem por quanto bade mais sagrado, que não leve a rainha
para Vienna, e sim para a Madeira, que se declarou por S. III" e
que aUi espere novas ordens de V. Ex. que pouco podem tardar.

Quando por qualquer motivo não possa ficar na Madeira, que
. iga para o Rio de Janeiro, porquanto sendo a revolução de Por
tugal obra da Austria, uma vez ulli chegada a rainha, S. M. L
privado da tutela, que é a ultima arma que lhe resta para dis
putar a corõa ao usurpador, ficando a princeza brazileira em
captiveiro, como o filho de Bonaparte, até que seja maior, para
então renunciar os seus direitos no usurpador, recebendo delIe
uma pensão vitalícia. Já se diz que o usurpador casa na
Baviera.

Por ultimo terminam com as seguintes expressões:
Da sua resolução Lão-de resultar ou grandes bens ou males

irreparaveis. Não hesite pois V. Ex. em annuir ao nosso urgente
pedido, na certeza que partilhamos a sua responsabilidade, e já
sobre i to escrevemos a nosso augusto amo a 19 do corrente
julho.

A' vista do exposto eis o meu raciocinio e segnndo o qual vou
proceder.

a marquez de Rezendo e o visconde de Itabayana são dous
fieis servidores de S. 111. e uQuelle de mai a mais (-eaundo me
amrma) e tava prevenido tle instrucções particulares para o
caso de usurpaç.:1:o: si pois elles .iulgam perigosa a viagem
para Vienlla e de mim oUicia1mente exigem que :1 nã em
prehenda" eu a devo suspemler ate segund,\ ordem; maxime
podendo fazel-o de maneira que se guardem C0m a Austria as
apparl'lntes formulas lle amisade que eJla por ora praclica,
comnosco.

Ir para a MadeiL'it não tem logar por estar bloqueada por
rorças superiores as minhas, e quando não estivesse poderia vir
a sei-o mui facilmente.

Voltar para. o Brazil ainda seria peior, porque otrendia a
Austri[\, que ainda não delI moti o ostensivo; abandonava a
c~usa do, rainha, tendo aliits plenos poderes, e instrucções pro
prias para advogar seus direitos, e finalmente ficava su pen 'a a
outra commi são que tanto no interessa.

Em tae circum tancias resolvo em logar de seguir para
Genova, Madeira ou Brazil seguir po,ra Londres com o que me
tiro de todas as difficuldades.
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Para a Austria dig'o, que, tendo acbado neste porto a certeza
da usurpação da corôa de Portugal, e por consequencia nuUa a
abdicação do Sr. D, Pedro I V e reassumidos in integrurn seus
direitos, devo solicitar quanto antes de S. M. IJritannica, o
cumprimento dos tratados, e solemnes prome 'sas em consequen
cia. das quaes foi feita a abdicação, e por isso fazer a minha via
gem a Vienna por Londres, porque supposto assim r9tarde-se a
S. M, r. R. e A, por dous mezes o prazer de abraçar a sua
neta, adianto a defesa de seus direitos em Londres, donde de
certo não poderia cbegar antes de tres mezes, si fosse ii. Geno
va, de lá a Vienna, e depois á Londres.

Em revoluções não hfL perder momen tos; si Maria, Thereza
julgou conveniente a,presentar aos hungaros o seu innocente filho
e tão bons resultados colheu, tom sera apresentar a innocente
rainha na viagem para Vienna, ao ~eu maior, mais poderoso, e
antigo alliado.

Esta linguagem não otl'ende , e uma vez chegado a Londres,
Dão faltarão pretextos para me demorar até receber ordens ele
V. Ex. em resposta aos citados omcios de 19 de j ullJO.

Em Londres farei as devidas reclamações, e supposto que si
houver já partido Strangford, isso possa dar pretexto para o
governo não querer tratar consa alguma, até receber resposta
do Rio, tambem S. Ex. póde lançar mão do mesmo expediente,
si as proposições delle não agTadarem.

Sempre a cbegada da rainha á Inglaterra ha de assustar ao
usurpador.

Ao mesmo tempo poderei occupar-me da outra commissão
directa, e immeUiatamente sem desconfiança da Austria, qne me
suppora entl'etido com os negocios de Portugal.

A rainha desembarcara como em Genova., e tomarei casa de
campo para diminuir despezas.

Não oculta.rei- a V. Ex. que muito me admirou não haver
lembrado áquelles nossos ministros este expedi nt -, mas elles
parecem desconfiar do genero humano, e segundo sua opinião
não só a Austria, e o ministerio secreto da França manejou a
revolução ele Portugal, mas uma boa parte do ministerio inglez,
g-uardalldo porém todos o respeito apparen te da legitimi
dade.

Não sou qninboe'iro de tal uesconfiança em toela a sua
plenitude. '

Quanto á AustL'ia, bem francamente communiquei a V. Ex.
as minhas desconfianças lia pel'fidia ue Metternick no negocio do
casamento, e dalli tudo a.creditarei, porque segundo o seu credo
é melhor que se aca.be o mundo, do que iotl'odllzir-se na Europa
o que eUes cbamam - o malvado syst"ema constitucional.

O ministerio secroto ela Fra.nça, póde querer o mesmo, mas o
ministerio visivel tem a opinião pnblica por si, e nós vimos ha
bem pouco tempo, qUi11 foi a influencia da opposição na orga
nisação elo governo.

Na Inglaterra sera sempre impossível fazer cousa algulDi1
contra a opinão publica, e como a nação ingleza se tem dec~ari1elo
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contra o infante e a favor da rainha, a sua apparlçao alli não
póde deixar de produzir bom etreito.

Tomando o expediente de Jevar a rainha para a Inglaterra,
entendo em minha consciencia obrar no verdadeiro interesse de
S, 1\1, r. e segundo o genuino espirita do oflicio de V. Ex.
de 27 de junho, que acompanhou os plenos poderes relativos a
Portugal,

Si tiver porém a infelicidade de err<1r em alguma cousa,
peç'o n. V. Ex., e espero merecer de sua justiça, o favor de
collocar-se na minha di,mcil situação, á vista do omcio que
recebi, e de que si couber em tempo mandarei cópia fiel.

Ajunto cópia do oflicio ostensivo que escrevi hoje ao
visconde de Itabayana, e que poderil. ahi servir para mostrar ao
barão de Mareschal.

Parece-me que deste modo, nem eu nem o governo ficamos
compromettidos com e 1'a viagem por Inglaterra., no caso feliz
e não e perado de ser sincera a Austria em suas relações
comnosco.

Constando-me que a fragata IsabeZ ainda está na Em'opa,
vem a ser escusada a Francisca, e por is o volta com esta no
ticias, procurando assim tirar quanto antes a V. Ex. ela dolorosa
incerteza da minha resolução desde que recebesse oflicios de
Londres.

Da InO'laterra darei circumstanciada conta; o peior é que
minha saude vue em progressiva decadencia.

",i eu morrer antes de concluir a principal commissão,
conte-me V. Ex. entre os martyres.

Desejo à V. Ex. a melhor aude e sou com a maior consi·
deração e re peito. De V, Ex., amigo grato e obedien te criado.
Gibraltar, 3 de setembro de 18:28.-11farque.:; de B:wbacena.

Do marquez de Barbacena ao visconde de Itabayana.

Amigo do cOl'c\ç'ão. - Gibralt:1r, 3 de etembro de 1828.

Recebi hontem as suas cartas de ;22 d& julho a {i de agosto
e satist'azendo ao pon to principa.l, (em cifra.) salvar a viclima,
(continua) deixo de segui L' as medidas apontadas por mni pon
ti rosas razões.

A primeiea é impossivcl LIa e ta.do 3.ctual, e seria sempre ,.rri 
cada 'em pL'ecedcr o mesmo a.t'I'tWjO que fàra oU'erecido ao
Sr. D. João VI.

A ,eg-unda coutrariav:1 toda' as dispo ições do governo,
pela cil'cumst:1ncit. de ter eu :la me mo tempo cliíferentes com
missões que ticavam IXtl'alraLla alem de (em cifra) otrender
bl'USCê\mente a quem por ora guarda as apparencifls. Com ve·
lhaco, velhaco e meio. Fará jogo com êL minha o 'ten iV:1 desta
tIata e tão li vre fico eu para vo)taJ' ao Br<.lzil de Londres como
deste porto.
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Espero que V. Ex., com a vista se convencerá. que tomei o
melhor partido que as circumstancias me permittiam

A rainha com o titulo de duqueza do Porto, pMe estar em
qualquer estalagem ou casa nas vi inbanças de Londres, e
evitar-se muita etiqueta e despeza. Comtudo 1Jom será roetter
o canto POl' dentro ao pa,lme11a para obter do governo inglez que
alg'uma -cousa faça,.

Não po so escrever mais. O portador da. SUfl.. carta não volta
porque o barco de vapor toca em Lisbo' .

Adeus não posso escrever aos lilhos.- Barbacena.

JIlm. e Exm. Sr. vi:5conde de Itabayana. - Gibraltar, 3 de
setembro de 1828.

Hontem cheguei a este porto, e achando-se noticias officines
da. usurpaçã.o da corôa portugueza a seu legitimo sobel'ano, tomo
a resolução de f<1zer a viagem de Vienna. por Loudres, e não
pela ltalia, ganhando assim em tempo pelo menos dou roere,
para as negociações de que estou encl~rregado, o que pótle el' de
vital interesse para os direitos do augusto chefe da casa de
Bl'agança, entretanto que a demora de dous roezes em chegar á
Vienoa só retarda por igua.l tempo a S. M. L R. e A. o pr'azer
de ai raçar a sua neta, pequeoo inconveniente sem duvida em
comIJa~'aç[o dos outros intere es.

Não escapou á perspicacia de nosso augu to amo a possivel
realisação deste pedido acontecimento, e qnercndo S. M. 1.
acautelar os inconvenientes da distancia,. 0 continuar a obral'
de accordo, como tem feito, com S. M. o rei d Inglaterra, e
imperaUor da Au tria, r i servitio autorizar-me com plenos po
deres e instrucçõe amplissimas, deixan lo á. minha di cripc<"io
tomar de Gibraltar a dir'ecção qne os acontecimentos em 101'
tugal me indicassem, r.omo mais favoraveis aos interesses Lla le
gitimidade, e de seus llireitos.

Quanto a mim a abdicaç;."ío do Sr. D. Pedt·o 1V està nuHa.
visto que se não verificaram as condjções que acompanhtl.V< m
aquelle acto. e então devo quanto antes apresentar-me em
Londres, tanto mais que estando, a11i o princire de E therhazy,
eu estou certo não só da sua efficilz cooperação, como de ir de
accordo com a 'ua córte, cujas intenções elle conhece.

Fico mais perto pt ra as communicaçõ~' com o Brazil o POL'
tugal, e todas e tas vantagens desappa1'ccem indo pl'imeira
mente á Vienna por vii), de Genova.

Taes são as razões porque vou para Londl'es, adiantando
este aviso a V. Ex. pelo barco de vapor que larga, hoje, e pro
vavelmente chegará primeiro, tendo eu ainda dous dia de
clemol'a para receber agua e mantimentos.

Si a fragata puder entrar em Falmout preferirei aquelle
l)orto, quando não Plymoutll ou Portsmouth, e apenas fundear,
escreverei a V. Ex. Isto mesm9 participará V. Ex. ao pri ncipe
de Estherhazy, e a Pa,lmella, e Wellington.
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Termioarei esta. d;),odo a V. ElL a feliz noticia de quê a
rainha fldelissima tem gozado, e gozo, da. melhor saude.

ElIa de embarcará com o titulo de duqueza do Porto, e sal
varemos as im muitas etiquetas e despezas.

Serit bom pôr de müo alguma casa fornecida. nas visinhanças
de Londres, a 15 milllas pouco miJis ou menos.

Não posso escrever mais porque vou expedir uma fl'agata
para o Rio.

Deus guarde a V. Ex. por muitos anuas, - Marque;:; de
Barbacena

Não tendo a. fragata Impem/'I'i:; podiLlo sahil' de Gibraltar no
dia. que o marquez esperava pOl' contrariedade de vento, em 6
de setembl'o tornou eUe a escrever ao impet'ador, e ao ministro
dos negoci03 estrangeiros as ca.rtas que 'eguem:

Senhor. - Esperava esta.r boje bem longe deste porto, mas
elle estt\ situado de tal 50rt que ::iem o chamado levante
nen bum grande na via póde suhir.

Esta iu voluntnria e penos 1 demora me deu no emtunto
lagar a ler gazeta ioglezas ató 6 de agosto, e a escrever se
gunda carta ao Jninistro elos negocias e 'tl'allg'eit'oii, expondo as
razões, que deviam ser apresentadas e justilicavam a suspensão
ele qualquel' convenção com trungford, até receber commuDÍ
Cãç.'tO dé1s minhas primeiras conferencia çom Jord "\Vellington.

Evitarei fJuanto for po sivel a' do Aberdeen, irmão ele
Gordon, e talvez quinboeiro do eu r sentimento contra V. M.
im peria.! .

Como V. 1\1. bn. de ver a carta ao ministro dos negocios
estrangeiros, e boje estou mais seguro do acerto da minha. re5O
luç'.iio, deixalldo de repelir o que dis::;e na refeeida carta, tOCc'trei
unicamente DOS pontos capitaes, que entendo deveeelll regular
sua pol itica, e par.l bom entendedor meia. palavra ba ta .

•\. \I urpaçã do regente ~ i um acontecimento em duvida
fuoesto pam os portu"'uezcs, oU'en ivo e atroz para. a S:10t;1,
alliança, humilha.ote para os governos que pediram e iD 'tul',un
pela, nomeação do regente, ma::; em f)WOl' da. pesson. tIe V. M,
il1lp rial a. todos os respeitos, porquanto tornando-se nu li" a
ah licação lle V . M. e reintegrado in to/um em seus primitivo::;
direitos de rei de Portugal, e tá nas circumstancias d raparar
as faltas que cOl1ll11etteu (lor exce so de generosidade, e bon. fé
na ])t'imeira abdicação.

E tau ceeto qU9 V. M. abdicariL em favor de sua augu ta
filha, como todos os soberanos de ejam, e como V. M. me mo
,julgou consentaneo com suas anteriores declarações, e com ~s

iotel'esses e felicida.de da. nação portugueza, mas aqueUa abdl-
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cação ha de ser acompanhada ele algumas novas condições, e
precedida de tratados, ou convenções positivas, que segurem o
cumprimento das referidas condições, havendo tambem cuidado
de tirar como duque de Bragança, as vantagens que esqueceram
da primeira ve~.

Accrescem mais alg'umas vantagens transcendentes:
I." Por exemplo, ganhamos uma poderosa alavanca para

interessar a todos os soberanos no casamento de V. M. a des
peito de qualquer sinistra, e surda manobra de Metternich.

2. a Está livre sua augusta filbn. de unir-se a um monstro,
que a mandaria para a eterniàade mui depressa.

A minha idéa de coacção approvada por V. M. a bordo, si o
regente tivesse retrocedido, e prestado obediencia, não póde
mais ser admittida.

3. a Os soberanos que tiverem :filllos ou parentes aspil'antes
á mão da Sra. D. Maria 11, farão para o conseguir todo o genero
ele obsequios onserviçosa, V. M. 1. e supposto que a carta
constitucional tenha o desnecessario artigo de ser o soberano
sempre portuguez ; é evidente que tal condição se torna impra
ticavel, pela rebeldia de todos os fidalgos portuguezes, que por
sua qua']idacle ele nascimento podiam aspirar a tamanlla honra.

Póde agora ser uma elas condições ela abdicação, o casamento
da rainha com um principe da escolha e a,pprovação de V. M.
imperial. Esta condição é justa e necessaria no estado actual de
Portugal, e como lisongeia as esperanças ele cadl1 gabinet':l, ha de
ser acceita e al)prova(lt~ por todos.

Aproveite, senhor, isto, e não prejudique a sua causa, deci
dindo em dous ctias, com Mareschal e Strangford a latere, tão
importantes negocias.

Lembre-se V. M. !lue tendo-me promettido não completar a
abdicaçãq autes da mioha volta com sua a,ugusta noiva, e tendo
eu di1 Europa novamente instado pela sustentaçáo daquelle
acertacl0 proposito, póde comtudo ,1 hLlbilidade do ba1'[0 de
Mareschal conseguir o contrn.rio, e pelo complemento da abcli
cação de tal maneira ['eito, ficaria V. M. L completamente
logrado, si não viesse tan to :1 tempo a rebelclia do usurpador
ann ullar todos os actos an teriores.

Da primeira ninguem se livra, mas la seguo la estou bem
seguro sa!.Jera livrae-se o imperador e rei ue Portngal.

Sou. senhor, ele V. M. r. o mais Hel o obediente criado.
Marque.. de B{(j'bac~na.

IUm. e Exm. S1'.- Era minoa iotenção quando escrevi t1
V. Ex. em 3 do corrente, la.rgar Ú. 4 deste porto, mas como é
impossivel daqui s,lilil' sem um determinado vento chamado
levaote; aqui estarei n.tó que a Divina Pl'ovidencia o queira.
manclar.

Faci! é ele uppor qua,l não será a "minha, aDciedade em taes
circumstaucias.
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Esta involuntarht demorLt-me forneceu oecasião dei ler o
Pad1'e Amaro de junho e julho, e as gazetas inglezas alé 6 de
ago to.

Conre so a V. Ex:. que a sua leitura me deu grande conforto
sobre as minhas resoluções tomadas a dous, e poucos instantes
depois de fundear.

O topico da f:lUa de S. M. britannica por occasião da aber
tura do Pal'lamento, sobre os direitos do Sr. D. Pedro IV, nosso
augusto amo e imperador, nada deixa a desejar, e é posterior á
carta que me escreverám o marquez de Rezende e visconde de
ltabayana.

A resposta de 1\11'. Peel C) ao ataque de Mackintosh é franca
e atisfactoria, porque declara mui positiv:1mente a desappro
vação absoluta de tudo quanto ha feito o infante D. Mignel.

O conde de Abel'deen tem mais resel'va, e compare V. Ex. a
resposta ueste ao visconde de ltabayana, com a que deu o conde
de Munster sobre o mesmo objecto.

Ambos são ministros do rei da Inglaterra, mas este ac
cusando a carta elogia o procedimento do vis onde, na defesa dos
direitos de seu amo, e da rainha violados em Portugal, entre
tanto que o primeiro se limita a dizer que sente muito que
oecorressem circumstancias que obrigassem ao visconde a fazer
aquella nota, e da ao usurpador o tratamento de S. A. R. o
regente de Portugal.

Munster falla como o ministro integro de um rei justo e
alliado; Abel'cleen como irmão de GOI'don e quinhoeiro de seus
reseutimentos e des,tforos com o imperador.

O Times, de fi de agosto, annuncia a minha vinda aEuropa
em companhi>.' da rainha, e diz que provavelmente tomarei o
caminho de Inglaterra pn,ra me clirigir a Vienna.

O facto da retirada dos ministros estrangeiros de Lisboa, é
quanto as potencias podiam fazeI' de mais energico contra o
nsul'p:1dor, na minha opinião, parecendo-me ofi'ensiva da digni
dade e autoridade de S. M. r. e R. qualquer medida activa, sem
precedeI' a sua r-eal requisição e approvação.

Ora, não havendo na Enropa pessoa alguma autorisada para
ser o ol'gão da vontad~ d nosso augusto amo, e com plenos po
deres para. filzer as convenções necessal'ias, acertadamente obrou
o gabinete inglez em mandar um mini tro ao Rio, o que desgos·
tau a muita gente, tanto porque não accelera a decisão, como
porque provavelmen te, segundo veem, eUe conseguirà ::.lli a
medida a sua vontade.

.A facilidade com que o barão de :Mareschal conseguiu a no
meação do regente e complemento da abdicação, 'em nenhuma
garantia ou vantagem para nosso augusto amo, dão ao governo
inglez fundada esperança de que Strongford por eUe apoiado
voltara depressa, e com resoluções análogas a sua politica, a

(I) Mais tal'de o afamado Sir Robert Peel.
2S
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qual póde talvez em al~uns pontos coincidir com os interesses de
S. M. L mas ha de divergir em muitos.

A decisão mais acertada em um dIa, e com determinadas
circumstancias, tendo de ser executadtt a duas mil leguas de
distancia, e tres mezes depois que foi tomada, pócle tornar-se
perigosa e f,tial a quem a deu, porque como já disse a V. Ex.
em outro officio, tres mezes em tempos ele revolução correspon
dem a um seculo.

Qualquer resolucão, pois, ou convenção com o Stl'angforrl
póde ser fatal, si fàr feito antes ele V. Ex. receber informações
minhas com o resultado das primeira conferencias em Londres.

Strangford foi mandado ao Rio, não sabendo S. M. britan
nica. da minba nomeação para o mesmo fim; nada poL é mais
justo e procedente da parte do gabinete do Brazil, que suspender
todo a negociação até sabel' do resultado da minha missão. Estou
certo que tal s rá tambem a maneira de pensar de V. Ex., mas
temo a inconveniente persuação de Marescbal ; temo as instan
cias e dexteridade de Strangford, e temo mais que tudo neste
caso, os etreitos do coração generoso, e os sentimentos·elevados
de S. M. I. e, R. pois que quem malicia não tem, em malir-ia
não reina.

Deus guarde a V. Ex.- lllm. e Exm. Sr. marquez de Aracaty.
- Marquez ele Barbacena.

Tendo o vento afinal se tornado propicio, largou o marquez de
Barbacena com o seu deposito o porto de Gibraltar, em demanda
do de Falmouth na Inglaterra; e emquanto a fragata Imperatri:;
sulca o seu caminho, passarei eu <~ transcrever uma interes ante
carta que lhe foi dil'igida palo conselheiro intimo Francisco
Gomes da Silva ao saber da sua chegada a Gibraltar.

Exm. amigo e Sr. - Por um brigue aqui entrado no dia 21
do corrente, soubemos que S. M. F. tinha cbegado a Gibraltar
no dia 2 de setembro com perfeita saude e que V. Ex. e o conde
de Souzel tinham ido a terra, endo mni bem recebido.; Ilada
mais disse o capitão, pois que nadtt mais indagou por ser a sua
viagem directamente. a Lima; em cOllsequencia dou a V. Ex. os
devidos parab6ns e fico ancioso de receher noticias suas.

Aqui chegou lord 8trnngford, e já ahi saberá a que veio.
Nosso amo está na intenção de respondel'-lhe (e assim escreve

ao imperador da Austria) que havendo autorisado V. Ex. ampla
mente, para trata.r na Europa em seu augusto nome, e como
tutor de sua filha, e que podendo mudar-se as circumstancia ,
desde a sahida de lord Strangford até a chegada de qualquer
resolução de S. M. r. e no caso de S. M. a dar podesse ser con
traria a alguma cousa que V. Ex. já ahi tivesse tratado em seu
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imperial nome, que por todos estes motivos nada póde responder
sem receber de V. Ex. noticias, e participações do que tiver
obrado, não podendo portanto admittir nem bases, nem hypo
theses n. semelhante respeito; portanto os negocio de Portugal
e do portuguezes estão entregues á discripção de V. Ex. e praza
a Deus que o resultado seja o mais approxunado possivel ao bem
estar daqueUa malfadada nação; como cousa minha lembl'o a
V. l!lx. o que relativo a S. M. F. lhe tenho mandado dizer por
ordem de no so augusto amo, e muito principalmente na carta
fi ue S. M. L lhe escreveu em 16 de agosto e de que foi portador
Paulo Barbosa.

No dia 23 en trou neste porto o paquete Sloaltow e por eUe
veio a ratificação da paz com Buenos Ayre, de cujo tratado
remetto uma cópia: é o melhor que podia fazer- e apezar dos
fcdladores e malvados dizerem que é vergonhoso; eu digo que
era necessario, e nece sarissimo, e a necessidade não tem lei;
igualmente dou-lhe os parabens pela mercê de grau cruz do
Cruzeiro que nosso amo se dignou fazer-lhe no dia de seus
anno .

S. M. e imperial familia. passam sem novidade na sua impor
tante saude; a Sra. D. Maria Isa.bel morreu an te de hontem
de uma convulsão que lhe durou 40 horas. Mande-me V. Ex.
sua ordelJs que executarei como

De V. Ex. amigo e obrigadissimo. - Francisco Gomes da
Silva.

CAPITULO XXIII

No dia 24 de setembro de 1828 fundeou no porto de Falmouth
a fragata lmperatri::, conduzindo o marquez ele Barbacena com
a princeza brazileira a Sra. D. Maria da Gloria, rainha de Por
tugal.

Abi os esperavam o visconde de ltabayana e marquez de Pal
mella, os quaes scientificados das intenções do marquez pela
ca.rta escl'ipla de Gibraltar ao primeiro, e que fóra recebida
alguns dias antes, tinham partido immediatamente para aquella
cidade, afim ele fazerem o recebimento da rainha.

No dia 21 haviam os dous embaixadores assentado em um pro
gramma marcando a maneira da recepção, que foi reduzido a
escripto, e assignado por ambo~, o qual corria como segue:

Memornndum do que fkou a enta.do entre os rs. visconde
de Itabayana marquez de Palmella.

1. o Lo!;o que a fragata Imperutri:; entrar no porto de Fal
moutb, devemos ir á bordo e antes de comprimentar ara.
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D. faria II teremos uma entrevista, com o Sr. marque~ de Bar·
bacena, para decidir o tratamento que se devera dar a sobredita
senhora. ,

2.° A m. D. Maria II ficará a bordo da f:'agata até ao
momento de partir de Falmouth, e passal'ü, de bordo pa,ra, as
carruagens de viagem. A bagagem e ramilia que não fÓl' inws
pensavel para, o serviço irá por mar. Convira que tique em
Inglaterra o menor numero çlos individuas vindos do Brazi!.

3.° A Sra. D. Maria II deverá passn,r por PIYLDouth, e
tomal'-se-1Jilo ele accordo com o commandallte do deposito, todas
as medida' neces arias para que não baja, confu ão, llem e-pa
lhafato na occasião de lhe erem apresentndos os portuguezes
ahi re identes, parecendo que melhor plalJo era o de ir a mesm,.
senhora aos quarteis onde elles se acham, visitando-os succes, i
vamente, e dirigiu.do-Ibes algumas palavras adequadas as cir-cum
stancias.

4. ° Si sua magestade britannica oJIerecer, como (\ provave],
carruaO'ens suas para a viagem, convirá acceital as, dirigindo- e
em direitura de Plymouth por Exeter e Bath para a ca a de
campo que devera estar preparada para apo"ento da Sra. du
queza do Porto.

5.° Logo que chegue a sobredita senhora, uirigira o Sr.
ministro do Brazil uma notificação official da sua chegada ao
governo de S. M. Britannica.

6. ° Ficou-se de accordo que o marquez ue Palmella diriO'lrà
ao Sr. visconde de ltabayam. duas notas otliciae , a primeir~t

rechLmando formalmente a suspell ão de todo e qualquer paga
mento que o goveruo do Brazil tenha a fazer ao de Portuzal
emquallto durar a usurpação, e pOlldo embargos nessas qualllIas,
qnaesquer quo ellas forem para sustentação dos portugueze
que se acham, por causa da mesma usurpação, privados dos seus
bens e obrigados a bu cal' refugio em paizes estrangeiro.

A segunda para pedir que no caso de devel' alguma porção
de tropas portug-uezas fiel, ir temporariamente para o Brazi I,
haja de ser acolhida com hospi talidade e fraternidade naquelle
imperio, dando-se-Ihe a certeza de que continuara a ser pag<\ e
con iderada como um destacamento do exercito portuguez, e
nunca jámais constr'i1.ngida a renunciar a patria, nem incorpo
rada no exercito do Bl'azil.

As respostas dos dous sobl'editos oillciaes serão ostensivas
afim le se poderem publica!' para salisfal,k'ío ele todos os intel'es
sados.

Plymoultll, 21 de etembro de 1828.-Visconde de Itabayana.
-JJfarquez de Palmelta.

Informado o marquez de Barbaceua, pelo visconde de ltabayalla
e marquez de Palmella que se tl'ausportaram á fragata Impe
ratriz, logo que esta fundeou, da recepção cordial e distiucta que
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el-rei Jorge IV brdeua.ra que se fizesse á rainha ele Portugal, ao
saber da vinda dest[\, senhora a Inglaterra, pela communicação
que fero o visconde de Itabayana ao duque de \Vellington, quando
recebeu a carta que de Gibraltar lhe escreveu o marquez de
Barbacena aununciando-a, julgou o marquez conveniente que a
rainha escrevesse ao rei a carta seguinte:

N. 1 - Monsieur mon frére et cousin.- Au moment de
mettre las pieds dans les etats de votre magesté, mon premieI'
devoir est de m'aelresser á elle.

Je le fais, avec toute la contiance que m'inspirent a son
égard les sentimens qui j'ai bérités de mon auguste pére et
de mes ancêtres. Les regrets que j'eprouve ele la separation de
ce pére cheri, et le vive douleur que me causent les maIheurs
dalls les quels j'ai appris que se trouve plangée la nation por
tu"'aise, qui doit être l'object de tout mon amour, eront adoucis
par l'accueil bien veillant de votre magesté au sitot que j'aul'ai
le bonheur, que j'ambitionne de me trouver en sa presence.

J'ai l'honneur d'etre, de votre magesté, la bonne sreur et
cousin .- Maria da Gloria.

Fa!mouth le 24 septembre 1828.

o marquez de Barbacena enviou esta cartl). dentro de uma
sua, cUrigida ao conde de Aberdeen ministro dos negocias es
trangeiros da Inglaterra, e crevendo ainda outra ao duque de
WeIlington primeiro ministro (premieI') do gabinete inglez, de
igual conteúdo, e que era do teor que se"'ue:

N. 3 - Moosieur le duc.- L'empereur, mon auguste maitre,
a daigné me chagel' de la plus honorable de toute les commis
sion"S, celle d accompagnel' son auguste fille, la reine du Portugal
dans son voyage en Europe.

Ayant appré á Gibraltar que l'usurpation de la couronne
du Portugal avait été, maIhereusement, consommé a Lisbonne,
j'iü du, d'apres las instructions at Ies pleins pouvoirs dont je
suis munis conCorroement à la marche convenue entre naus,
plendre la resolution d'amener en ogleterre le depot precieux:
dont ~a magesté imperiaIe ro'a confie la garde; at venant d'ar
rival' á Falmouth, je m'ampressa d'en informeI' votre grace,
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attendant avec impatience le moment ou je dois avoil' I'honneul'
de lui renovaler les assurances de ma tres haute consiC!eration.

Sa grace monsieur le marechal duc de \Vellington et de
Victoria.

De votre grace le tres bumble e tres obéissant serviteur.
Le Ma~'qv,is ele Barbacena.

Falmouth ce 24 septembre 1828.

Entretanto chegavam á Falmoutb o camarista de Jorae IV,
lord Clínton, e o thesoureiro de sua casa Sir William Henry
Freemantle com as carruagens de viagem d'el-rei, trazendo
ordens de se conservarem junto á pessoa da rainha, e fazerem
todas as despezas da sua jornada, e tendo o marquez de PalmeUa
conferenciado com os mesmos dirigiu ao marquez de Barbacenu,
a carta que segue:

Illm. e Exm. Sr.- Acabamos o visconde de Itabayana e
eu de ver os camaristas d'el-rei os quaes dizem; l°, que o duque
de Wellington lhes manifestou o desejo de ver quanto antes a
V. Ex., ou alguma pessoa autorisada para o informar dos
projectos que ha a respeito da e tada, da rainha em Inglaterra,
e isto desejavam elles que tivesse logar antes que ua maaestade
sabisse de Falmouth. Representando-lhes eu, pOL'ém, que V Ex.
(era minha opinião) não se quereria separar da rainha, e sua
magestade gastaria oito ou 10 dias na jornada por causa dos
arranjos necessarios pura se in tallar na ca a de campo para
onde vae residir, e que o nosso projecto era levaI-a por Plymouth,
para dar aos refuaiados portuguezes ahi residentes a consolação
que bem merecem de a ver na sua passagem, disse SiL' vViliam
Freemontt, que é o que falia em nome dos dous, que tomaria
sobre si de não fazer objecção á partida de sua magestade, si
ella se dirigisse directamente á sua residencia, mas que não
poderia annuir á passa&,~m por Plymouth, por causa dn,s conse
quencias politicas que nisso podiam resultar (e de que elle não
era juiz competente). Portanto é claro que ou devemos
renunciar a ida á Plymouth, ou esperar quatro dias pela volta
de um expresso que eUe mandara a Londres para consultar
a esse respeito.

Em conclusão ficou eUe de escrever a V. Ex. pedindo-lhe
que viesse á terra confel'enCÜtr com elle, e parece-me que neste
caso convirá que sobrestemos no projecto da vinda da rainha
amanhã a terra, e que deixemos recahir a odiosidade e respon
sabilidade desta demora e de tudo o mais sobre os Srs. cama
ristas inglezes.
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A respeito da vinda de V. Ex. para a tal conferencia, V. Ex.
clecidira si deve ser hoje ou amanhã. Porém si V. Ex. julgar
melhor cortar [\ difficuldade autorisando-nos a ceder do projecto
da ida a Plymouth, ne-se caso queira e craver-nos esta noite
para arranjar a vinda á terra da rainha amanhã, e a sua
partida no dia seguinte.

De V. Ex. Illm. e Exm. Sr. marquez de Barbaceua
Amigo e fiel servidor.- Falmoutb, 6 horas da tarde, 25 de se
tembro de 1828.- Marque;; de PaZmella.

Autes que o marquez ele Barbacena tivesse tomado uma reso
lução definitiva sobl'e o as-umpto da carta do marquez de Pai·
mella, recebeu eUe respostas as cartas que dirigira ao conde de
Aberdeen e duque de Wellington, correndo ellas como segue:

O conde de Aberdeen respondeu:

Foreign Office, septo 26, 1828.

N. 4 - Monsieur le marquis.- I hasten to acknowledge
the receipt of the letters announcinO" tbe arrival of tbe infant
Queen of Portugal in this country, wbich Your Excellency has
dane me the honor to aelre-s to me.

The letter from Her Most Faithfu1 Majesty to the King my
Master. I have lo t nú time in forwarding to its destination.

You are too well acquainted with the selltiments of regard
which the King, my Ma ter, elltertains for the illustrious Souse
of Bl'agança to require any assurallces from me of the pleasure
with which Bis Majesty will learo the safe arrival in bis do
minious of Her Most Faithful "Majesty.

Bis Majesty will feel tbe liveliest satisf3.ction in otl'ering to
Her Most Faithful Majesty that Kindne s and hospitality to
which the is so fully entitled, so 10ng as she sbaU remam in
tuis country, previou:> to joilling her august relatives in Vienna.

I have the bouor to be.

Mau ieur le marquis.- Your Excellencys mos obedient hum
ble servant. - Abe?·deen.

O duque de Welliugton exprimiu-se assim

Loudon Sept. 26th 1828.

N. 5 - Monsieur le marquis.- I have bad the honour of
receiving- Y. E. letter of the 24 th in tant ; and I beg leave to
congratulate Y. E. upon the selfe arrival in Eugland of the
Queen of Portugal D. Maria da Gloria.
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As soou as His Majesty's servants were ínformed that HeI'
Most Faithful Majesty was coming to Englanq t11ey recei'ved
Bis Majesty's commands to order that HeI' Most Faithful Majesty,
shoulel be receivecl with the 11onour elue to HeI' exa.lteel Rank
anel Dignity, and in a manner consistent with the frienelly re
latious existing between Hi Majesty anel the August Family 01
Bragança.

I confess however Monsieur le Marquis that I wish that
His Imperial Majesty hael informed the King my Master's ~i

nister at Bis court of Rio de Janeiro 01' hael elirecteel H. I. M's
Minister at the court of St. James to inform this government of
the conditional instructions given to Y. E. to convey to Englanel
this .i\.ugust Princess.

This information woulel have been, not only conformable to
the usage betiveen crowneel Bads in relation to the visits to
foreigri couniries of Person'ágeiS of this Atlgust ['{,ank and Station,
but consistent with the Friendly Relatious wbich exist, anel
with the confielence which ought to exist, between His Imperial
Majesty anel Bis Majesty ; anel above 0.11 would have been more
respectful to Bis Majesty.

Bowever Y. E. will finel that this fe bng will m~ke no
difi'erence in respect to the Reception of HeI' Most 'Faithful Ma
jest:y in this country; towbom Y. E. will.finel that every
Honour and Attention will be paid, thq.t has ever been paid
to any Sovereign who ever visiteel this cOllntry.

I have the honour to be, with sentiments of the highest
ponsidei'atión. - Y. E's most obedient faithful servant.
Wellington, Duque da Victoria.

, I

E!ll consequencia. desta c~rta, e Cl? que se pq.ssara n~ conf~

rencia que tiveram o marque~ de PalmelJa e visconde de Ita
bayan ' com os camaristas cl'el-rei de Inglaterra, decidiu o
I r , I H I

warquez de Barpacena e:trect~ar o deserp.barque da raiI:Jha ; o
que se realisou no dia ~6, tendo-se ella demoraelo dous di:1s a
bordo da fragata depois de estar no porto, e seguindo log~ que
desembarcou para Bath, onde se elemorou seis dias; ahi a deixou
o marquez em companhia dos criados e criadas que a acompa
nharam na fragata, do marquez ele Palmella, visconde ele Ita
bayana e elo camarista lord Clinton, e ele sir William Benry
Freemantle ; adiantando-se eUe para Lonelres, afim de se avistar
com os ministros britannicos, e cuidaI' no alojamento da princeza
em Londrt=Js. AdoeceJtdo no cª,min!lO não lhe foi possivel chegar
á Capihii com a brevidade que se propuzera, encontl'anel~ UI11

bilhJte de Wellington, no dual mostJ'.:ava-se· o duque agastaclo
I I t . II I I I
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pela ~emora, aliás involunt~ria, que tinha h vido Ra sua
viagem.

Chegado a Londl'es teve o marquez a sua primeira conferencia
com eUe, á qual assistiu Aqerdeeq a charpado do duque, no dia
2 de outubro.

Esta conCerenc1a foi muito longa: d rante epa coI!1municou o
marquez q contheudo de uma carta qe gahiq('lte qlle ~raz}f para
el-rei da Inglaterra, cuja origem e fim, bem como de outra em
referenci(j. ao marquez cj.e Palmell~, entre.!!'ue anteriormente a

1 I f ..... l " '

este, o ml1rquez explica detalhadamente no officio glle dirigiu ao
ministro dos negocios estrangeiros do imperio, dando conta de
todo o occorrido depois da sua chegada a Ingh1terra.

Era o contheudo dessa carta de gabinete como segue

N. 7.- Meu bom irmão e primo. - Havendo eu comple
tado a abdicação da Gorõa d Portug-al s~guudo os amigaveis e
reiterados conselhos de vossa mag'estarle, e de meu mui presado
sogro o imperador' da Austria nosso bom irl:Hão e "primo, e
fa,zeudo agora pelo mesmo motivo o doloroso sactificio de apartar

, de mim a minha mui querida tilha a rainha de Portugal, cum
pre-me como pai carinhoso recommendal-a a amisade de vossa
mage tade. Ella parte acompanhatla pelo mar'quez de 'Barba
cena, em quem tenho illimitada confiança, e lt quem dou instru
cçõe~ amplas, e o~ necessarios plenos poderes, tanto para obrar
segundo as circumstanoias' de Portugal no momento da sua che
gada a Europa, comb para reclamar e' solicitar de vossa ma
gestade, e dos mais soberanos alliados, e amigos da corôa çle
Portugal, tudo quanto for a bem dos reconhecidos direitos éla.
dita minha filha. ,- I ,

Confio que o dito marquez encontrará em vossa magestade
apoio correspondente :'L amisade, que nos liga, por isso mel'JDo
que as suas reclamações irão sempre de accordo com o que foi
confidencialmente tr'atado entre elle, e os ministros' de Vossa
Magestade ao m6mento da sua volta para. esta côrte. 4.nnuindo
vossa magestade aos desejos 4e l m pai anciol5o e sollicito,
penhorará mais a gratidão tlaquelle que se preza"de ser. .

De vossa ma~estade bom irmão e primo.-PEDRO
Palacio da Boa-Vistn..- 27 de junho 1828.

A outra em referencia ao mal'quez de Palmella corria assim.

N. 8.- Meu pom irmão e primo.- Conhecendo que o mar
quez de Palrüella mEm embaixador junto a vossa'mage t'lde
tomara a resolução, que muito approvei de interrompél' as nas
l'illações ofliciaes com' a regencia de P.oitu 'à), 10gb 'gull esta
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abusou da autoridade que eu lhe havia confiado, com escandalo
ele todas as potencias, que por isso interromperam com elIa as
relações diplomaticas ; e convindo muito ao serviço de minha
filha, ora rainha de Portugal, em virtude da minha abdicação,
que ella tenha utn representante seu junto a vossa magestade :
vou na. qualidade de tutor da dita minha filha pedir a vossa
magestade que hJja de reconhecer o marquez de Palmella como
seu embaixador extraordinario e plenipotenciario, por confiar
de que elle continuará a merecer a benevolencia de vossa
magestade e lhe peço que acredite quanto o ilito marquez em
nome da rainha de Portugal lhe representar acerca de
seus 1 gitimos direitos, e dos interesses de sua corôa. Tanto
confia da amisade inalteravel de vossa magestade aquelie que
se preza de ser.- De vossa magestade bom irmão e primo.
PEDRO

Palacio da Boa-Vista, 22 de julho de 1828.

Depois de seis dias de descanço na cidade de Bath, proseguio a
rainha de Portugal na sua viagem para Londres, onde chegou
no dia 6 de outubro de 1828, sendo hospedada no hotel Grillou
por sua magestade britannica, até o dia em que se mudou
para a casa de campo preparada para sua residencia, sendo,
durante o seu trajecto, por toda a parte recebida, por
ordem do governo, com as honras que se fazem às te tas
coroadas; pois o govemo inglez não hesitou um momento
em reconhecer a D. Maria da Gloda, como soberana legitima
de Portugal: e além do seu expresso reconhecimento como
tal, nas cartas escriptas por Weliigton e Aberdeen ao mar
quez de Barbacena, já transcriptas, havia elie anteriormente
ordenado, como se verá pela circular que segue, que se lhe
fizessem todas as honras dividas ás testas c0roadas, em qualquer
porto da Inglaterra onde sua magestade aportásse.

Eis a traducção da circular aliudida.

Secretaria do Almirn,ntado, 18 de setembro de 1828.

Senhor. - Tendo cheg-ado noticia da proxima vinda de S. M. a
rainha de Portugal, á bordo de um navio de guerra brazileiro,
á um dos portos (lo canal, tenho ordem de S. A. R. o chefe do
almirantado, pare"\' vos determinar que, em conformidade com a
vontade de el-rei, seja recebida com todas as honras devidas a
uma testa coroada.

Sou, Senhor vosso obediente criado - ( Assignado) J. W.
Crohe?·.- Ao capitão King.
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Pelo povo inglez foi a minha em toda a parte saudada com
as maiores expressões de interes e, endo este excitado, não
somente pela situação politica em que sua magestade se achava,
despojada dos seus estados pela. mais negra ingratidão e perfidia,
mas tambem pela innocencia e graça de que era adornada a
linda princeza americana.

Pa so agora a trancrever a interessantes e minucÍosas com
municações que o marquez de Barbacena dirigiu ao imperador,
e ao ministro dos negocias estrangeiros marquez de Aracaty,
relatando todo o oecorrido dépois da sua cheD"ada á Inglaterra.

Carta ao imperador datada de Londres em 10 de outubro
de 1828.

Senhor. - Tive a bonra de escrever a V. M. r. pela cor
veta D. Francisca que sahiu de Gibraltar a 8 de setembro, e
mandei 2" via pelo paquete de Buenos-Ayres que encontrei a 23
do mesmo mez, e vespera da minha entrada em Falmouth.

Desde que fundeeI desappareceu o pezo que me opprirnia
sobre o resultado da minha vinda a este paiz, porque vi o acolhi
mento bonorifico que estava preparado tanto pelo rei, como pela
nação para a recepção de ". 1\1.. fidelíssima.

O marquez de Palmella e o visconde de ltabayana vieram im
medüLtamente á bordo, e communicando o choque electrico que
havia produzido em toda a nação a noticia de vir a rainha pro
curar o apoio de S. M. Britanica, me encheram de ag-radeci
mentos e bençãos por haver eu salvado a rainha, e a monarchia
do males que estavam traçados pela perfidia austriaca, e convi
vencia dos actuaes mini tros iuglezes, que não querem con ti
tuição nem aqui, nem em parte alguma.

No meio de tão poderosos negocio, devendo ser inseparavel
do sagrado deposito que V. M. r. confiou ao meu cuidado, e per
dendo-se a maior parte dos dias, com os comprimentos de eti
queta, excede absolutamente as minhas forças, dar por este pa
quete circumstanciada conta, de tudo a V. M. r. como desejava,
e ao mesmo tempo informar ao ministro dos negocias e trangei
ros como é mister, pois que os negocias de Portugal, que até
aqui se con ideravam pessoaes de vossa magestade podem de
um instante para outro intere sal' a todo o imperio.

O nome brazileiro ficara coberto de eterno opprobrio se con
sentirmos que o imperador do Brazil, que é o pai dá rainha de
Portugal, princez<\ brazileira, se não disfarce, e sustente o
direitos da filha, quando o governo inglez (o que não espero)
])1).0 desempenhe seus deveres, e a perfidia au triaca favorecida
pelos apostolicos, continue a sustentar o usurpador da corôa.

Tomo pois o expedieute de escrever a V. M. I. sobre o seu
casamento, e ao mmistro sobre os negocias de Portugal.
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l'fão ouça V. M. I. o barão de Mareschal nem ~ecida cousa
alguma sobre Portugal, sem ouvi!' a deputação portugueza que
vae partir.

S~stente inabavelmeute os direitos da rainha, e as intitui
çõe que outorgou, e verá que infallivelmentl'l triumphará de
toeios os Reus inimigos, e falsos amigos, que ainda são mais te
miveis.

O marqnez ele Rezenele me asse"ura ter informado a V. M. I.
do precedimento ela Austl'ia no negocio dg casamento, e de que
maneira o tomou quftsi impossivel nas có!'tes erh que Metternich
tem influencia; escuso portanto ele fazer novas ob ervaç5es,
mas espero em Deus que assim como evitei de a rainha lhe
cabir rias garras, assim conseg-uirei uma noiva para V. M.
quando meDOS o pensarem.

Achei a princeza dos Paizes Baixos casada, a Orleans é mui
crianç~t e V. M. l. na vespera da minha partida, mostrou repu
gnancia em tal união por causa ria idade.

A princeza de Saxe Weimar não poderá responder sem con
spltar o impeI:ador da: l-tpssia que e ta mui lqnge, e absor:vido
com a guerra da Tur:qUla i resta-me portanto a casí\. de Dlna
ll!arca, que felizmente netesta a Metternick, e muito estimará
fàzer-lhe üm~ pirraça, aléJ:!l da grande vantagerp que aufere
COll1 a allian~a. 6 rel tem filhas m,tis feias, pO!'ém as sobrinhas
ouço que são bonitas, e como teem um irmão militar que podej'á
acompanhar n. que for escolhida, i so 'contribuirá muito para
vencer qualquer rebeio pe ir para tão long~, e vive separàqo
dos seus.

Antes, porém, de dar pas o a esse respeito, é preciso saber
com certeza si alguma das princezas, teem, pelo menos, as duas
qualidad~s recommelldaclfls p'or ii. M. e a esse fim despachei
hop,tem pessoa ciue antes de am mez ha de voltar com informa
ç~o': A pessoa é m~lito c<'\paz e int'elligente, e sobretudo isenta
oe toda a suspeita.
. V. M. 1. conllecerá que pão é possivel avançar mais em tão
poucos dias. ' • ,

Emquanto eu não elér parte otIicial rio a,juste, fique a noti
cia unicamente 'com V. M. 1., porque nesta', como em @uitas
obtras'ndgociações: tem o segreelo mui grande influencia.
. borisegui.nd'ô~ como e'spero, 'o casamento em' Dinamarca, terá
o marquez de Rezende a honra qe acomp nhar a augusta noiva,
vi to que me não po so separar da rainha, em ultimar are tau
d,ção de sua càrôa e recelJer respostal'l ele V: M. 1. aS' minjlas

J' Icartas do mez de 'letembro.
Si este minísterio cahlr, poderá então ficar o marquez de

Rezende, Itubh.Yana, e PaLmeUa com a rainha, porque serão ouvi
dos, mas no estado actua'l'bao podem tratar de negoci.o al~u~.
, {a' eo tre elle!';; WeU iOgtO~l e Aberdeen, a mesma indisposiçao
que havia no·Rio com Gdrdbll, posto que a razã.o'esteja da parte
dos ou'tros ministros. I •

. Terminarei esta anDuDciando a V. M. 1. flue a ratoha conti
núa a' ·osLir' a melbor saMe, e que 'luas mane'ras, bg.arho A ror-

I I I)' t t'1.. I tí r t'
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mosura sã.o geralmente admiradas. Da minha parte estou
cada vez mais satisfeito com a docilidade que mostra a meus
conselhos.

No dia 13 vem uma senhol'a inculcada pelas princezas, tomar
conta da sua educaçã.o, e tenho o maior cuiuado que tudo seja
feito com a appl'ovação do l'ei, o que obtenho por via dos
camaristas, que estão encantados com a raiol1a e esposo,rão suo,
causa.

Até o pl'esente tudo mostl'a um lisoogeil'o aspecto.
O estado da saude do rei continúa a dar mui serias cuidauos,

e assim mesmo tem mandado comprimentar a rainha.
O camari tl~ contou-me em contiança, que ap oas o l'ei possa,

receberá a raioh:1 em eu palacio de 'iViocisOl' com a maior mag
nificencia, e que .e enteressou a fazer mil perguntas.

A cjl'cumstancia da minha e parecer com :1 princeza Carlo
ta (') de quem nem o pai, nem a naçãojàmai::i se esquecem, tem
concorrido para duplicaL' o intel'esse do rei e da t'amilia real
paI' ella.

Por callal seguro acabo de saber que Estherhazy e Aberueeu
teem mexido o céo e a terra para, se não cntmr comigo em ajus
tes definitivos antes de chegarem re postas ue Strangford.

Deus no liHe que V. M. I. se deixe ainda illuclil' pelo barão
de Mareschal, transiaiodo com o nsurpauol', pOl'que si o fizer,
então sacrifica sua filha e as instrucções que deu-me.

Como grande parte da nação é em ['a vaI' da rainha, e da
carta, e todos os governos for'am obrigado,' a reprovar em pu
blico a usul'pação do ragente, embora lhe pl'estem soccorro se
creto pal'a de tmir a carta, bastat'à que V. 111. L resista da sua
parte para tl'iumphar de tudo e de todos.

Eu apontarei os meio" quando fol' a deputação.
Dens guarde a V. 111. e a tod[\, a imperial thmilia, com per

feita saude como todos uesejamos, e principalmente eu 'lue com
o maior re pei to e gra.tidão ~ou e BI'ei sempre

De V. 111. L - Fiel e revl:lrente subdito. - llIal''luez de
Barbacena.

Officio do marquez de Baebacena ao 111al'quez ue Aracaty, mi·
nistro dos negocios estrangeiL'os do imperio :

Illm. e Exm. 1'.- A 24 de setembro fundeei em Falmouth.
e desde enlão comecei a, tel' provas lisongeira, e de dia em dia
recrescentes do acerto da minha. l'esoluç'ão.

Paeece-me estar salva a. coróa que bavitL II urpado o re"'ente
de Portugal, e si todos os males e perfidias commettldos peLa

(J) Era !ilha d'el-I'ei Jorge IV e berdeira presumptiva da corôa; faileceu a
6 do novembro de 1 17, depoi' de dar li luz uma cl'iança morta, sendo casada
COm o principc Leopoldo, depois rei da Belgica.
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Austria, desde que . M. I. deu uma carta aos portuguezes, não
tem remedio, evitei ao menos a ultima e decisiva com que Met
ternick contava tir'M-se da difficuldade actual, sacrificando agora
uma neta do seu soberano, como jli. outr'ora sacrificara
uma filha.

E' preciso, entretanto, conles ar que nem Metternick,
nem os apostol icos de França, nem o actun.l ministerio jnglez
queriam a usurpaçilo da corõa, mas unicamente a <tbolição d:1
Carta.

O regente executou a commis 5,0 cem muita pressa, e foi
:1diante do que se lhe insinuara em VieOlla, e ouviu em Paris
e Londres; mas seus consell1eil'Os em Lisboa mui bem entende
ram que deviam aproveitar a occasião, c á sombra ela aboliçilo da
carta, conseguü' a usurpaÇ<lo da COl'ôa..

Os principios da legitimidade proclamados de tle o Congres o
de Vienna, como dogma fundamental dos governos europeus, não
permittindo reconhecer publicamente a usurpação, recorreu-se
a dar soccorro secreto, entretanto que Metternick se encarregava
de guardar em custodia a innocente rainha" a quem jli. se dava
o nome tle infanta, de princeza brazileira, etc., etc.

O duque de ,VeUington mandou Strangford ao Rio de Janeiro
para o que V. Ex:. já sabera, isto é, para obter a annuencia de
S. M. 1. para a amalgamaç.:'io da usurpação com a legitimiJade,
e o seu consentimento para a aholição da carta.

Convindo S. M. r. em qualquer destes actos, cobre-se de
eterno desaire, e faz aos portuguezes fieis, e martyres da legiti
midade a maior injustiça, porque os abandona e coudemna ã.
vingança do usurpador, quando elles teem o maior direito ao
favor, e á protecção de S. M. imperial.

Tive o cuidado (que estou certo não era preciso) de prevenir
á V. Ex. pela fral{ata D. Francisca de sobrestal' toda a nego
ciação com Strangford, allegandú a minha missão, e vinda para
Londres; afim de dar a V. Ex. uma alavanca mais poderosa, irá
no paquete de Buenos Ayres deste mez, uma deputação dos portu
guezes e composta do conde de Sabugal, par do reino, e dos de em
bargadores Sarmento e Magalhães, membros da camara dos
deputados levar aos pés de S. 1\1. r. os seus agradecimentos, e
supplicas, e por ella será. V. Ex. amplamente informado do que
tem havido, e do que convém fazer. Em summa, nenhum con
venção, nenhum manifesto, nenhuma proclamação se faça ante
de receber a deputação que chegará pouco mais ou menos oito
dias depois desta carta.

Neste paiz nenhum ministerio resiste á opinião publica" e
sendo esta em favor da rainha, desde que o regente e fez usur
pador e despota, subio 11 tal ponto com a cbegada e de 'embarque
de S. M. F. que parece quasi delirio, e com el-rei por. u<
parte tambem sympatbisou com a c,tUsa da rainha, e tem prodi
g-alisado os maiores obsequios e di tincçõe , segue-se que o mini '
terio ou ha de sustel'ltar o direitos da rainha, e por e te modo
congl'açar-se com a nação, ou cahil' na primeira reunião do
parlamento.
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QUlludo cheguei a Falmout,e soube pelo visconde de ltabayana
e marquez de Palmella que alli esperavam a S. M. F. quanto
el-rei bavia ordenado em obsequio da rainoa, mandando-a rece
ber como tal, julguei a proposito que ella logo agradecesse, cscre
vendo a el-rei a carta sob n. 1 e eu e crevi á Aberdeen e
vVellington as de os. 2 e 3 e recebi em resposta ás de ns. 4 e 5
que merecem alguma analyse.

Aberdeen, como V. Ex. verá" circumscrevendo-se a genera
lidades, comtudo indica a continuação da viag m para Vienna,
de que Deos nos livra.rá; e Wellington finge-se mui magoado
com a falta de annuncio antecipado.

Em consequencia desta ultima, deixei a rainha em Bato em
companhia dos criados e criadas que a acompanbaram na fragata,
do ma.rquez de Palmella e visconde de Itabayana, e do camarista
lord Chnton, e t11e oureiro da casa d'el-rei Sir William Henry
Freemantle, os quaes este soberano enviára a Falmouth com as
suas carruagens para receberem a rainha, e fazerem as despeza.s
da jornada.

Não me foi passivei chegar a Londres no dia aprazado por
ter adoecido no caminho, vindo a achar aqui um bilhete de
Wellington mostrando-se oJI'endido pela minha demora aliás
involuntaria.

E' impossivel manifestar-se maior rancor pessoal contra
nosso augusto amo, do que mostram os dous ministros \Vellin
gton e Aberdeen, e tudo por causa de constituições.

A minha conferencia com vVellington, que mandou chamar
immediatamente Aberdeen, verificou-se no dia 2 do corrente e
foi longa.

Quando tiver tempo mandarei á V. Ex. o dialogo, que em
summa se reduz ao seguinte.

Que estava tudo disposto no Rio de Janeiro para commu
nicar-se à sua gl'aça a resolução de vir a rainha para Lond.res,
si a usurpação estivessa completa quando eUa chegasse á Europa,
porém que deixou-se de fazel-o porque desapparecel'am todos os
receios de tal usurpação nas ve 'pel'as da minoa partida, pela
noticia do movimento do Porto, e Lal foi mesmo a opinião do
corpo diplomatico aUi; que sabendo em Gibraltar da acclamação
do usurpador, julguei estar nas circumstancias previstas, L1e vir
primeiro olicitar elo rei amigo e alliaelo, os soc arras a qUE! tem
direito a innocente rainha, e que o acerto desta medida estava
demonstrado peta honroso acolhimento de S. M. Lritannica,
podendo bem acontecer que só este soccorro moral bastasse para
o usurpador deixar Portugal; que annunciando isto mesmo a sua
graça, pelo intermedio do visconde de Itabayana, no meu otIicio
escI'ipto em Gibraltal' a3 de setembro, havia da minha parte
satisfeito as formalidades, e ao respeito que sua graça por tantos
titulas merece, e que para el·rei tinha uma carta de gabinete,
e apresentei a de n. 7, sobre a qual logo fallarei.

O duque foi obrigado a confes ar que eu tinha procedido
em regra, e que si o viseonde ele ltabayana em 10gUl' de annun
ciar a vinda da rainha, e PaJ.'tir immediatamente para Falmoutb,
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tivesse mo trado a minl1a participação de Gibraltar, teria desap
parecido todo o ministerio que até agora havia subsistido.

O que para nó~ houve ue mais interessante nesta confe- .o

renda. foi confessar o duque á vista de ".bberdeen, que aconse
lhara a '. M. 1. para completar a abdicação, e mandar sua
filha para Vienna, apezar das más demonstrações do regente,
poucos dias depois <.lo seu desembarque em Lisboa, poi que elle
duq ue tomaria tues medidas, que o regen te não ousari, usurpar
a col'ôa, ma que infelizmente elte e todo o ministerio se haviam
enganado com o regente. I

Fez queixas amargas do marquez de Palmelta, exaggerou as
despeza , e meio que eram necessarios para vencer o u urpador
( nMa JOeno 50.000 Olil homens) e sem fallar po iti vamente
em casamento carta, etc. etc., insistiu que antes de fetzer a
guerra convinha tenLll' todos os meios cOl1ciliatorios, e loi que
sobre a Inglaterra recahiria todo o peso do restabelecimento da.
.rainha no throno de Portugal, era preciso deixar-lhe a escolha
dos meios, e não pr'etender violentai-a.

Não querendo entrar em discussão antes de fallar a el-rei, P,
tomar toda as informações que me eram necessarias, <.lei signal
de acquiescer as idéas do duque, e fiquei de apresentar as minhas
na primeira conferencia, tanto sobre o" soccorros moraes como
etrectivos, quando aquelles não bastassem.

Passou o duque a informal'-me da recepção que estava pre
parada para . M. em Gri 1I0ns hotel, onde tambem 10ra
hospedado el-rei de I1'rança, e que assim em costume nesta côrte
por fa.ltade palado'; o que é vel'dalle.

Agradecendo ao duque os obsequios feitos á rain ha, e que eu
como encarregado por seu auO'usto pai de tão sagrado deposito
acceitava com muito prazer, notei que o residencia de R. M. R.
em Londres perturbava o plano de seus estudos, e educação tão
recommendatla pelo imperador meu amo, e que o numero o
conCU1'SO que sempl'e a acompanhava, timva toela a liberdade de
poder fazer algumexel'cicio; pelo que permittindo S. M. B. eu
tomaria urna casa de campo lias vizinhanças de Windsor.

O duque approvou muito a resolução, e eu pretendo mudar
me nestes quatro dias, ta.nto para ficar roais perto do rei, e
poderem as princezas freéluentt~r .a compu.nhia da rainha em
plena liberdade, e muito princip Imente a ilertleira da corôa, (')
que é da sua mesm idade, como para evitar a enorme de peza
que el-rei eslá fazendo. ó a me 'a, tia rainha cu ta por dia J;; 96.

Ante de me despedir quiz o duque sf).ber fjuanto tempo pre
tendia demorar-me em Londres; responcli que alé ver restilUl'a
dá a corôa da rainha, mas que, quanclo tão feliz acontecimento
se vel'ificasse no mez seguinte, como era possivel, em nenhum
caso poderü~ con tinuar a viagem de Vienna, sem receber as

<') Princéza Vic~ol'ia, filha do fallecido duque de Kente, e hoje rainha de
Inglaterra.
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respostas dos meus offlcios expedidos pela corveta D. Fran
cisca.

O duque e Aberdeen vieram no dia 7 comprimentar a rainha
e disse aquelle que o rei começa.va a experimentar melhoras, e
que esperava antes de oito dias ter a honra de receber a visita
da rainha.

Toda familia real teem mandhdo os seus comprimentos, e
que só esperam (segundo a etiqueta da cárte) que a rainha se
aviste com el-rei para virem todos visitar a rainha.

Tudo tem tomado a melhor face, e si a rainha viesse sal.ar
a Inglaterra de uma invasão, não poderia ter sido recebida com
maior enthusiasmo. Os triumphos romanos ficam a perder de
vista em comparação da marcha da rainha desde que saltou em
Falmouth.

A rua onde moramos está sempre cbeia, e a rainha e obri
gada a apparecer frequentemante ã. janeUa, para receber vivas
e acclamações. As visitas e o comprimentos de todas as perso
nagens não teem fim, e eu acho-me quasi morto de fadiga; não
pod, rei pois copiar esta, e pôde ser que muitas cousas me
escapem, as quaes direi nos seguintes paquetes.

Acaba de cheg-ar o mar:quez de Rezaude e um official de
secretaria Oliveira. Conto com o soccorro destes coLaboradores.

Resta-me dar conta a V. Ex. da carta de gabinete mencio
nada sob n. 7 e lia carta sob n. 8 que uei ao marquez de
Palmella.

« Sua magestade imperial deu-me tres assignaturas em
branco para o que pudesse occorrer em um negocio que lhe era
pessoal (I), e sobre, o qual tambem as perfidlas de Metternich
excedem a quanto ha de mais atroz e indigno, e eu reservando
uma qu~ me ha de ser neces aria para o referido negocio, fiz uso
das outras duas em beneficio da minha.

A minha credencial não encontrou difficuldade, mas sim a
do marquez de Palmella, porque os dous ministros o detestam, e
procuram todos os meios de o não acceitar.

Em Falmouth tauto o marquez como o visconde me represen
taram o estado de abandono em que estava a legação portú
gueza, pela demis ão do marquez de PaLmella e esquecimento
do Rio, que approvando e louvando aquella resolução, não se
mandou nova credencial ao embaixado!'.

Ambos se esforçaram em provar, e eu 'teconheci perfeita
mente a extrema neces idadede supprir o esquecimento, maxime
depois que li a carta do conselheiro secretario do gabinete de
S. M. I. na qual diz ao referido marquez que se entenda com
migo porque estava amplamente aut9risado sobre os negocias de
Portugal.

O duque disse-me que não estava aiuda decidido se devia ou
não aceitar a credencial do marquez p0.rque um tutor não podia

(!) o marquez alludiu ao negooio do casam ento.
,29



- 450-

exercitar direitos politicas, mas ficou sem saber responder quando
eu repliquei. que a historia diplomatica não offerecia exemplo
algum para seguir-se, e que sua graça me indicasse como se po
deria de outro modo providenciar o caso presente, isto é, como
poderia uma rainha menor contra a qual se rebellara o seu
regente, sol1icitar dos soberanos amigos e alliados o apoio e
soccorro em beneficio de seus reconhecidos e legitimos direitos,
a não ser por mini tros nomeados pelo seu tutor, que era seu
pai o imperador do Brazil.

O duque declinou da questão e veio com a objecção de que
não comprehendia como o imperadot' occultara aquella nomeação
a Mr. Gordon, quando este se despedira para a Inglaterra, des
pedida posterior á data da nomeação do embaixador, e insistiu
em saber a razão.

Eu tambem declinei dizendo-lhe que não podia dar a razão do
que se fizera depois da minha par'tida do Rio.

O duque está agora no campo, e logo que se recolha e eu
tenha fallado á el-rei adiantarei as minhas diligencias tanto
sobre esta duvida do marquez de Palmella, como sobre as me
didas a emprega.r em Portugal.

Sob u. 9 achará V. Ex. a carta que dirigi a Mettet'nich, e
foi entregue ao principe de E~therhazy.

Foi este um dos primeit'os embaixadores que veio compri
mental' a rainha, mas longe de pedir a audiencia por e ct'ipto,
como é costume, mandou pedir de viva voz pelo conde de Bom
belles, e consta·me que á sua instigação, todos os outros embaixa
dores teem seguido o mesmo expediente C).

Qual seja o fim desta finura, não percebo eu, nem como disto
possa resultar algum beneficio ao usurpador.

Em outras diligencias anda elle, que, si lograr realizar
serão fataes, isto é de fazer considerar nulla a tutoria do pai,
afim de que passe ao avô, o que é contra todas as leis.

Estou em paiz livre, tenho o direito e a justiça em favor da
rainha: tenho navios para me retirar quando for mister, e por
tanto espero que todas as machinações da Austria se conver
terão em, seu proprio opprobrio.

Deus guarde a V. Ex. - Londres, II de outubro de 1828.
Marquez de Barbacena.

A carta quo o marquez de B:l.rbacena escreveu ao principe de
Metternich, e á que allude sob n. 9 no officio que venho de trans
crever, dirigido ao ministro dos negocios estrangeiros do imperio,
era como :;egue:

(1) Excepto o barão de Bulow ministro da. Prussia., o qual pediu audiencia,
por uma carta que escreveu ao marquez de Palmella, em data de 5 de ou
tubro de 18.28.
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Londres ce 8 oclob:'e 1828.
Mon prince.- Lors de mon arrivee à Rio de Janeiro j'ai en

l'honneur de ecrire à votre altessa pour lui annoncer la reso
lution qu'avoit prise l'empereur mon ma.itre, par suita de son
abdication definitive, d'envoyer eu Europa son auguste tiUe la.
jeune reine de Portugal, et de me nommer pour l'accompagner
dans son voyage à Vianne.

Les nouvelles aliarmantes qui ont ete posterieurement
reçues de Lisbonne auraient du empecher le dipart de la reine
si les con eits et les instances reiténus des cours de Vienne et de
Londres n'eussant contrebalancé les vives apprehensions que ces
tristes DOU velles avaient inspiré aS. M. imperiale.

Matgré toutes les assurances que les ministres d'Autriche et
d'Anglaterre luit ont données SUl' l'improbalité de l'usurpation
de la couroune du Portugal, l'Empéreur n'a pas pu resister aux
mouvements de sa trandresse paternelle et en quatite de suteur
naturel de sa Filie Bienaimée, 11 a eu la prevoyance de m'auto
riser à faire aupres des souverains ses amis et alliés, toutes les
réclamations convenables au maintien des droits incontestables
de la jeune reine: et comme dans la distance ou il se trouv@ de
l'Elll'ope, il lui était impossible de m'instruire pour les cas even
tuels, II a daigné abandonner á mon zéle et à ma prudence le
choix des moyens que je jugerais les plus favorables á la cause
de l'auguste souveraine dont Il m'a confie la. garde.

Vous verrés par la mon prince que les pleins pouvoirs et
les instructions dont je suis muni, sont las plus amplas et illi
mités: et votre altesse doit en avoir entiere connaissance ear
l'empereur mon maitre pour comble de confiance et de franchise,
a. chargé MI'. le baron de Mareschal de la redaction de ces deux
importantes piêces.

Ayant appris a Gibralt<'l.r que l'usurpation de la couronne de
Portugal avait ete cousommée, que 200 portugais, victimes
de la legitimité se trouvaint da.ns ce port reduits á une extreme
roLare, que 4.000 autl'es victimes s'estaient refugeus em
Anglatel're et enfin que les isles de Madeira et des Açores que
n'out pas voulu participeI' au crime de rebellion, etaient decla
ree:; en etat de blocus et allaient être attaquees par les forces de
l'usurpateur j.ai reconnu que la cause de la legitimite qui est
celle de la reine, serait entierement perdue, si l'on tardait uu
instaut à lui apporter les secours qu'elle reclamait imperieuse
ment dans un si pressant dan.ger, etou pourrai je trouver de plus
prompts secours qu'en Anglaterre ~ S. M. B. étant le seul aUié
de la couroune de POl'tuO'al, et les autres souverains n'ayant
que des relations d'amitié ou de parenté avec l'auguste maison
de Bragance, j'ai di.!, en serviteur fidele de l'emperaur mon
maitre, prendre le parti qui etoit incontestablement le plus fa vo
rable aux intérêts de la reine, et je l'ai amenée en Anglaterra.

II est vrai, mou pl'ince que celta mesure (autorisée p,tr mes
instructions et justifiee par le necessite la plus imperieuse)
retarde pour quelques mois a. la reine le plaisir de baiser la main
de son venérable grand pêre; mais comme cet auguste monar
que ast fortem{;nt intéresse à la prompte revendication de la
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couronne qui vient d'être usurpée á san auguste petite fille, iI
daignera sans do ut rendre justice aux puissants motifs de ce
retard:

L'accueil amical et fiateur que la reine a reçu de la part de
san auguste allié donne uoe si grande force morále à la cause,
que cette circonstance toute seule pourra occasionoer la ruide de
l'usurpation et Ie triomphe de la legitimité.

J'ai déja eu une conference avec le duc de "\Vellington et le
comte ele Aberdeen ; elle roula uniquement SUl' les mesures à
prendre pour la reception et l'hospitalité ele la reine. J'aurai
bientot avec leshonorables ministres de S. M. B. une seconele;
conférence dans la quelle je réclamerai tous les secours que la
reine a le aroit de demandeI' à son augu te allié et comme cette
reclamation sera mieux acceuillie, si elle est secondée par le
digne representant de S. M. I. et R. A. tt Londres, ,ie prie votre
altesse ele vouloir bien expédier à MI'. le prince d'Estherhazy les
ordres nécessaires acet etTet.

Je vous prierai en outre, mon prince ele me fa.ire la grãee
me declareI' quels seront les secour que S. M. l'empereur
el'Autriche, parté par les sentimests de la tendresse patemelle,
vaudra bien accorder a son auguste petite fille, pour la restau
ration de la couronoe que le Tout Pui s,tnt lui a destinée et dont
Ie parjure et lá perfidie ot prétendu la priveI'.

La reine recevra ces secoms avec la plus vive reconnais
sance, et eUe n'oubliera jamais les bons offices que votre altesse
Iui prétera dans cette malheureuse circonstance.

Recevés, mon prince, les assurances renouvellées de la tres
'haute consideration avec la quelle j'ai l'honeur d'étre, de .otre
altesse, les tres humble etc. tres obeissant serviteur - Le
Marquis ele Bm·bacena.

San Altesse MI'. le prince de Metternicb, chancellier de
cour et d'Etat de S. M. r. et R. A., san ministre des atTairs
etrangeres, etc., etc. etc.

Carta do marquez de Barbacena ao conselheiro Francisco
Gomes da Silva.

Londres 9 ele outubro de 1828.
Querido amigo - Accuso a recepção de sua carta escripta em

22, 25, e 27 de julho que muito agradeço, e deixando a resposta
de alguns artigos para quando tiver um instante de meu, nem
repetindo nesta o que con ta das que mando ao ministro, e a
nosso atugusto amo, direi unicamente o que exige a mais decidida
atten ção de V. S. para bem de S. M. r. e para salvação da
monarchia portugueza.

Pelas minhas cartas de Gibraltar, e pelas do paquete de Bue
nos Ayres, que encontrei nat vespera de entrar em Falmouth,
saberia V. S. da minha resolução, que sendo de tremenda res
ponsabilidade, está a seu acerto conlirmacla pela experiencia.

Então considerava eu a abdicação nuUa, entretanto que os
ministros do Brazil na Europa, só consideravam o decreto o sus-
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penso mas chegando á Falmouth recebi a proclamação, e a carta
de V. . que me não permittem duvidar da vontade de S. M. 1.
e como o complemento da abdicação é o que desejam os soberauos
da Europa, e cortarão o nó reconhecendo a senhora D. Maria II
rainha de Portugal, fiz da necessidade virtude, e ajuntei mais
este a.cto manifestado pela proclamação, aos muitos outros por
que S. M. 1. tinha direito, e merecia receber da Inglaterra o
mais decidido apoio em beneficio de sua filha de quem é tutor.

A tutoria é a ultima arma que resta e que S. M. não deve
larg-ar à.e mão j assim Strangford e Mareschal não tenham sor
prehendido a V. M.

Pedi, e creio que a D. Francisca r) chegaria a tempo, que
nadfl. se fize e, sem receber participações minhas de Londre-, e
agora previno a Y. S. que nestes oito dias e pelo paquete de
Buenos Ayre vai uma deputação em nome dos portu!; uezes mar
tyres da fidelidade, levar os seus agradecimentos e supplicas aos
pés de S. M. 1. e si elle não tiver assignado alguma cousa com
Strangford antes da chegada da referida deputação, tera meio
seguro de recuperar o perdido, e com o justiticado motivo de não
poder abandonar a melhor parte da nação portugueza que
ao imperador e sua filha sacrificou vida e fazenda.

A deputação sera composta do conde de Sabugal, desembar
gadores Magalhães e Sarmento, e V. S. tera então a historia
circumstanciada de tudo, para fazer o que deve em beneficio do
nosso amo e da p:l.tria onde na ceu.

A apparição da rd.inha em Londl'es desmanchou todos os ca •
tellos de Metternich, e agora quer queiram quer não queiraJIl,
ha de eUa reinar em Portugal.

O caStlmento da le~i timidade com a usurpação; a liberdade
com o de potismo, ão ja impraticaveis, porque ficaria a nação em
perpetua guerra civil, a rainha seria a sassinada e o imperador
perderia o partido que tem em toda a Europa.

Tal casamento, porém, é o que agora se pretende. Pelas
carta do marquez de Rezende, ja terá conhecido a monstruosa
perfidia de Metternich sobre o casamento de nosso amo, e tanta
V. S. como S. M. I. verão agora a exactidão das minhas sus
peitas sobre este objecto.

Espero em Deus que, assim como salvei a rainha de suas
garras, conse§uirei uma noiva sem a sua intervenção.

A commissao a respeito da qual me consulta na sua carta, é
tIe lei em todas as compras, e acho que a d6ve carregar em tudo
menos nos 33:650 970 da marinha, e formara o ultimo artiO'o da
conta geral das despezas feitas no Rio, deste modo: commissão
de ... por cento paga a differentes pe soas empregadas na compra
dos objectos da ucha.ria, etc. Deste modo não é V. S. quem re
cebe a commissão e não havera motivo de raiva, visto que os

(I) Corveta brazileira com esse nome.
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nossos falladores desejam sobre tudo vêr aos fieis servidores do
imperante morrerem de fome.

Tenha. dó de mim, pois o peso dos importantes negocias a
meu cargo, excede de muito ás minhas forças e, mande como
quizer ao

De V. S., amigo certo e obrigo.dissimo. - Marqtte;; de
Barbacena.

CAPITULO XXIV

Antes de proseguir na transcripção copiosa, como convém
fazer, das cartas, officios e notas diplomaticas, dirigidas neste
tempo pelo marquez d~ Barbacena a D. Pedro, ao ministro dos
negocias estrangeiros do Brazil, ás córtes de S. James e Vienna
d'Austria, e ao secretario particular de D. Pedro, conselheiro
Francisco Gomes da Si!va, que illustram as transacções politicas
daquella época e constituem documentos de trascendente valor
historico, para a comprehensão dos mais importantes eventos do
primeiro reinado; e sem um perfeito conhecimento dos quaes,
não se poderá escrever com acerto e criteria, este periodo da
historia do Brazil, é mister expor em breves termos o estado em
que se achavam os negocias á sua chegada em Londres, do que o
marquez estava incumbido de tratar.

Com etreito, era o marquez de Barbacena chegado á metropole
daquelle paiz livre, onde a esclarecida, e por isso mesmo,
poderosa vontade da nação dominava todas as transacções
publicas.

Tinha o direito e a justiça em favor da causa do deposito que
lhe fóra confiado, o qual, agora collocado no seio dessa grande
nação, estava perfeitamente seguro: e tinha navios p~ra se
retirar para a sua patria com o mesmo, quando fosse mister
fazeI-o.

Uma rainha sobremaneira interessante pela sua juventude e
formosura, e pelo seu sexo e desgraçada situação, conduzida e
guiada com profunda dedicação, quasi que, religiosa adoração,
elo subrogado de seu tutor pai, eUe pl'oprio o monarcha mais

spicuo do sen tempo, lança:va-se nos braços da mais antiga e
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poder03a ali iada da sua familia, pedindo a sua protecção em prol
da reivindicação dos seus direitos atraiçoados pela mais execran
da usurpação.

O soberano, e povo dessa magnanima nação, bem comprehen
dendo, e devidamente apreciando o gráo de grandeza indicado
na confiança e fé dep03itada nella, haviam-na recebido com cor
dialidade e enthusiasmo; tendo a consummada dexteridade do
marquez de Barbacena na disposição da carta de gabinete, com·
municando a sua vinda condicional á Inglaterra, desvanecido a má
impressão, em primeiro logar produzida no ministerio britannico,
pelo seu não a~nunciado advento a este paiz.

E pois, razão tinha o marquez de Barbacena ara dizer, com
plena confiança em si, e na causa Q.ue defendia, omo fizera uas
communicações que dirigira. ao seu governo, que tudo na Ingla
terra tomava a melhor face, e que esperava converter as ma
chinações da Austria em proprio oppl'obio della.

A ida da princeza a Vienna tinha por objecto, primeiro, a sua
educação, l;uppondo que tudo em Portugal permanecesse con
forme a ordem legitima: e depois, proporcionar os bons oillcios
de seu avô, nas' negociações para o casamento do imperador
agradando áquelle soberano, com a prova de confiança que se
lhe dava em entregar a educação da princcza a seus cuidados.

Mallogrados aquelles dous objectos, primeiro, pela influencia
attribuida á Austria, nos sinistros acontecimentos de Portugal, e
segundo, pela sua dobrez nas negociações para tal casamento,
fôra a idéa de levar a rainha para a Inglaterra, uma concepção
de profunda e consummada sagacidade, pois que era justamente
para o seio da nação que mais podia influir do exito das suas
reclamações ao throno que se lhe usurpara, que D. Maria da
Gloria devia de sel' conduzida afim de a interessar em seu
favor.

O regimen governamental da Inglaterra fundava-se em insti
tuições liberaes, e por toda parte timbrava ella, e fazia consistir
a sua politica, em fomentar e sustentar instituições ana
Iogas.

Demais já ella havia reconhecido a D. Maria como a legitima
soberana de Portugal, e applaudido a carta constitucional outor·
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gada por D. Pedro á,quelle reino: e si por um lado era ver·
dade que a InglaterrJ. pl'econis:1va o. principio, justo e são, de
que os governos pal'a serem estaveis e poderem produzil' bene
ficos 'resultados, deviam adaptar a SU:1 fÓl'm~ à illdole, aos cos
tumes, às necessidades e aspil'ações, e ao gráo de illustraçã.o dos
respectivos povos; el'a por outl'O lado certo, que as medidas de
violencia e tyrallnia adoptadas pOl' D. Miguel ua sua usurpa
ção: o grande numero de POl'tuguezes refugiados na Inglaterra,
França, ItaHa, Paizes Baixos e Brasil, e os quaes não deviam ser
avaliados; tanto pelo numero, comquanto fosse este avultadis
simo, como pela qualidade dos individuos. podendo por isso cou·
siderar-se a melhor Tlarte da nação portugueza: e ainda o facto
de estarem as p isões e masmorras de Portugal atulhadas de
presos politicos; os tribunaes pejados de processos, e não bas
tando àquelIes, alçadas extraordinarias installadas por toda a
parte para devassarem os actos e opiniões dos subditos ('), tudo
isto parecia mostrar flue a usul'pação e o systema absoluto e
intolerante inaugurada por elle, não eram aceitos pela nação
portugueza, visto como nenb um regimen aceito carece da com
pIlehensão para manter-se.

A facção absolutista que sustentava o usurpador tinha no
primeiro caso, desenvolvido a força que ostenta.ra, não pelo
grande numero de adhesões na massa da população, mas pelo
facto de tel' á sua testa um principe legalmente revestido do
poder supremo, do qual abusara atrai(;'oando o que o havia COFlS

tituido, quando não havia em Portugal ouko poder que lhe
pudesse :por barreira.

Pedia o marquez de Barbacena á lllglateeril., em nome da
rainha, o seu auxilio.na reivindicação dos dil'eitos desta senhora,
fundando-se, primeiro, em que os tratados entre esta potencia e
Portugal a obrigavam a prestaI-o, st'lgundo, porque a honra da
nação e a dignidade pessoal de S. M. B. ultvajados pel[\, rebeldia
'do in:fante, exigiam uma reparação completa, terceiro, porque

(1) Os documentos <ln época demonsLram que no mez de julho de i82 já em
Portugal não menos de i5.000 pessoas Se achavam encarceradas POl' motivos
politicos. (Foreira da Silva).
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tendo D. Pedro seguido em tudo os conselhos da Inglaterra,
esta, pela influencia que exercia em Portugal, se tOl'll::Lva res
ponsavel pelo mão resultado que a annuencia a taes conselhos
produziu.

Quanto as obrigações que decorriam dos tratados entre Por
tugal e a Inglaterra, cumpre ter em vista que o ultimo, datado
de 21 de janeiro de 1815, no art. 6° revalidava e declare.va
existentes em pleno vigor todos os antigos tratados de allíança
e amis:lde entre as duas corô:ls.

Ora, nestes antigos tratados, e sobretudo no de 1654 havia
clausulas expressas que pareciam ser applicaveis não sómente
aos casos de invasão, como igualmente aos de rebeUião.

Mas quando mesmo quizesse o governo inglez negar a obriga
'Ção ele intervir a Inglaterra nas dissençóes intestinas de Por
tugal, devia ponderar-se que não era este um caso de contenda
entre duas opiniões politiclts divergentes, ou mesmo de guerra
civil, mltS sim de flagrante usurpação contra a soberana legitima
reconhecida como tal pela Inglaterra, e por nacionaes e es
trano-eiros, por espaço de dous annos, praticada por um principe
'<lue se via em posição de poder fazeI-o, por ter sido por D. Pedro
-coUocado nella, em annuencia aos intimas conselhos da Ingla
terra.

Si as obrigações que resultavam destes tratados, não eram
bastantes para determinar o auxilio da Inglaterra em prol da
legitimidade, deviam os motivos de pondunor instigal-o a in
tervir na contenda: primeiro, porque a parte que eUa não podia
negar que teve no tratado de 1825, em que D. Pedro não re
nunciou os seus direitos li corôa de Portugal, fariam-na parti
cipante dos deveres imposto pelas disposições deste tratado;
segundo, porque tendo a Cc1.rtlt constitucional outorg:Jda por
D. Pedro sido trazida li Portugal pelo embaixador inglez sir
Charles Stuart, aUi recebida e jurada sob a infi~eucia, e pelos
conselhos da Inglaterra, haveria quebr-a. de força moral para
elta, no abandono agora da causa constitucioual naquelle reino;
terceiro, porque a abdicação condicional de D. Pedro, e o
casamento da -rainha com o infante, tambem foram aconse
lhados pela Inglaterra; quarto, porque a regencia conliada a
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D. Miguel igualmente nasceu da influencia ingleza, e sobre tudo
da Austria que estava de perfeito accordo com ella; quinto,
porque a abdicação foi por D. Pedro completada ainda por
conselhos da Inglaterra, indo D. Miguel para Porugal debaixo
dos seus auspicios ; sexto, porque todos estes actos da Inglaterra
incutiram no partido constitucional de Portugal uma crença no
apoio da Inglaterra, reforçada pelos juramentos do proprio
D. Miguel, constantes dos protocolos de Vienna, e pelas suas
cartas, tanto ao imperador do Brazil, como ao rei da Inglaterra;
setimo, porque a conducta subsequente do infante o tornaram
indigno de jamais pensar-se em qualquer ajuste conciliatorio
fundado no seu casamento com a rainha, por ser inadmissivel a
idéa da união c!a legitimidade com a usurpação, e entrega desta
interessante e innocente victima a semelhante minotauro.

E agora o que era que se pretendia da Inglaterra em belleficio
da legitima soberana de Portugal ~ Pedia-se-lhe o seu apoio
meral na publicação de um manifesto do rei da Inglaterra
desapprovando a conducta do inf~.nte, seguida de uma
esquadra que a Inglaterra devia enviar a Port.ug-al, caso não
desistisse logo D. Miguel do seu proposito em vista de tal ma
nifesto.

Estas medidas, e alguns auxilios pecuniarios distribuidos aos
portuguezes refugiados na Inglaterra, teriam bastado para res
tabelecer a D. Maria II no seu throno, pois que apropria
nação portugueza, por tal modo auxiliada, por si mesmo faria
o mais. /

O facto de não ter D. Pedro reassumido a autoridade de rei
de Portugal ao saber da traição de D. Miguel, como sem duvida
lhe assistia o direito de fazer, e sim ter sustentado o acto da
abdicação em favor de sua filha, trazia a grande vantagem de
simplificar extremamente a questão, sobretudo nas relações dos
portuguezes com as nações estrangeiras, reconhecendo os pri
meiros a D. Pedro, si elie tivesse reassumido a corôa, e estes
outros a D. Maria 11; aproveitando-se desta divergencin a
causa da usurpação.

Ora, tendo os negocias de Portugal chegado ao estado em que
se achavam, depois de haver D. Pedro seguido a respeito



- 459

delles a politica aconselhada pela Inglaterra, sobre esta nação
devia recahir a responsabilidade moral do resultado dessas
medidas.

O embaixador sir éharles Stuart. foi debaixo dos auspicios da
Gran-Bretanha, o negociador como plenipotenciario do rei (le
portugal D. João VI do tratado de reconhecimento da inde
pendencia do Brazil, pelo qual ficou D. Pedro reconhecido como
o herdeiro indisputavel da corôa portugueza, em conformidade
com as leis fundamentaes daquelle reino.

Na falia do throno por occasião da abertura do parlamento em
fevereiro de 1826, disse o rei da Inglaterra pelo orgão de seus

- commissarias que - A mediação de sua magestade tinha sido
felizmente empregada na conclusão ue um tratad entre as duas
corôas de Portugal e Jo Brazil, pelo qual as relações de amigavel
communicação por tanto tampo interrompidas, entre dous povos
irmãos, tinham sido restabelecidas, a a independencin do imperio
brazileiro formalmente reconhecida.

Tendo pois a Gran-Bretanha por esse tratado, para cuja ceIe·
bração cooperou, reconhecido a D. Pedro como herdeiro legi
timo da corôa de Portugal, corria-lhe a obrigação de observar
para com elle, as estipulaçõe~ dos tratados suLsistentes entre
alIa e a casa de Bragança que lhe impunham o dever de manter
a autoridade desta 110 reino de Portugal.

Era fundado nestes principios, que o marquez de Barbacena
argumentava impetrando a cooperação da Inglaterra em bene
ficio da causa de D. Maria II.

Mas jã. não existia Jorge Canning, a a luz brilhante dessa 1n
teIligencia vasta e profunda, não iIluminava mais a politica
daquella nação.

Cooperando para o reconhecimento da independencia do Brazil,
como cooperou, fazendo valer nesse sentido, toda a influencia da
Gran-Bretanha em Portugal, sem duvida visara Cann1ng alargar
immensamente a esphera de exploração, ao commercio a indus
tria dos seus compatriotas; mas o pensamento que afagava de
estabelecer uma monarchia constitucional no novo mundo, a
qual, girando na mesma orbita politica, e ao lado da Gran·Bre
tanha, ministrasse mais essa atalaya para a rota das nações do
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velho mundo, pensamento que determinou a direcÇc1,o da sua
politica, honra muito as miras elevadas do seu genio.

D. Pedt'o era para Canning um espirito sympathico, pela
communidade dos grandes pensamentos, e por certo que o egregio
estadista, não lhe teria ratinbaào nesta quadra, os auxilios da
Inglaterra precisos, para re"tabelecer a sua autoridade no throno
do" seus maiores) afugentando as harpias absolutistas que o
preavam.

Porém Canning ja .não existia, e o leme do estado tinha na
Gran-Bretanha cabido em mãos muito diversas.

Todo o homem de cnrto alcance politico, embora seja erudito
em outros ramos de conhecimentos, ou mesmo dotado de predi
cados oratorit>s, ou que haja prestado relevantes, e até transcen
dentes serviços ao seu paiz, quer ó. frente dos seus exercitas, quer
no commando da sua marinha, deve ser arredado da suprema di
Fecção dos negocios publicas, mórmente si pertencer a um paiz
americano; porque a falta de percepc;ão dos gr~ndes destinos da
humanidade, e sobretudo, dos manifestos destinos dos povos do
mundo novo, inhibe-o de sympatbisar com os ingentes commetti
mentos que respondem ás a pieaçôes desses pO"Vos.

Um enthusiasta pelo progresso das nações, e crente na perSe
ctibilidade do .g-enero llUmano, si, levado pelo ardor da imaginação
(faculdade indispensavel ao grande estadista) póde alguma vez
cabir em exces'o que cause in ignificante passageiro prejuizo,
aliás para logo sanado pela exuberancia da innata seiva, nunca
retarda o desenvolvimento e progl'esso da sua nação, antes
marchllindo na frente della, vai de alto devassando os horisontes
do seu futuro.

Precisa-se na creação e marcha das nações novas, dos virentes
principios de concepção, que constituem o apanagio das naturezas
euthusiasticas, e a que a apathica mediocridade jàmais attinge.

Precisa-se daquelle acertado e pensado euthu iasmo, proprio de
,de uma mente sã, o qual empenhando todas as paixões em seu
apoio, dispõem o entendimento prura commettimentos e acções,
·cuja granrleza eDche o mundo de admiração.

Rara vez tem o Brazil tido a ventura de ver um enthusiasta. á
testa dos seus negocios, porém tem lhe sobrado llas altas posições
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politicas e administrativas, os homens, de boas intinções talvez,
mas rotineiros, de curto alcance politico, e aferrados a.maximas
calculadas para prevalecerem den tI'O de circumscripções aca-·
nhadas ; e os quaes contemplam com desconfiança, e acoimam de
perigosas e innovadoras as intelligencias, que se afastam do seu
pequenino conceito, para se extaziarem ante vastas e grandiosas
concepções.

O duque de \Vellington agora á testa, como premie)' dos
publicos negocios da Inglaterra, era um estadista daquelle cunho
tacanho.

O seu entendimento não admittia a possibilidade de bom go
verno, fóra das mãos do limitado circulo de famílias privile
giadas que constituem as aristocracias das nações; e com a
energia da sua natureza ferrea I ainda iJJstigada pelo seu indo
mavelorgulho, votava entranhavel aversão, e tinha em supremo
desprezo, os sectarios de systemas que visavam alargar a es·
phera governamental, até comprehender todas as classes da
sociedade.

O principe de Metternick era para elle o typo completo do
grande homem de estado, e tinha-o por seu oraculo politico; e
não só era pelos seus olhos que mirava os acontecimentos poli
ticos do continente europeu, como tambem mesmo até em respeito
aos interesses puramente domesticas da Inglaterra, seguia o
duque os conselhos daquelle estadista.

Para Metternich tinha o imperador do Brasil incorrido no
grande crime, não sómente de haver outorgado uma constituição
liberal aQS seus subditos americanos, facto que em verdade podia
lhe ter sido perdoado, em attenção ii. pouca influencia que tal
acontecimento exercia nos negocios europeus, pela razão da
di':ltancia em que o imperio demorava; mas D. Pedro tinha
levado o seu arrojo e audacia até o ponto sacrílego de outorgar
uma constituição liberal tambem aos seus subditos de Portugal,
arriscando desse modo, uma conflagração geral no velho mundo,
pelo contagio de mes idéas, que teria por escopo a destruição
das instituições sob cujo abrigo medravam um mílhão de abusos;
o que aos olhos de Metternick constituía um enorme delícto, in
teiramente impossível de ser perdoado.
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Cumpria portanto contrariar o principe revolucionario por
todos os meios imaginaveis ; cumpria comprometter o seu decóro,
e fazer perder a sua causa: cumpria menoscabar e desdourar a
sua autoridade; e tudo i3to no intuito de desmoralisar aos olhos
da Europa a causa constitucional symbolisada na sua pessoa; e
D. Miguel estava desenvolvendo em Portugal as theses estabe
lecidas por Metternick que ne~sa época dominava na politica
europêa como o - pontifice - dos principios absolutistas e apos
tolicos.

Eram estes os ingentes obstaculos, com que tinha de arcar o
marquez de Barbacena, no proseguimento da dupla commissão
de que se achava encarregado.

Entretanto era incontestavel que,a despeito dos vastos recursos
de que os absolutistas e apostolicos dispunham, todavia tinha o
primeiro lanço na contenda sido de prodigiosa vantagem para a
pessoa e causa da jovem rainha.

O facto de o marquez de Barbacena a haver conduzido para a
Inglaterra, collocando-a, por assim dizer, sob a egide do sobe
rano daquelta nação, quando Metternick contava colhei-a na
capital da Austria, desconcertava todos os seus projectos, visto
como a posse da sua pessoa, era a condição indispensavel para o
pleno desenvolvimento desses projectos.

Metternick não poude advinhar, e por consequencia não poude
tentar obstaculos âs operações da instinctiva. sagacidade do
marquez, na alteração praticada no roteiro da sua viagem,
levando a rainha de Gibraltar para a Gran-Bretanha, e não para
Genova como e3tava ahi marcado; mas restava-lhe ajnda o
recurso de accelerar a. sahida delta de Loudres, para tomar a
rota desse destino, autes que a sua presença nesta cidade criasse
uma situação que pudesse frustrar a realisação do plano ·tra
çado ; e era isto o no que agora. mais se empenhavam os seus
esforços.

Assim, fez Metterni;lk partir o conselheiro aulico conde de
Lebzeltern para aquella capital, logo que soube da chegada da.
rainha alli, encarregando-o de usar de todos os meios de per
suação afim de induzir o marquez de Barbacena a conduzíl-a
incontinente para Vienna, vindo Lebzeltt3rn munido de duas
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cartas do imperador da Austria para a rainha calculadas a esse
fim, as quaes tl'anscrevo em seguida, bem como outra de MeUer·
nick para o marquez de que fôra Lebzeltern igualmente por
tador.

Desta maneira jogava Francisco I para as cartas de seu chan
ceUer, porém a singeleza a sinceridade de proposito, e honradez
de caracter universalmente attribuidas a este soberano, prescre
viam a idéa da entL'ar eUa nas tramas sinistras do seu ministro,

O valho monarcha obedacia sem duvida aos impulsos do puro
e virtuoso sentimeuto de desejar estreitar nos braços, a orphã
de uma filha quarida, sem imaginae que armava um laço para a
sua perdiç.."io. .

Eis as cartas que dirigiu a sua. nata:

Madame ma sreur at tres-chere petite filie. - L'empereur
D. Pedro, mon gendra, me mande qu'il a bien voulu consentir
à vaus confieI' à mes tendres soins, at que votre magesté devait
s'embarquar la 2 juillet á Rio Janeiro pour Genes, accompagnée
du marquis de Barbacena qui est chargé da la conduire a Vienne.
C'est avec le sentiment de la plus vive sati faclion que j'ai reçu,
cetta nouvelle si désirée, et je na puis lbttendre le moment de
serrer contre mon creur l'enfant chere de ma cbére Leopoldine.

Pour le hater ca momente, autant qu'il est en mon pouvoir,
et pour faciliteI' á votre mageste la long voyage qui lui reste
encore à. faire, j'envoia au devant d'elle mon conseiller intime
le comla de Lebzeltern, qui aura l'honneur de lui remettre la
presente, et da I'uccompagner à Vianna. II est charO'e de s'en
tandre avec le marquis de Barbacena pour tout les arrangements
du voyage de votra mageste, et j'ai donne l'ordra qu'on lui four
nitre a c t egard toutes les facilites possibles. Je lui ai surtout
recommande de veilleir à la precieuse sante da ma chere petite
fille, et de lui axprimar tout le bonheur que j"eprouva en pen
sant que je jouirai bieotot de ceIui da la posseder aupres de moi.
C'ast dans ces sentimans et avac ceux du plus tendre attacl1e
ment que ja suis, madame ma sreu!' et tres-chera petite fille
de votre magesté. Le bon frere et tres affectionoe grand-
pera - François. •

Weinzierl, le ao aoüt 1828.

Ma chere petita fille.- Ayant ete informe qua la direction
de votre voyage a àte change j'ai ordonne au comte da Lebzel
tern que j'avois I.mvoyé avec mes equipages à Gennas paul' vaus
y recevoir, da sa rendre à Londres. 11 vaus remettra cetta
lettre, avec ceUe qua je vaus avois adresse a Gennes at il vous
rapetera le desir que j'ui de vaus voir bientôt.
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Je fáis des veus: pour votre san te, et je vous recommande
beaucoup de menagements. N10ubliez pas que vous "Vous trouvez
daus un bien autre climat que celui que vous a vi naitre, et qu'il
vous faudra aussi des precautious, jnsqu'a ce que vous serez
accoutumée à ce changement.

Js saisis cette occasion pour vous assurer de ma teu e
amitié.

Votre a1f;Jctionué, grand-pere - François.
Vienne, ce 8 octobre de 1828.

Carta do Principe de Metternick.

Monsieur le marquis - L'empereur a apprie avec une bien
vive satisfaction par une lettre de l'empereur D o Pedro sou
auguste gendre, qui lui est parvenue par le dernier courrier de
son ambassadeur à Londres, que ce souverain s'étai determine à
envoyer à Vienne et à contier à sa tendre sollicitude la jeune
reine Maria, sa chere petite tille. •

La magesté ne doute pas que vous n'ayez personnelIement
influé dans cette circonstance, mon ieur le marquis, SUl' les
déterminations de l'empereur D. Pedro; eUe vous en sait inti
niment de gre, et elIe a apprie ég'alement avec plaisir, que c'est
vous qui étes chargé de la commLsion honorable d'accompagner
le jeune reine à VienDe. Comme cette princesse d'apl'és les
1l0uveUes, que nous avons de Rio Janeiro a du 'embarqueI' le
2 .i uUlet ii est vrai semblable, qu'elle arrivera à Gànnes entre le
lor et le 15 septembre.

L'empereur s'est en consequence décidé à envoyer au devant
d'elle pour la recevoir et la feliciteI' au moment de son arrivée,
son conseiller intime le comte de Lebzel tern qui aura I'honneur
ensuite de l'accompagner en qualité de commissaire imperial
jusqu'a Vienne. 11 a l'ordre de s'entendl'e et de se concerteI'
avec vous monsieur °le marquis, SUl' tous les arrangements du
voyage, et ii a celui de vous prevenir qu'il va etre suivi tres
incessament par une division du service de la cour imperiale,
que sa magesté l'empereur met à la disposition de son auguste
petite fiUe pour le voyage; et qui sera cllargée de conduire à
Genes quatre voitures pour l'usage de la jeune reine et de sa
suite.

Monsieur le comte de Lebzeltern, qui aura l'honneur de
vous remettre la presente ayant celui d'êlre personnellement
connu de vous monsilmr le marquis, je croirais superflu de vous
dire, qu'il mettra tous ses soins a vous aider dans tous les arran
g-ements que vous serez dans le cas de prendre pour faciliteI' le
voyage de la jeune reiue.

Je me félicite, que c tte heureuse circonstance me promette
l'avantage de vous revoir ince sameot a Vienna et de vous y
renouveler personoellement, monsieor le marquis, l'assurance
de ma consideration tres distinguée.-llfetternick.

VienDe le 25 aout 1828.
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Prosigo agora na copio a transcripção dos importantes do
cumentos, que illustram e authenticam as proposições que venho
de emittir.

Officios do marquez dá Barbacena ao marquez de Araca
ministro dos negocias e trangeiros do Brazil.

Illm. e Exm. Sr.- Esperava eu que pela melhora que
el-rei experimentou em principio da emana passada, pudesse
nesta receber a visita de S. M:. F. e estabelecer-se desde logo a
desimpedida communicação com a familia real como todos os
principes e princezas desejam, e convém ao interesses da
rainha, mas ou fosse por se expor demasiadamente ao frio em
um passeio de carrinho, ou pelo choque que recebeu com a no
ticia da morte de sua augusta irmã a rtünha de Wurtemberg,
tornou S. M:. a recahir, e acha-se de cama dando a todos mui
serios cuidados.

Por canal seguro soube no dia 13 que o duque promettera
a E therhazy não fazer cousa alguma além do recebimento da
rainba (que foi obra d'el-rei e tão rapida qne não se pôde
embaraçar) até chegarem cartas de trangford, e convindo
aclarar esta suspeita sem comtudo adianta.r o principal da nego
ciação antes de fallar a el-rei, aproveitei a circumstancia de
chegar a esta capital o secretario da Terceira pedindo soccorros,
e escrevi ao duque neSsse sentido, de envolvendo na minha
argumentação, principios os mais ortbodoxos e moderados e
limitando o meu pedido ao menos que se podia pedir de um
alliado, em um caso, como e te era, em que não se tratava de
atacar, o usurpador, porém sim meramente de su'tentar um
ponto que se con ervava fiel a seu legitimo oberano.

A resposta do duque mo trou bem quanto despropositos
póde dizer um homem de juizo, quando pretende sustentar uma
111:1 cau a, e não contente o duque com abandonar os interesses
da rainha, ainda se queixa dos portuO'uezes reunidos em Ply
moutlJ, porque resi tiram:1 seducção do marquez do La;,radio,
que sendo mandado pelo usurpador, s~gundo se diz, para tratar
da di pen a de casamento, e pa sando por aqui, commeüeu a
indi cripção, por não dizer attentaclo, de ir à Plimouth seduzir
os portuguezes, que sem o ofi'enderem não puderam deixar de
re ponder com de preso e acrimonia a suas proposições.

Nestes tres dia pretendo deixal' a casa em que est:1S.1LF.
e como é forçoso agl'adecer ao duque o obsequio recebido, pe
dil'ei então uma conferencia fi rmal para tratar do oceorI'os
lTI.oraes, e e:lfectivos que ambo a sentamos na primeira entre
VIsta (a 2 do corrente) de communicar reciprocamente, logo que
a rainha se tive_se mudado para a sua ca a de campo.

Convindo não chegar ás do cabo emquanto não receber
instrucções de V.. Ex. em re~posta aos meus officios dlf 3 de

30
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setembro e 11 de outubro, ou durar a molestia d'el-rei tenho
concebido o seguinte plano: .

Ex:girei primeÍl'o os soccorros etrectivos em cumprimento
dos tl'atados, que facilmente estudei, graças aos extracto, e
analyses que achei feitas pelo marquez de Palmelia e visconde
de ltabayana.

Estou certti si010 que o actual ministerio sustentará que o, tra
tados só obrigam no caso de invasão estrangeira, e a de peito do
exemplo de el-rei Fernando levantar aqui tropas contra seu
irmão rebelde, e do art. 17 do tratado de 1661 que é uem posi
tivo, o ministerio replical'á flom a recusação que fez de dar
soccorro contra o Brazil rebelde.

Esgotada esta materia appellarei para a honra e caracter
inglez que se acham compro01ettidos com S. M. 1. porquanto
tendo aconselhado, e instado muitas e muitas veze , e empre
com crescente força para S. M. 1. nomeiar seu irmão regente, e
completar a abdicação, ainda me ma depois de se manife tarem
indicios vehe01ente de proxi01a usurpação; Côru o resultado de
taes conselhos, e instanci'ls, levantar-se o regente com o reino
e empregar contra a rainha, a autoridade que S. M. L
lhe confiara, nã~ por propria vontade ou convicção, mas por ir
de accordo com seu augu to allhldo.

A e tes argumentos é provavel que respondam, que os con
selhos não são obrigatorios, e que sua mage tade imperial fez
muitas vezes as cousas que se pretendhtm pedir, antes que fossem
pedidus.

Em ultimo logar proporei um novo tratado ad !toe, e facili
tarei a renovação do tratado de commercio que eUes declararam
extiucto, e algumas outras vantugens; e assim mesmo nada
se fará durante o actual ministel'io, mas o meu grande
objecto é ganhar tempo para receber, como já disse, as
ordens de sua magestade il/. erial e conseguir, entretanto,
si Deus for em meu favor, a outra cemmissão que tanto nos
intere a.

O encarregado de negocios em Pariz veio beijar a mão de
sua magestade fideli sima e eu aproveitei a sua volta para es
crever a M. de la Ferronnay::s expondo a causa da rainha e
pedindo o seu auxilio.

Sei que pouco produzirá, mas o caso é obter documentos
para quando for occasião patentear ao mundo os crimes da Aus
tria, e a connivencia de tantos governos.

E' chegado Lebzettel'll, que, segundo se diz, vem requerer a
minha expulsão da Inglaterra pal'a Vienna.

Estherhazy e Newmann teem sir o inseparaveis, e bara
fustflm em constantes conferencias depois da minha chegada, e
si apezar de tudo a presa lhe e capar, de nouco terá apro
veitado tanta perfidia e traição, para com o f10mem de melhor
fé e "alavra.

Deus guarde a V. Ex:. - Londres, I9 de outubro de 1828.
Ma-rquez de BClt·baeena.
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Illm. e Exm. Sr. - Acabo de receber as notas inclusas de
Lebzeltern e Newmann (') pedindo serem apresentados á rainha,
a que respondi fixando o dia immediato, que tambem já e3tava
para o principe de Polignac. ' ~"..

No dia 20 fui chamado por lord Wellington, e como sabia
que Estherbazy e Lebzettern haviam estado com eUe toda a
manhã do dia antecedente, facilmente previ qual seria o objecto
da conferencia.

Tanto quanto minha memoria permitte, eu a vou referir a
V. Ex.

Feitos os comprimentos do estylo, e havendo perguntado
pela saude de sua magestade disse o duque:

- Não é o primeiro ministro que se dirige ao Sr. marquez de
Barbacena nesta occasião, é um llomem honrado e amigo da casa
de Bragança, que vai communicar-lhe em confiança, e com a maior
franqueza, tudo quanto julga conveniente aos interesses da
rainba, e seu augusto pai. Vós mudastes a direcção da viagem
porque estaveis sem duvida, nós o cremos, autorisado pelo im
perador vo so amo, e tivestes em vista os verdadeiros interesses
da rainha, que eu advogo de coração.

O reconhecimento d'el-rei, e o recebimento que ha feito a
sua magestade a rainha, ão ja grandes beneficias obtidos em
consequencia da vossa vinda a Inglaterra, mas como além dissú
nada mais se póde fazer emquanto não chegarem as participa
ções de Strangford, mandado ao Rio de Janeiro expre samente
para saber da vontade do imperador, eu vos declaro mui franca
mente que a continuação da residencia da rainha nesta capital
é contra seus interesses.

Quiz eu responder, mas elIe acudiu - esperae que eu aca,be o
meu discurso (qual menino de escola que se não repetir seguida
mente a oração estudada perde-se no caminho) vós sois agora o
objecto da descondança de toda a Europa, e sem vos aperce
berdes sois o instrumento de que se querem servir os inimigos
de Bragança, os inimigos do governo inglez. Perfidos! eUes se
enganam comnosco, cuidando que poderão, por intrigas e ma
chinações forçar o governo a entrar em suas vistas. Eu os tenho
bem espiados, sei quanto fazem, e o como pretendem excitar a
guerra civil em Portugal, e violentar aqui o ministerio, mas
si não de istirem, desenvolverei a minha conhecida energia, e
mostrarei que a Inglaterra não teme a ninguem-. Foi forçoso
dizer-lhe, eu não entendo o que vossa graça diz, nem sei fazer
a applicação.- Sim, replicou, en bem sei que vós ignoraes as •
intrigas de PalmelIa, e é por isso que vos faUo com e ta fran
queza e confiança. Antes da vos a. chegada nós tínhamos-toda a
Europa da no sa parte, e em favor da rainha, esperando (unica
mente as respostas do imperador vosso amo para se ultimar esta

'.Est~ notas fOl'am remettidas para o Rio nos proprios originaes com este
OmCIO, nao tendo ficado cópia com o ruarqnez.
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infeliz desavença en tre os irmãos. Agora, porém, tudo são dis
confianças, porque a Austri~, França e toda a Europa pensa que
nós obramos de má fé, haven.l occultado o manejo qu fizemos
para ter a rainha em Lonlil'es ; e nós vemos na continuação tIa
residencia da rainha, um podero o meio em favor dos inimigos
do governo. Compete a vós que tendes a confiança do vos o so
berano, e de toda a Europa pelos serviços prestados á realeza,
cortar todas estas intriO"as e desconfianças, depositn,ndo a rainha
nos braços de seu augu to avô e voltando a esta capital para
continuardes a tratar dos eus direi tos.

- Eu sou, respondi então, estl'anho a intrigas, não conheço,
nem pertenço a outro partido que não -seja o do imperador do
Brazil; vim á Inglaterra porque assim entendi convir aos in
teresses da rainba, estando amplamente autorisado para f<),zer
o que o meu zelo e prudencia dictassem quando chega se à
Europa; e nesta medida entI'ou principalmente a minha con
vicção de que estand vo sa graça á testa do ministerio bri
tannico, e havendo o imperador feito quanto vossa graça por
mim mandou aconselhar-lhe, vossa graca seria o primeiro a
sustentar os direitos usurpados em consequencia dos seus con
selhos, e de suas instancias.

- Certo, disse o duque, en sou o primeiro amigo de Bl'agança,
e por isso vos digo em confiança que para bem da rainha, e
quietação deste governo, convém que eUa vá quanto antes para
companhia de seu avô.

- Não posso mostrar a vossa graça, respondi eu, mais prom
ptamente o desejo de canele cender em tudo com o ministerio
britannico, como expres amente me ordenou o imperador meu
amo, do que deixando a Inglaterra dois minuto depois que
vossa graça me disser olIicialmente que a residencia da rainha
nesÍ<'1. capital incommoda o mini terio britanoico, e si vossa
graça quer hoje mesmo me ponho'a caminho.

- Não quero dizer isso, replicou o duque, vós ainda não fostes
apresentado a el-rei, por CltU a da sua molestia e elle e tá mui
ancioso de receber a visita da rainha, o que terá lagar em
poucos dias, porque su;), magestade comeÇ<'1. a experimentar
grandes melhoras.

Fazendo-vos estas communirações o meu objecto foi dar-vos a
conhecer que innocentemente sois o instrumento de um partido
nosso inimigo, para que delibemndo comvosco mesmo, ou com o
principe de Estherhazy, que é muito vosso amigo. tomeis a
acertada resolução de continuar a viagem para Vienna, logo
que a rainha tiver visitado a el·rei-.

Confesso a V. Ex:. que ao ouvir taes palavras criei alma
nova, porque sendo o meu objecto, não chegar ás do cabo antes
de receber as orc;lens de S. M. 1. e ganhar tempo para fazer o
conhecimento da rainha com o rei e familia real, que é toda em
favor da rainha e contra o actual ministerio, approvei a propo
sição e disse ao duque que consi~eraria sobre o objecto, e logo
que tivesse a houm de ser apresental10 aS. M. B. communi
caria á sua graça o resultado de minhas reflexões.
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EUe ouviu isto com alguma satisfação, e eu continuei que
sua graça, me fallara na missão de Lord S:rangford como ten
dente a conciliar a desavença dos dous irmãos, e que dignando
se communicar-me quaes eram as proposições, talvez ellas
coubes em nos meus plenos poderes e instrucções, e em tal
caso poderiamos desde já terminar as desgraças de Portugal.
O duque respOnde\l-me:

- Vós tereis lido a falia d'el-rei em que elle manifesta a sua
plena reprovação de quanto se ha feito em Portugal, e que espera
saber do aug-usto chefe de Bragança qual é a sua vontade; e
quaes os melOS que em sua sabecloria julga dever empregar para
terminar as desavenças que infelizmente subsistem em Portugal.
Para conhecer aquella vontade e informar ao imperador do es
tado de Portugal, foi mandado lord Strangford ao Rio, e em
quanto não soubermos o que o imperador resolveu, nada mais
poderemos fazer.

O imperador pode terminar a questão de Portugal ou por meio
da guerra, ou por meio de negociação. O primeiro alvitre talvez
repugne ao seu coração, e excede a possibi lidade de suas finanças
e meios, porquanto, como já vos dis e, menos de 50.000 homens
nada conseguirão contra. o infante.

Todas as forças de Nn.poleão não bastaram para subjugar a
Hespanba, porque n. nação dete trlvn. os francezes, e o mesmo
acontecerá em Portugal que detesta o Beazil, e a maioria da
nação qner n. 1). Miguel. O meio tia negociac;:ii.o é o mais seguro:
uma amnistia e casamento tudo concilia.

As pessoas compromettidas em um ou outro partido, ficariam
a salvo com a amnistia, e os direit03 tio rei e lia rainha confun
didos como entre nós aconteceu com Anna e Guilherme.

- Re pondi que o meio das negociações era preferivel ao da.
O'uerra, mas que conhecendo o caracter do imperador, julgava.
impossivel que elIe consentisse no casamento, porque o resul
tado seria o assassinato da rainha IJoucos dias depois do casa
mento, para o monstro contl'ahir segundas nupcias á ua von
tade.

- Vós tocaes Sr. marquez, aCllCliu o duque, uma corda mui
delicada, neohum de nó póde prej ulga.r a vontade elo imQeradorj
é pai e irmão, e só elle sabe o que convém fazer ne te caso.
Esperemos a sua. res] o ta, e pensae YÓ bem neste negocio, que
torno a dizer vos é todo conlideocial, e fundado no conceito que
faço tia. io teit'eza elo vosso caracter. - E assim acabou a confe
rencitL

Não terú. escapado a V. Ex. o cuidado com que o duque se
declarou sempre o maior amigo não elo imperador ou da rainha
~as da casa de Bragança, e o como pretende amalgamar os
iDteresses ele SOl'te que não resuscite à carta.

Todas as combinações. pertidia, e s~lbedoria apostolica ca
hlrão por terra com a diviação da viagem; é-llles preciso por
tant? empenhat' o resto para repor a rainha nas garras de :'!Iet
termch.

.~.
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A deputaÇ<1,o portugueza vai neste mesmo paquete, e por eBa
será V. Ex. cabalmente instruido ele quanto !la feito a Austria,
os apostolicos, e vVellington em favor do usurpador, aquelles
tendo em vistn. a abolição da carta, e este vingar-se de Ca
ning, e seus partidistas, que sustentaram a autoridade e insti
tuições do Se. D. Pedro IV.

Supponba-se muito embora (o que não é passiveI) que a mo
lestia d'elrei continua por longo tempo, e que apezar da reunião
de parlamento, este ministerio se sustenta, e por consequencia
ninguem s~ia em favor da rainba, neste mesmo caso triumphar~
sua magestade imperial ou pelo menos, sustentará apropria
honra e dignidade não transigindo com o usurpador.

O exemplo de Luiz XVIII é bem recente e instructivo. A
santa alliança não se atreverá a reconhecer o infante emquanto
a rainha viver, e ella recolhendo-se ao Brazil tem casa e pro
tector.

Os meios de fazer c..'thir a facção usurpadora serão aponta
dos pela deputação portngueza á consideração de V. Ex., o que
me dispensa de fazer observação alguma a este respeito.

Neste mesmo dia veiu Lebzeltero fazer os seus comprimentos
à rainha, e entregar as duas cartas que por cópia remetto a
V. Ex. (') bem como o sobrescripto.

O costume é fazeI-os á sua mago stade a rainha de Portugal,
e não a sua magestade a rainha D. Mal'ia II de Portugal.

Ninguem jamais escreveu a sua magestade Jorge IV da
Grau-Bretanha, ou Carlos X de França, mas sim 11 sua mages
tade o rei da Gran-Bretanha, a sua magestade o rei de França;
mas os reis destronados tal é com effeit') o costume; por exem
plo á sua magestade Gustavo de Suecia, etc., etc.

Submetto ao juizo de V. Ex. a minha observação que póde
ser filha da desconfiança, mas a Austria e as idéas da sua per
fidia, estão de tal fórma as ociadas na minha cabeça, que temo e
suspeito de tudo quanto vem de Vienna.

Por mal de meus peccados, sou obrigado a tel' hoje uma
conferencia com Lebzeltern, e I!.:stherhazy, que hade ser um echo
dos bons conselhos de 'Vellington.

Pretendo ser impassivel, mas as vezes irritam-se os nervos e
apparece. o cOl'ação á descoberta.

Communicando a V. Ex. o que se passou na conferencia com
o duque, esqueceu-me dizer o final quando eu já estava de pé, e
foi o seguin te:

Meu caro duque, disse, eu vos declaro com a franqueza que
10ssa graça merece, e me tem tratado, que ninguem respeita
mais do que eu, as virtudes e o caracter do imperador Fl'an
cisco I, mas ninguem desconfia mais do que eu da. pedidia do seu
ministro.

(I) o marquez refere-se ú duns cartas e criptas pelo imperndor da Austria
ú rainha, datadas respectivamente de 30 de agosto e 8 de outubro de i 28,
já traDscdptas.
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Melternick atraiçoou ao impenador meu amo, da maneira a
mais atroz, e eu não posso proferi L' seu nome sem horror.

Queim Deus que alguma destas me não escape hoje na pre·
sença de seus delegados LebzeHern e Estherhazy.

Deus guarde a V. Ex.
Londres, 21 de outubro de 1828. - Mat'que:; de Barbacena.

Illm. e Exm. Sr.

Londres, 22 de setembro de 1828.
Não se verificou a minha conferencia com Lebzeltern em

casa de Eslherhazy, porque este veio procurar-me dizendo que
preferia entender-se comigo sem te temunha para fallarmos a
{Joração aberto.

Repetiu quasi o mesmo que dissera WelJington á excepção
da violencia deste contt'a Palmella e portuguezes, e louvando
muito a minha resolução de vil' primeiro á InglateL'ra, e de haver
con eguido quanto era po sivel até virem a respostas de tran
gfort: insistiu sobre a conveniencia de passar immediatamente á
Vienna.

Di se-lhe que tal fôra a minha intenção antes de sabar qual
tinha sido a mis:ião de Strangford, mas que ouvindo ao duque
que o meio por elle lembrado era tran igir-se com o usurpador,
e ca ar a rainha com elle, mudara inteiL'amente de 1'13 olução,
porque estava firmemente per uadido que sua magestade impe
rial antes quereria perder o reino do que consentir em tamanha
indignidade.

Que o resultado infallivel de tal proposição, depois do impe
rador haver seguido em tudo os con elhos da Inglaterra, e em
consequen ia disso, ter pel'dido a coroa de facto, seria mandar
me retiL'ar immediatamente com sua filha para o Brnzil.

Con veio que poderia as im acontecer, ma que não obstante
devia eu fazeI' uma visita ao imperador afim de dar-lhe o prazer
de ver sua neta; e ao mesmo tempo deseu""anar a Europa que
não h,\via desconfiança, antes estreita união entre os dous go·
vernos.

Respondi que nioguem mais do que eu respeitava ao impe
radoL' da Austria, mas que tambem nioguem mais do que eu de
testavfl o caracter do seu mini tl'O i\letlernick.

Fiz então longa exposição das perfidias de Metternick nas
difl'el'eotes uegociações de casamento, e sobre tudo da insoleucia
de fazer menção de toda as recu as na gazeta de Vienna, que
é e cl'ipta na sua ant camara, e por um olDcial de seu gabinete.

E-the '!ln zy attribuiu tudo a Ievez l de Mett rnick, e não a
pertldia ; conres 'ou que eu tinha razão, e enchendo-me de elo
gios, beijos e abraços, concluiu que era indispensavel ir a Vienna.
Isto não precisa de commentario.

E tive depois com Lebzeltern, porém foi mais curta a con
ferencia. Elle pl'oduziu os mesmos argumentos, e eu conclui que
havendo S. ~.- o imperador meu amo, contra apropria con-
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vicção, mas por agradar a SEloU augusto sogro, seguido nos
negocios de PortuO'aI, quanto por aquelle soberano lbe fôra
aconselhado, e pedido; e resultando de taes conselhos, e condes
cenclencia a usurpação da coroa, parecia-me que ninguem poderia
estranhar que S. 11'1. quize se d'ora em diante obrar segundo seu
proprio conselho, tanto mais quando os dous gabinetes conse
lheiros, e causa immediata de todos os males em Portugal, em
logar de prestarem algum soccorro contra o usurpador, dizia
um: - Estou muito longe para manual' tropas, e não tenho ma
rinha- e o outro dizia: - Enganei-me com o infante, e agora
reconhecei vós a usurpação, que elle casara com vos~a filha.

Era de suppor que toda esta gente se exasperasse commigo,
mas longe disso, são festa se mais festas, convites e mais con
vites, comtanto que eu va para Vienna C0m a rainha.

Consta-me qU'3 hoje houve conselho de gabinete, e que se
procura descobrir meio de obrigar-me a ir para Vienna, mas tudo
ha de acabar em nada.

Si V. Ex. pOLlde resistir a ~Iares()hal e paralysar as pretenções
de StrangCorct, salva está a honra e dignidade de nosso augusto
amo, o que para nós vale mais que tudo.

Deus guarde a V. Ex. - Marque:: de Ba1'bacena.

Illm. e Exm. Sr. - Pelo meu oflicio de 21 de outubro tive a
honra de communicar a V. Ex. a missão do conde de Lebzeltern,
e mandei então cópias das duas cartas que S. M. F. re
cebera de seu augusto a,Ô.

Cumpre agora transmittir a Y. Ex. a cópia da resposta que
me pareceu dever ser dada por S. M. F. e a sim mais
o meu oflicio e nota ao principe de M6tternick em data de hoje
que preenche em toda a ex tenção, segundo meu fraco lalento, as
intenções e ordens de S. 1\1. L manifestadas nas cartas
de que 'foi portador o capitão Paulo Barbosa.

Só aO'uardo que o rei possa receber a visita da rainha, para
fazer identicas, ou mais ener'gicas pt'oposições ao ministeeio bri
tannico. Elias pouco produzirão emquanto e tiver ,VeIlingtou ii.
testa do governo, e tiver elle o plausivel pretexto de esperar as
respostas de Stmngford, mas emfim, as im iremos enchendo o
tempo, emquanto se tomam outras ILedidas.

Os austriacos, que á principio faziam ameaças ficaram de cera
depois da chegada da frugata B~'ilon e da lon!!a audiencia de
Lebzeitern com ei-rei.

Por aqueUa souberam que S. M. L suspeitara alflm <la
perfidia austriaca, e me havia ordenado voltar para o Rio com
S. M. F. quando não obtivesse um tratado de garantia.

De el-rei ouviram, que, supposto a companhia do avô fosse
a mais conveniente para a rainba, uma vez que, pela distancia,
perdera a de seu pai, elle rei comtudo, não podia fallar na
viagem de Vienna, porque estando S. M. F. preseute~
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mente como sua hospeda, só devia elle fazer-lhe os obsequias que
por taotos titulas lhe eram devido,

Assim o graude objecto dos austriacos agora é persuadir-me
que não volte com a rainha para o Brazil, e eu facilmente me
deixo persuadir de tudo que ooovém ao serviço de S, r.
imperial.

Dens guarde á V. Ex. - Londres 4 de novembro ele 1828.
Mar'lue;:; de Ba?·bacena.

Carta da rainha D. Maria II a seu avó o imperador
da Austria.

Mousieur moo frare et graod-pere. -Toute jeuoe queje suis,
je sais apparécier à sa juste valeU!' la marque de tendresse
pateruelle que votre magesté imperiale a bien voulu me donner,
e11 m'adressant deux lettres, doot une est toute éorite 11e sa
propre main. J·ai. bai-é cent foi ces lettre precieuses, et j'ai la
plus grande envie de baiser aU.si la maio véoerable qui les a
signées: mais comme la couronue, que le ciel m'avaü deS'tince
vient de m'etre nsurpée par celui mêm qui devait en êtl'e le
plns fidêle depositaire ; et que par suite de cet inattendu et ma·
lheureux évanement, j ai dú. venir chez l'allié de la maison de
Bragan~a, notre bon frere et cousio, le roi de la ~raode

Bretagoe et d'Irlande, les voeux de mon cceur se trouveot coo
trairiés dans cette presaote circonstaoce, par le devoir que j'ai
de contribuer, par ma plesence dao cette terre hospitaliere au
succês des mesures que mon pêre bien aima va preodre en ma
faveur; ces mesures serout commuoiquées au mini tere de votre
mi1g-este impel'iale pi1r le marquis de Barbacena, qui. est chargé
de la garuo de ma persoone et de la O'estiou d toute mes a:t1'aires
et elle seront c umnnées d'un heureux: resultat, si votre ma·
gesté imperiale daigne le seconder.

Veuiller Jonc, moo trêo·cher grand-pere vous Mouir à l'eu
treprise de 1:1 restauration de ma couronne, et ajouter par là, à
tous vos titres celui de defeoseur d'UDe jeune reine infortunêe.
qui appelle a votre tendresse paternelle et qui a le seul bonbeur
d'etre

De ~'otre IXÍage~té imperiale, la bonoe sceur et petite-Eille,
tras-afl'ectionoée, Mal'ia do. Gloria.

Officio e nota do marquez de Barbaceo:1 ao príncipe de Met·
ternich.

Londres. le 4 novembre 1828.- lon prince.-J'ai eu nO!!
neur de m'adresser <t V. A. eo date du 8 ootobre dernier paul'
lui faire pal't de l'arrivée eu Angleterre de S. M. la reine de
Portugal et lui espo ée les motifs qui m'ont imposé le devoir de
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faire prendre aS. M. cette route au lieu de la conduire a la cour
de son auguste grand-pere.

Cette résolution autorisée par les pleins pouvoirs et les in
structions éventuelles dont l'empéreur mon màitre a daigné me
munir' etait la consequence necessaire de la revolte de S. A. R.
l'infant D. Miguel, qui renvers tous les al'rangemeots adoptés par
S. M. L el'apres la sol1lcitation eles conseils reiterés des cabinets
d'Autriche et d' Angleterre; arrangements dont faisait partie le
séjour temporaire de S. M. F. 11 Vienne pour y achever son
educatioo en attendant l'âge requis pour la celebration de son
mariàge et paur prendre les renes du gouvernemeot de son
royaume.

Malheureusement les évenements qui viennent d'avoir lieu
en Portugalne sont pus de nature a permettre à la reine d'at
tendre dans l'inaction cette époque.

II est important avant tout de pl'endre les mésures pour lui
assurer la restitution de i!a couronne et c est aupres du plus an
cien allié de S. M. F. que j'ai dil amener cette jeune reine
afio de reclameI' de la maniece la plus solemnelle le pui sant
appui que son titre légitime et reconnu luidonoe le droit d'atten
dre du souverain dont les rapports avec le Portugal sont les
plus intimes et les plus permanents.

Je suis persuadé, mon prince, que les raisons qui m'oot de
terminé dans cette circonstance auront obtenu votre assenti
ment et que vous aurez bien voulu les faire agréer a S. M. 1. et
R. A, et .i'ose me ilatter que si ma lettre etuit parvenue a V. A.
avant le dêpart de MI'. le comte de Lebzettern il m'aurait ap
porté cette assurance de sa part.

Le ministre s'est acqui Ué ele la commission dont il était
chargé en présentant a la reine de Portugal les lettres de S. M.
l'empereUJ' d'Autriche et iI a reçu la reponse que S. M. F.
adressé a son auguste granel-pere et duns laquelle elle exprime
les sen timents naifs et sinceres de l'amoul' fiIJal qu'elle lui porte
et que tous ceux qui l'entourent prennent à tache, d'apres
l'exemple et les intentions de l'empereur mon mti.itre, de culti
veI' dans le Calur de cette jenne princesse.

Je me suit fait un devoir dans les conversations que .i'ai eu
avec MI'. le comte de Lebzettern de lui repeter tout ce que
j'avais eu l'honneur d'ecrire a V. A. et d'y ajouter avec plus ele
detai! toutes les explica,tioos qu'il pourrait elesirer. Je lui ai donné
en même temps connaissance de la piece ci-joint dOlJt le
contenu m'a paru mériter par son extrême importance d'etre
adressée a V. A. dans une note séparée et sous une forme
officielle.

V. A. Y trouvera la demonstratian positive de l'exactitude
avec laquelle j'ai suivi les ordres éventuels de mon auguste
maitre.

Veuillez, mon prince, prendre cette note en consideration,
et puissier vous en adoptant les ValUX qu'elle exprime, fournir
une nou,elle preuve ele l'ascendant de la legitimité quels que
soient les ennemis par les quels elle puisse être attaquée et

7.
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ajouter tl l'histoire une page bonorable et brillante en exerçant
encore en faveur de la Vlus juste des causes (dont le trionfe sera
certam, si elIe devient la votre) infiuence tout de fois salutaire
de votre cabinet.

J'ai l'honoeur d'être, mon prince, avec les sentiments de la
pius baute consideration.

De V. A. le tres-humble et tres·obeissant serviteur.- Le
lfarquis de llarbacena.

Londres, à. 4 novembre 1828 - A son Altesse M.'· le prince de
Metternich, Chancellier de Cour, et d'Etat de S. A. r. et R. A.,
etc., etc., etc.

Le soussigne, plenipotenciaire de S. r. l'Empereur du Br?sil.
vient de recevoir de sa cour des depechês du 16 aoút, qui lui
portent l'ordre de s'adresser sans reserve et sans delai a son
Alte eM. r le prince de Metternich afin de faire connâitl'e par
son entremise a S. M. 1. et R. A. l'impres ion qui les nouvel
les derniel'ement pal'venues à. Rio de Janeiro out protluit dans
l'àme de S. M. l'empereur du Bresil, et d'exprimer l'espoir, que
ce souverain eprouve, de voir embra~ser par S. M. I'empereur
d'Autrich des sentiments qui lui semblent dictes par la confor
mite de principes ain i que des interets politiques et de famille
qui doivent en cette occasion exister entre les deux cours.

Pendant t1'op longtemps S. M. l'Emp reur du Bresil a voulu
se flatter que S. A.I infant D. Miguel s arreterait au bord de
l'abyme, et que le devoi1', l'honneur, et le sentiment d'une juste
reconoai sance le forceraiot i1 se rappeler les sermeots qu'il a
pl'ette, et le promesses qu'il a f,tites aux augustes souverains
allies de sa fao !i J1e . Plein de cette convictioB, et rejettant des
soupsoos trop etraogel'es iI. son coeur S. M. l'Empereur D. Pedro,
ma,lgl'e les premiers symptomes allarmants qui s'etaiení mani
fe tés eo Portugal à l'a1'ri"ee de son fcere, n a point 11e itê a
executeI' toutos se prome es et à acquiescer aux veux: des Ga
binets d'Autriche et d'Angleterrp- en faisant partir pour l'Europe
la jeune reine, gage precieux de son intiere contlance dans
l'appuis des souverains alliees, dont il adoptait les conseils.
Mais apeine le sacritlce de c tte douloureu e separation etait til
achevi, que S. M. l'empéreur a reçu la nouvelle de la. revolte
pertide elu regent, auquel ii avait confié en depôt la couronoe de
sa nJle, et des actes scanclaleux et notoi1'es par les quels l'usur
pation de cette couronne a éte consommee le ler du mois de juil
let dernier. L'indignation, et la douleur que cette fatale nou
veUe ont excite dans l'âme genereuse de S. M. sontau dessus de
toute ex pre SiOD et iI ne saurait douter de les voir partagee par
son auguste berru pêre.
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Le soussigné a reçu em consequence rordre positif de decl,;'I.
reI' aiU nom de son auguste mâitre, qu'il est firmement resolu a
ne pas transiger avec l'l1surpation, et de reclameI' l'appui de
S. M. L et R. A. paul' sautenirles droits legitimes et reconnus
de la reine Maria II.

Le SOl1ssigné est en même temps autorisé par un plene
pouvoir speciale à proposeI' et à signer un traitté formel aut
e:f!et. Sans doute S. M. l'Empéreur d' Autriche est appeIlé pa"!'
les motifs les plus puissants a se placer en pl'emiàl'e ligne dans
cette circanstance comme le soutien dl1 principe de la legitimité,
como le protecteur des droits de la reine sa petite fille, comme
l'ami des deux couronnes, et surtout a cause de l'influeoce em
cace que son iotervention a exercées dans toutes les oegociations
qui oot precedé et suivi le retour de S. A. l'infaot D. l\1iguel en
Portugal.

Cette obligation quoi'quelle o'ait pas été fondé SUl' des
stipulations precises, ui accompagnées d'une garantie formelle,
u'en est pas moins decisive, et S. M. L et R. A. regardera
certainement comme aussi sacré un engagement fondé SUl' la
bonnefoi, et SUl' la haute et juste opinion que ses paroles out
inspiré, que s'il etait coosigné sous la fo.rme la plus autheu
tique. Le soussigné couvainou de cette verité se bornera sans
entreI' dans l'analyse detaillées de toutes les llegociutions aux
quelles le cabinet d' Autriche à pris part relativement aux afi'ai
res du Portugal, à rappeller seillement que c'est pour se confor
meI' aux conseils, et instances de son auguste beau pere que S.
M. l'empéreur D. Pedro a desisté d'abord de la resolutioIl, qu'il
avait prise, d'appelier l'infant son frereaupres de lui pendant la
minorité de sa reine, et àconseotre en suite lo la dispenseI' même
de venir la recevoir de sa muio au Brésil.

Que c'est en suivant le même principe de la pIus io tiere
deference, que S. M. I. e t empressé de conferer a l'infaut la
regence du royaume de Portug 11, de completeI' son abdication
de cette couronne, et d'envoyer a filie en Europe. Eo fin, qu'il
u'est aucun des vou:\: exprimés par la bien veillance parternelJe
de S. M. l'Empéreur d'Autriche, qui n'ait été ou antecipé ou
accompli de la part de S. M. l'empéreur du Brésii. Les proto
coHes de conference tenues à Vienne peni.lant le mois d'octobre
1827 resteront comme des monuments iodelebiles <.le h confiance
mise par S. M. l'empéreur du Brésil dansla stabilité des arran
gements faits sans les auspices de ses aUg'n tes alliés, et de sa
part que las cabinets de VienDe et de Londres on t pri e aux
engage:nents que S. A. l'infant D. Miguel 1l. OllvertemeDt violés
de puIs le premieI' moment de son arrivée en Portugal. 11
serait impossible en jettant les yeux SUl' ces protocollell de se
refuser de bonnefoi a l'evidence que les cuurs d Autriche eL de
Londres n'y ont pas represente le rôle de simples temoins.

Daus le protocolle n. 2 se trouve la eleclaration xpresse,
que les deux puissances, l'AutriciJe et I'Angleterl'e etaint pene
trées de l'importance ele ne pas lai.r;ser plus longtemps indecises
des questions d'un si haut interet ( la confi.rmation de l'acte
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d'abdication de S. M. l'empéreur O. Pedro, l'envoi de lajeuue
Reine eu Portugal,. et la separation totale et definitive des deux
couronnes) et que ces deux puissanees etaint determinrJes a
reunil' leun soins et leurs e/forts pour en pl'esser, et en obtenil' la
decision à Rio de Janeiro.

Daus la même sean e a été lue une lettre de MI'. Ie marquis
de Rezende, dans h_quelle ce ministre s'excusait d'y assister,
par ce qu'iZ n'était pas autol'isé a prendre pat·t atia:; a/fairs de
Portugal.

Eu suite de ceíté declaration ii a eté couveuu de ne pas inviteI'
MI'. de Rezende a la ditte seance, ce qui renferne l'aveu impli
cite de la llart que les autres plenipotenciaires se trouvaint
autbrisées 11 prendre aux afraíres de Portugal.

La soussigné croirait fàire iujustice 11 la bonne foi du cabinet
de Vienne si apres de telles citations, qui pourraint être multi
plices, ii conservait la moindre douUe de la part active que
S. M. 1. et R. A. 11 prise dans cette negociation important, et
du droi! que cette même negociation lui à acquis de veiller 11
l'execution d'engagements aussi solemneles, et de n'en permêtre
en aucuu cas ]a violation.

Qu'iI soit permis au soussigne de mauder si dans la sup
position improbable d'un repentir de la part de S. M. l'ompéreur
D. Pedro les cours de Vienue et d'Angleterre ne sa seraint pas
crués pleínement autori ées conformement i:l. la declaration
anoncée daus la secoud protocolle 11 exiger úe ce souverain le
maiutien de ses prome es?

A plus fort raíson ces deux cours ne sout eUes pas égale
ment obligees a exiger 1accomplissemeut das serments prettes
par l'infant D. Miguel?

Apres avoir, a ce qu'il espere, pleiuement elemontré Ies
droits de S. M. l'empéreur d'Autriche a exiger l'accompli~se

ment des serments de l'iufant, la tache du sous iO'né devient
facUe, cal' ii ne saurait douter du desil', que cet auguste ouverain
aprouve de soutenir la reine sa petite filie, et de venger I'hon
naur elu thrône outragé .

. a memoire est encore recente des c1eclaratinos adres ees de
commun aecord parles puissances de l'Europe'au gouvernement
d'Espagne, conformemeut 11 ce qui avait ete concerte au cougres
de Verane, et des moyen efl'ectifs adoptes si Doblement, et si
geuereusement par S. M. le roi de France pour remire à un
souvel'ain de a famille la liberte do::lt ii avait eté priv' par les
intriO'ues d'une faction. Et exemple et d'autres, encore ou I'Au
triche 11 pris uue part plus directe reclament en faveur de S. M.
la rein de Portugal une interveu tion semblable. Les deoits de
cette jeuue reine, confiée par la magnanimité de ,ou pêee it sa
tutelle, pour ain i dire, de~ souveraius de l'Europe, appelleut i:l.
baute voix l'iutervention de ces souverains- contre une u urpa
tion plus scandaleusa an~ doute que le mouvement -populail'es
de l'E pagne, et de ]'Italie, par ce]1I. même qu'elJe à été l'ou
vrage de son plus procbe parent, de l'epoux qui Iui etait destiné,
et de celui qui avait accepté le depàt sacrá de la couronne, et
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qu'elle n'est soutenue ni excu~ée par ancune force imposante.
CeUe violation du droit le plus legitime,::;Í elle est tolerée, servira
d'acte d'accusation, ii faut l'avouel', jusqu ; à la deroier posterité
contre les cabinets qui regissent actuetlement l'Europe. 11 est
vrai que les puissances ont deja donné un premier temoignage
public de leur desaprobation en retirant leul's ministres de Lis
bonne, mais ii est également certain que l'Autriche ne saurait se
borner a un simples desaveu comme 1'0nt fait toutes les autres
puissances, attendu qu'elle se trouve placée SUl' une ligne tout à.
f,\it ditreraute en raison de l'intervention effica,ce qu'elle n'a
cessé d'exercer dans çette a1faire.

II reste au sou signé avant de concluire iI. s'expliquer encore
SUl' le projet d'accomodement en prenant pour base une trans·
action fatale entre la legitimité et l'usurpation moyennant
l'accomplis ement du mariâge de S. M. la reine de Portugal
avec le ravisseur de sa couronne.

L'idée de ce marià.ge que le creur paternel de S. M. l'em
péreur du Brésil avait accuillie lorsqu'il cl'oyait ainsi que S. M.
l'empéreul' d'Autriche aux: serments de l'infant D. Mi"'uel est
devenu desormais im1?raticable, et S. M. l'empéreur D. Pedro
lllutôt que de sacrifier une telle victime, vera sans doute de
preference sa filie de trouvée, et ramenée au Brési!, comme i! eu
adeja donné l'ordre eventuel au sou signé. Mai comment ima
gineI' pour un instro,nt que le virtueux souverain dont elle est
la petite filie pourrait permêtre et encore moins conseiller uu
semblable mariâge ~ S. M. l'Empéreur. d'Autriche pourrait i! se
f!atter que le creur du prince, qui lui adressait de vive voix toutes
les protestatious dont la depêche de S. Alte se MI'. le prince de
Metternich aS. Altesse MI'. le prince de E -therhazy annexée au
ler protocolle de conference de Vienne fait mention, protesta
ti(}US qu'il n'a pas fait le moindre eJlort pour remplir, et ne s'e t
pas même donné l'apparence de vouloir tenir un seul jaul' que le
creur de ce prince serait changé ~ ou qu'il vaut la peine d'ache
ter au prix d'une pareilte union la promesse pl'ecaire de la moitiá
d'un throne ~

Le soussigné tel'minera cetie note eu annonçant aS. A.
MI'. le prince de Metternich la pl'oposition qu'il est chargé par
son auguste màitre de faire aS. M. l'empél'eur d' Autriche afin
de obtenir sa coopel'ation en faveur des interêts de S, maje tá
la reine de Portugal.

Le soussigné se trouve muni des pleins Pouvoirs, et ii est
pre! a entreI' en negociation avec le plenipotenciaire que S. M.
l'empéreur d' Autl'iche daignerã. nommer de son cotté afio de
conclure entre les cours de Rio de Janeiro et de Vienoe un tl'aitá
par le quel la couronne de POl'tugal sel'a garantie a • M. la
reine Maria II et dans le quel ou stipulel'a Ls Illoyeus eJlectifs
que les deus: puissances emploieront pour assurer aS. M. F.
la possession de son royaume.

Le sous igoé profite de cet occasion pour renouvellel' a son
altes e MI'. le prince de Metternich les assurances de sa haute
consideration.- Le Jl1arqttis ele Bcwbacena.
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Tendo o conde de Lebzeltern reconhecido que não lhe era
permittido gozar da gloria de realizar a missão, que lhe commet
tera o orincipe de Metternicb, de conduzir a Vienna em triumpho
a preza que o seu gabinete tanto cobiçava. resolveu-se a voltar
para aquella capital sem ella, vindo despedir-se e pedir-lhe as
ordens para aquelle destino no dia 4 de novembro; recebendo
eutão do marquez de Barbacena a resposta da rainha ás duas
cartas de seu avô, e o otficio e nota do marquez para Metternich,
contendo a proposição do tratado de garantia, tudo ha pouco
transcripto.

Lebzeltern partiu efi'ectivamento para Vienna no dia 10 de
novembro, levando, alem dos sobreditos papeis, aiuda a caixa de
conchas, que D~ Pedro enviava ao Imperador d'Austria acom
panhada da carta seguinte, e a qual o marquez trouxera comsigo:

Meu querido sogro, e meu irmão.- Continuam as noticias de
Portug-al a ser desag1'adaveis, e eu ancioso por saber noticias da
chegaua de minha filha a companhia V. M. I. R. e A.

« Nesta occasião mando ordem ao marquez de Barbacena para
repre entar a V. M. als-umas cousas relativas a Portugal, e
peço a V. M. lhe dê inteIro credito.

O mesmo marquez ha de entregar a V. 1'.1, uma caixa, que
peço licença para otrerecer-lue, não pelo seu valor, ma pela
raridade, pois que é da concha daquella perola achada na pro
vincia de Goyaz, que em lo,.de novembro do anno passado
mandei a V. Magestade.

Rogo a V. M. que continue a acreditar que son e serei com
estima, consideração e perfeita amizade de V. M. I R.. e A. bom
irmão e genro a:lfeiçoado.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1828.- Pedro.

Otficio do ministro dos negocios estr,.ngeiros do Brazil, marquez
de Aracaty ao marquez de Barbacena:

Illm. 'e Exm. 81'.- HavendQ chegado ao conhecimento de
sua magestade imperial a avultada despeza que na lezação de
Londres accrescera ás que por ordem do mesmo senhor por
aquella legação se mandaram fazer, e devendo 8. M. imperial
aC<'1utelar que se afaste toda a possibilidade de perigar o credito
nacional, porem desejando que a V. Ex:. não faltem os precisos
meios para a importantissima commissão, de que houve por bem
encanegar seu patriotismo e mui reconhecido zelo: manda o
mesmo senhor nesta occasião recommendar ao seu enviado extra-
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orclinario e ministro plenipetenciario na côrte de Londl'es, que
de nenhum modo deixe de preshr a V. Ex. os soccorros de que
necessitar: pOl'ém attendendo às imprevis tas circumstancias, que,
como fica dito, só agora. constaram ao mesmo senhor, espera
S. M. imperial uma nova prova do zelo de V. Ex:. na conside
ração que às mesmas circumstancias ba de ter, em tudo que á
referida commissão pertencer.

Deus gual'de a V. EX'. - PaJacio do Rio de Jl1neill o, em 19
de agosto de 1828.- Mat'que;; de Al·C!Caty.

Resposta do marquez de Barbacena:

Londres, 31 de outllbro de 1828. IIlm. e Exm. 81'.- ~Ti've a
honra de receber o off:lcío de V. Ex:. de 19 de ago to, pelo qual
V. Ex. annuociando a renovação da ordem para que se me for
neçam pela legação de Londres as quantias nece sarias, excita o
meu zelo para economisar despezas, visto que estas cre ceram
muito além do que . M. imperial mandara fazer por aquella
legação, com possibilitlade de perigar o credito nacional.

Não seria preciso esta appellação de V. Ex. para eu me
circumscrever nos limites da mais rigorosa economia, e tanto
quanto fór compatível com a deceocia da augusta pessoa, cuja
guarda me foi confiada; mas pareceu-me baver manifesto
engano nas informações que V. Ex. recebeu, ou máis illações
que tirou sobre as clespezas da legação de Londres, porquanto
nenhumas accrescerão, além do que foi ordenado, nem houve a
menor apparencia, ou possibilidade de perigar o credito na
cional.

Tcüvez a fiL!ta de pagamento ao publico inglez pela embai
xada portugueza motivas e o susto e engano de V. Ex., mas o
Brazil não é responsavel pelo pl'ocedimento do emlJaixador por~

tu "'uez .
Pela convenção de 29 de agosto de 1825, somos obrigados a

.certo pagamento [tnnual (;!ô 100.000 pouco mais ou menos) a lega
ção Pol'tugueza em Londres, e sempre que o ministro bl'azileiro
tizer, como até o presente tem feito aquelles pagamentos, nem
excederá as ordens do governo, nem porá em perigo o credito
nacional.

E' verdade que quando se fez o ajuste de p[tgamentos
annuaes em Londres foi entendido que taes fundos seriam appU
cados para pagamento do emp estimo POl'tuguez, e a embaixada
portugueza assim praticou alguns annos, mas nunca consentiu
que o J;Ilinistro bré~zileiro ti vesse a menor intervenção ou inge~

rencia no pagamento do emprestimo, ou empl'e"'o daquelIes
fundos, de maneira que as nossas obri:2'açõeS teem 'ido desempe
nhadas, como de direito, pela simples entrega ele certas quantias
nas épocas estipuladas.

Sobreveio a usul'pação e o embaixaclor portuguez, fiel ao seu
legitimo sobel'ano, recusou pagar os dividendos, indicando aos
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possuidores das apolices, que fossem haver do usurpador seu
pagamento, visto que o contracto do tabaco fôra hypothecado
para .isso, e ate hoje e .não havia retira~o a hypothflca, ou ~ub

stitUldo outra, como eVIdentemeJi,te se VIa da lettra das apolices,
e do decreto de hypotheca que existe no banco.

O embaixador portuguez diminuindo assim os recursos do
usurpador, fez ao mesmo tempo uso daquelles fundos, para sus
tentar os direitos da rainha e os subditos fieis que se acham
expatriados e promptos ao primeiro aceno.

Que tem o im[1lerio ou o mini~tro do Brazil com o procedi
mento do embaixador portuguez ?

O ministro brazileiro com o recibo do embaixador portuguez,
passado nas mesmas épocas e com as mesmas formalidades dos
annos antecedentes, tem feito o seu dever, e si porventura con
correu de qualquer modo para inspirar aquella resolução ao
embaixador portuguez, sem duvida fez mui grande serviço a sua
magestade imperial e a sua augusta filha, e de modo algum
augmentou as despezas da legação de um só real.

Deus guarde V. Ex. - Marque.:; de Ba?'bacena.

CAPITULO XXV

Oontinuação dos ofIicios do marquez de Barbacena ao ministro
dos negocios estrangeiros do Brazil, marquez Aracaty.

Loudres, 16 de novembro de 1828. - Illm. e Exm, Sr. 
Finalmente voltou para Vienna o conde de Lebzeltern no dia 10
do corrente, sendo portador das minhas proposições ao principe
de Metternick. .

No mesmo dia 10 tive uma conferencia com Welliugton a
quem communiquei o principal das minhas proposições a Met
teroick, e concluinclo que não poclia por ora ter logar a viagem
para Vienna ; esperava eu alguma instancia ou n'o'V'as razões da
parte daquelle ministro para insistir na sobredita viagem, ma
longe disso, mudou de a sumpto e passou a fazer-llle outras
communicações a vista do cond de Aberdeen, que appareceu
nesta occasião, ignoro si por accaso, ou si fora chamado colno de
outras vezes.

Novas accnsações alJpareceram contra Palmella e Itabayana,
~ue procuravam excitar a guerra ci'V'il em Portugal contra as
lOtenções do imperado'!' seu amo, que havia declarado a MI'.
Gordon o sincero desejo de perdoar a seu irmão e não tomar
parte alguma nas desordens de Portugal; que aquelIes dous
ministros eram sem duvida possuidos de muito zelo, mas como a
despeito disso prejudicavam a seu amo e sobretudo of1'endiam as
leis deste paiz formando nelIe expedições; eDe duque estava.

3i
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determinado a não consentir em taes infracções: Que havia con
sultado os lettrados da côrte, e como ninguem estava acima da
lei. elle faria accusar formalmente aquelles ministros quando
infelizmente taes expedições se verificassem, prevenindo·me
afim de não seL' compromettido.

Respondi agradecendo a sua graça a confidencial commnni
cação de suas intençõe~, mas accrescentei que sua graça nunca
teria' o encommodo de taes accusações, porque nem eu nem
aquelles dous ministros commettiamos crimes. a duque replicou
que de mim estava seguro, mas que talvez eu ignorasse que
aquelles dons ministL'os haviam levantado 8.000 homens na
Allemanha, os quaes vinham ajuntar-se aos de Plymouth para
tentarem nova expedição sobre o Porto, contando com as guer
rilhas actuaes, que aliás nada valiam. Neguei o levantamento
dos 8.000 homens que é realmente falso, e ,egurei aos dons
ministros Wellington e Aberdeen, que nenhuma expedição se
poderia fazer sem meu conhecimento.

a caso é que as guerrilhas teem crescido em Portugal, e que
apparecendo qualquer força externa agora, cahia o usurpador e
seus satellites, que é o que Wellington não quer, emquanto ha
esperanças de sua magestade imperial poder ser illudido por
lorel Strangford.

Perguntou-me depois o duque, si, fazendo eu aquellas pro
posições ao gabinete austriaco, não tinha algumas para este, e
respondendo-lhe que sim, accrescentou que tudo quanto fosse
official, devia ser dirigido ao conde de Aberdeen, mas que con·
fidencialmente estava sempre pl'ompto a tratar commigo sobre
todos os negocios; no que ficamos de accordo.

Vou, pois, dirigir-me ao conde de Abel'deen pedindo oflicial·
mente o cumprimento dos tratados, e facil é de prever como elIe
responderá á vista do precedente exemplo entre o Brazil e
Portugal.

atrerecerei depois renovação de tratados com PortuO'al, e
um especial - ad·hoc - com alO'umas vantagens em compen
sação de reintegrar a sua magestade fideli sima na po se dos
seus Estados usurpados, mas receio que não supponham suffi
ciente o pleno poder do tutor, para taes negociações.

A auem não quer fazer a cou as, e tem a força da sua banda,
faci! é achar razões e pretextos para tudo.

« Não admitta porém o imperador nosso amo, as propo ições
de Strangford; córte toda to communicação com o barão de
Mareschal, e mande recolher sua augusta filha ao Rio de Ja
neiL'o, que todas as perfidias da Austria., toda a connivencia. do
actual miuisterio britannico, e toda a cooperação dos apostolicos
na Europa, serão de nenhum etreito para o atroz projecto que
está formado, isto é, abolir a ca.rta de PorLugal sacrificando a
inuocente rainha, e seu magnanimo pai em obsequio do maior
monstro que tem appaL'ecido depois da expulsão dos barbaros.

PodeL'ia eu tambem propor a Inglaterra, como a Austria,
um tratado com o Bl'azil para estipular os meios effectivos que
cada uma das poteucias deverá prestar para garantir a corôa da
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Sra. O. Maria II e fazer a mesma augusta senhora entrar nll
posse tIos seLlS Estados, mas não veio pleno poder para isso; ()
de 16 de agosto é privativo para a Austria.

Sendo o meu grande objecto ganhar tempo afim de receber
instrucções de V. Ex. e concluir, entretanto, como espero, 0
desempenho da outra commissão de que fui encarreO'ado, não me
dá muito pezar a falta de pleno poder para a Inglaterra, porque
as duas notas que tenho organisado, e as respostas que sobre
ellas ha de dar Aberdeen, encherão sutlicientemente o inter
vallo de dous ou tres mezes.

Deus guarde a V. Ex.- Marque;:; de Barbacena.

Londres, 17 de nove.Q1bro de 1828. - lllm. e Exm. Sr. 
Enganou-se o marquez de Palmella como toda a" gente, com o
movimento do Porto em favor da legitimidade, e quando era de
esperar o mais feliz resultado de qualquer soccorro prestado às
requisições da junta, viu-se uma vergonhosa e inconcebivel
fugida que inutilisou muitas despezas, e deixou mesmo certos
embaraços ditliceis de reparar.

Entre estes o ultimo são 300 homens alistados por seis
annos, e que estando embarcados em Bremen deviam ser em
pregados em alguma parte, ou desembarcar, continuando a
gosar dos vencimentos durante o tempo do contracto em pura
perda de Portugal.

Em taes circumstancias lembrou mandai-os para o Brazil, que
os póde aproveitar ou como soldados, ou como colonos, sem
fazer despeza alguma com o transporte, mas será muito melhor
do primeiro modo porque faltam nos recrutas para inteirar os
batalhões actuaes.

Portugal sempre perde todas as despezas de alistamento, e
transporte, mas deixa de pagar o vencimento dos seis annos, o
que é um beneficio, bem como para o Brazil vem a ser outro, o
obter 300 soldados vete anos em despeza de transporte.

Por estas razões não me Oppl1Z, (mtes approvei a lembrança
de mandar os reteridos 300 homens para o Brazil, e apro
veitarei a presente occasião para desmentir completamente as
assel'ções que me foram feitas pelo duque de Wellingten contra
Palmella e Itabayana, visto que a denominada divi'ão contra
Portugal de 8.000 homens, foi ima"'inada sobre o recruta
mento de 300 homens para o Brazil, e os dous generaes
Stubbs e Saldanha, que, segundo a sua atlirmação, estavam em
Hamburgo organisando as tropas, vivem tranquillamente em
Londres.

« A imaginação do visconde de Asseca (') inventa estes arma~

mentos e expedições para interessar a sensibilid'llde do ministerio
inglez, entretanto que as cadeias em Portugal estão cheias de

(I) o visconde de Assecn era o agente de D. Miguel em Londres.



-4~

victímas da sanha elo usurpador; que muitas fOl'talezas se con
verteram em prisões; que a emigração continua; e que as guer
rilhas crescem em todas as provincias.

O duque de \Velling'ton não se pejou de dizer-me, que, sup
posto o direito estive se da parte da rainha, os portugnezes com
tudo não queriam antro rei sinão D. figuel.

Aca.barei este officio participa.nelo a V. Ex. que hontem
appareceu nesta ca.sa Carlos Ma.thias sem se haver apresentado
ao embaixador de S. M. F. nem pedir licença, dia e hora para
ter a honra de beijar a mão a ua magestade. para quem troux.e
com sufficiente sem ceremonía tres caixas de ameixas doces. Eu
o despedi com o :seu presente indicando-lhe o procedimento que
devia seguir.

Este homem ja foi ao Brazil uma vez como espião ele Sub
serra, e não sei agora ao que vem aqui, nem quando ira para o
Brazil. Sei, porém, que não se apresenton ao embaixador como
devia fazer; que procurou immediatamente ao consul Sampaio,
que, como V. Ex. sabe, está no partido do usurpador; e que
sendo conhecido de todos por eu desprezível caracter, não pMe
ser empregado sinão em commi sões de criminosa natureza.

V. Ex. o receberá como entender, a minha obrigação está
feita communicando o que sei.

Deus guarde a V. Ex.-Ma1·quez de Barbacena.

P. S. - Neste instante recebo aviso que o dito Carlos Ma
thias tem estado tres vezes em casa elo visconde de Asseca,

Londres, 21 de novembro de 1828, - TlIm. e Exm. Sr. - Em
seu devido tempo communiquei a V. Ex., com o meu officio de
11 de outubro uma cópia do que escrevi ao principe de Metter
nick, dous dias depois de chegar a Londres, e hoje transmitto a
cópia da resposta que acabo de receber delle.

Boas palavras, bons principias achara V, Ex. nella; mas
se qnizer confrontar esta resposta com o meu otIicio, vera até
anele chega a inelill'erença, por não dar outros nomes, daquelle
ministro pelos interesses da rainha, e pela dignidade do impe
rador nosso augusto amo.

Pedi que mandas 'e ao embaixador em Londres a,poiar minhas
reclamações a favor da rainha, e qne me declarasse guaes seriam
os soccorros que S. M. o imperador da Austda, quereria prestar
a sua augusta neta para restauração do throno usurpado.

A respeito do apoio do embnixador nem palavra; e quanto
a soccorros diz que não poderei tI uvidar - des sentiments de S .M •
I. et R. A. en {aveur des intà'êtes permanents de la j'eine.

O reino de Portugal foi usuI'pado em consequencia de S. M. I.
ter seguido sem reserva, e com illimitada confiança o coo elhos
da Austria, e quando se lhe pedem soccorros, o.fferece ympa
thias e sentimentos,

Si Metternich ao menos tivesse a linguagem de Esther1:lazy
que me disse~ - Nós estamos muito longe para mandar tropas,
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e' faZia-nos marinha e dinTieil"O para 'Vos ajudar, de out1'o modo
assim daremos o SOCC01TO unicamente mOl'al que cabe em nossas
faculdades; e desempenhasse a palavra, poderiamos sem duvida
nos queixar dos seus mãos conselhos, e seu funesto resultado,
mas tinha Meiternick sempre a desculpa de dizer, como diz
Wellington, que se enganara com o infante D. Miguel, que é
tambem o que dirá constantemente nosso augusto amo - Enga
nei-me com meu sog/'o. Não dar, porém, o menor soccorro e
entretanto continuar na pretenção de dar con elhos: desappro
vaI' em publico o p1'ocedimente do infante, e procurar em segredo
sustentaI-o, sacriilcando nisso a rainha e seu augusto pai,
mostrac-se'admirado e surprehendido de um procedimento que
aliàs foi concertado em Vienna, justamente no momento em que
um correio se expedia para o Rio de Janeiro, com as expres
sões e promessas da mais fiel amisade afim de obter o com
plementamento da abdicação são factos hoje conhecidos, e que
demonstram até onde c11ega a tyrannia e perversidade de Met
ternic1c. Para consolação da humanidade um tal monstro devia
ser, unico no mundo, porém ha quem afflrme que o barão de
Mareschal, si o não excede, pelo menos o iguala.

Deus guarde a V. E:c-Mal'quez de Barbacena.

Carta do Principe de Metteruich ao Marquez de Barbacena.

Mon~iaur la marquis - J'ai reçu l'offlce par lequel vous
m'avez fait 1'11onneu1' de !TI informeI' du parti que vous Iavez
juge devoir premIre, lle dirige1' de Gibraltar le voyage de sa
majesté la reille de Portugal vers l'Angleterre.

Tout ce Clui est relatif à la déviatioll de la direction primitive
du voyage L1e sa majesté tres fldele etaDt exclusivement du
domaine de sa majesté imperiaIe du Brésil, TOUS trouverez
juste, monsier le marql1is, que je n'en fasse pas le sujet de
la presente lettre, L'impres'ion qu'une détermination aussi
inattelldue a produite SUl' l'eOlpéreur, mon au"'uste maitre et
le jugement ql1'en porte sa maje te, doiveut vous avoir été
rapporté par l'ambassadeur de sa maje té à Londres et par MI'.
le comte de Let,zeltern.

Quant aux interats permanent de la reine, vous ne sauriez
mettre en doute le sentiments de sa majesté impériale et royale
apostolique; ceux,ci sont clairs et ils n'ont jamais cessé d'étre
constatés par les fait .
. L'emperáur voit dans son au"'u-te petite filie une cause
Juste et legitime à, soutenir, et l'bi-toire e t li:\. pour demonstreI',
que sa maje t· impériale ne sait ni ca.pituler SUl' des intérêt qui
reposent UI' des droits legitime, ni confoodre de pa1'eil intérêts
avec ceux de parti. Les relalious de confiauce heureusement
si intimes qui existent entre sa maje tá imperiale et l'empéreuT
son geotlre, nous servent de garant, que celm-ci ne saurait
nourrir aucun doute à ce sujet.
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Veuillez agréer, monsieur le marquis, l'assurance de ma
eonsideration la plus distinguee.

Vienne le 8 novembre 1828. - Mettemich.

Do marquez de 3arbacena ao ministro dos negocias estran
~iros do Brazil.

Londres, 22 de novembro de 1828 - Illm. e Ex:m. Sr. - Tive
o cuidado de mandar a V. Ex., inclusa no meu officio de 11 de
outubro cópia da carta que S. M. F. escreveu aS. M. bri
tannica 100'0 que desembarcou em Falmouth, parecendo-me
aquella me'àida mui 3,propriada ao honorifico e brilhante acolhi
mento que S. 1\1. Fidelissima encontral'a chegando aos dominios
de seu alliado.

Emquanto durou a enfermidade d'EI-rei, sem que eUe
pudesse assignar papel algum, achei natul'al a falta de resposta;
mas, desde que eUe assignou o primeiro diploma, vi no descuido
do secretario de Estado uma continuação de sua má voutade, e
:figuei incerto do expediente que devia seguir.

Era indecoorso sofl'l'er em silencio aquella falta; mas re
presental-a ao secretario de Estado, que é nosso inimigo de
clarado, poderia dar-llL pretexto para talvez intrigar-me com o
:rei.

Em tues circumstancias lembrou-me de deixal·o cahir, como
que por acaso, na conversação com o thesoureiro da casa do rei
Freemantte. A minha observação, que elle transmittiu ao sobe
rano produziu logo o desejauo eITeito.

Inclusa acllará V. Ex. ;t cópia da Ci1rta do rei aS. M. :fi
delissima, bem como da do secretario de Estado para mim.

Aquella traz a data competente, mas esta 20 dias depois,
entretanto as formalidades estão guarJadas, e da parte do rei
mui bem.

Resta ainda a visita, que se tem retardado demasiada
mente, e por isso dU,dO motivos a sinistras interpretações.

Lord Wellinoton, quando veio comprimentar á S. M.
F _, annunciou-Ihe que el-rei teria a honra de receber a sua visita
logo que melhorasse, o que era de esperar em seis ou oito dias,
e esta assel'ção e linguagem continuou até a chegada de
Lebzeltern.

Appareceu depois a idea do recebimento, no castello de
Windsor, e tendo-se annunciado a mudança, para 6 do corrente,
Dão está. feita até hoje.

Os que conhecem o caracter do rei e observam o seu capricho
e· elegancia sobre o ornato dos qnartos, não estranham a demora
na mudança" porque fazendo diariamente conduzir alguns ornatos,
ou peças do outros palacios para este, cada ornato novo exig-e
mudança nos que estavam collocados, sem contar com aquelle.
{)ntros porém a attribuem ao plano de esperar a desapprovação
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.da minha vinda a Londres, e ordem expressa de seguir para
VienDa, o que deve aqui chegar DOS fins do mez seguinte, con
juntamente com as respostas de Strangford.

O tempo me farà conhecer o que ha de 1'6[\,1 neste negocio.

Deus guarde a V. Ex. - lllm. e Exm. Sr. marquez de Ara
caty. - Mm-qtte: cZe Barbacena.

Carta de eI-rei de Inglaterra Jorge IV à rainha de Portugal
D. Maria II.

My dear Sister and Cousin. - It is with infinite gratification
Ueam by the letter which your Majesty addressed to me on the
24 th ultimo, your safe arrival in these my Domitlions; anel
lt~Lke the earliest opportunity of conveying to your majesty
my warmest congratulations on the happy occasion_ Ihave com
manded lord Clinton, one of the lord of My Bedchamber and Sir
'William Henry Freemantte, Treasurer of My EIousehold, to
1'emain near you1' magesty's Person, and Itrust that nothing
wiU be left undone to make you1' magesty's residence in england
agreeable to your magesty.

As soon as the state of My Realth wiU permit, it wiU afIorel
me tbe greatest pleasure to receive your magesty at my palace,
wbere your magasty may be assured of meeting with the most
cordial 1'eception - anel Ishall be happy to avail Myself of the
opportunity of renewing to your magesty tn Person, the assu
rances of the sitlcere Regard and Attacbment with which
Iam.

My dear sisler anel cousin. - Your magesty atl'ectionate
Brotller. - Ge07'ge R.

'Windsor casUe the 31"' day of oclober 1828. - To my dear
sisle1' and cousin the queen of Portugal and the algarves.

Do c0!1de ele Abercleen ao marquez de Barbacena :

The undersigned, his magesty's principal secretary of stat
for Foreign AfIairs, has tbe honour to transmit to Ris Excel
lency the marquis de Barbacena, a letter which his magesty has
address dto the queen of Portugal, in reply to heI' most Fai
thful magesty's letter of the 94 th september last, announciog heI'
arrival in engIand.

The undersÍ!mecl has also the honour to forward to tbe
marquis de Barbacena. at tbe sarne time, a copy of his magesty's
letter, and to offe1' to Ris Excellency tbe assurances of his dis
tingtüshed consideration.

Foreign ornce. november 21. 1828. - Abe,-cZeen. - Ris Excel
lency the marquis de Barbacena.
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Continuação dos officios do marquez de Barbacena ao ministro
dos negocios estrangeiros do Brazi1, marquez de Aracaty.

Londres, 26 de novembro de 1828. - Illm. e BJxm. Sr.
() conde de Lebzeltern partiu desta cidade no dia 10 do corrente,
depois de haver feito quanto mal poude á causa da. rainha, e,
longe de seguir rapidamente para Vienna, como me communi
cou, deixou-se ficar em Paris para introduzir o plano que havia
consolidado em Londres, isto é, de que o tutor da rainha. não
póde exercitar direitos politicos.

Quando o duque de WelIing'ton, na primeira conferencia que
tivemos, me disse que ainda estava em duvida se reconhecel'Ía
ou não a credencial do marquez de PalmeUa para embaixador,
porque lhe parecia que uma. tal nomeação excedia a faculdade
de um tutor, ficou de consultar os lettrados, não podendo então
responder ás minhas observações, que foram, como communiquei
a V. Ex., as seguintes:

Que a historia diplomatica não apresentava facto que servisse
de regra ao imperador meu amo, e como a causa da rainha. não
podia correr á revelia, era indispensavel achar-se meio legal de
o Lazer, e nenhum parecia mais proprio do que apparecer o tutor
natural requerendo em favor da rainha menor.

Direi agora mais, que, quando meSmo em regra não pudesse
um tutor exercer direitos politicos, as circumstancias particula
res da rainha e seu augusto pai eram taes, que mereciam con
templação da parte dos soberanos, cujos conselhos e esforços con
COI'reram para colIocar a rainha na infeliz situação em que se
achava.

Os soberanos da Austria e Inglaterra aconselharam ao impe
rador do Brazil que nomeasse ao infante D. Miguel regente de
Portugal; que completasse a sua abdicação sem restricção
alguma, e que mandasse sua filha para a Europa.

E quando tudo isto se fez e a rainha chegando ii. Europa
achou o seu throno usurpado por aquelIe me mo que fôra escolhido
regente pelos soberanos da Austria e Inglaterra, são estes
mesmos soberanos os que não admittem que alguem faUe pElr
elIa !

A posterida.de duvidará j mas, segundo Metternich e Wel
lington o imperador não o póde fa.zer, porque completou a sua
abdicação; ai rainha não póde, porque é menor; o tutor não póde,
porquer não ca1le em sua autoridade exercer direitos politicas j
e as im a causa da rainha terá de correr á revelia, até que elIa
chegue aos 18 annos, a menos que o imperador não se preste
a convir na abolição da carta, porque então todos, tutor e menor,
serão reconhecidos como orgãos legaes.

Não me pareceu que doutrina tão absurda pudesse ser ad
mittida por 1'111'. de la Ferronnays, que pertence ao ministe
rio visivel da França, mas Sebzeltern e Stuart facilmente o
converteram.

Ja participei a V. Ex. no meu olicio de 19 do mez proximo
passado que por occasião de vir a esta capital, o en~arregado
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dos negocios do Brazil em Faris, J.da CLmha ('), beijar a mão de
S. IvI. I. aproveitei a sua volta para escrever áquelle mini tI'O
expondo a. cau 'a ela rainha e pedindo o seu auxilio : cumpre-me
informar a V. Ex. que ne ~a occasiã.o Tr. ele la Fenronnays não
só prometteu ao sobredito encarregado de negocio tomar o
neO'ocio em consideração, e re ponder, mas reprovou o plano do
casamento, aconselhando como medida prévia, qu se expulsasse
ele Portugal, tanto o infante como a rainba mãi.

Mas u 's 'a época não havia Lebzeltern ainda estado em Paris
depois de haver arranjado nesta capita.l, si não tudo quando
pretendia, ao menos quanto cabia na jurisdicção do ministerio
britannico.

Deixei passar quasi um mez, e não vindo respo 'ta á minha.
carta, recommendei ao encarregado do negocios que a solicitasse
o que elle fez, e Maba de me participar que Ird, e la Ferronnays
respondeu-lbe muito seccamente que eUe não podia, nem tinha
intenção de responder·me. visto como não reconhecia em mim
caracter ou qualidade diplomatica, pela qual pudesse eu diri
gir·me ao governo francez em nome do imperatIor do Brazil
sobre o objecto de que tl?atava a dita minba carta.

Que ditrel'ença de linguagem e de sentimentos em tão poucos
dias! Não se quel' qualquer correspondencia commigo, por uão
ter conhecimento da minha credencial, mas longe de a pedir,
annuncin.·se a duvida sobre o tl1eor pois que esse tbeor foi outor·
gado por um tutor que segundo a nossa doutrina, não podia
exercitar direitos politico .
, Tal procedimento é atroz e vel'gonhoso, e baf de dar motivo
as cen nras de todos os povos contra os governos que procuram
fazer retrogradar a especie humana aos tempos da escravidão e
ignorancia ma é conforme ao fim a que eUe se propoem, desde
que excommungaram a S. M. L pela doação da carta portuO'ueza.

aquella época estando MI'. Cannin oo á testa do ministerio
britannico, e não porlendo upportar a conspiração da anta
Alliauça contra Ui liberuade ci vil e religiosa, fortificou-se no
dogma da. mesma Santa Ali iança, e fez reconl1ecel' o Sr,
D. PecLro IV e as insti tuiçõe que elle dera. a POl'tngal, porque
elle era. o legitimo helJdeiro do rei fallecido e porque as institui
ções deviam emanar voluntariamente do tl1rono.

O !amo'o Mettel'nich não poude resi til' á. força e razão que
então se reuniam na. pe 'oa de Canuing.

As im reconheceu o rei e a carta ma concebeu logo o plano
de derribar um e outra, e quasi o ha con egllido.

Não devemos, entretanto, de e peral' e a mesma morte que
privou a Europa do melbor defensor das liberdade do munuo,
pôde derribar a' duas columnas que hoje u tentam o despo
tismo e a ignorancia.

Deus guarde a . E.x:.-Ma'·qtll~.:; de Ba,·baaena.

,.
(I) João Antonio Pereira da. Cunha, filho do marquez de lnhambupe.
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Londres, 27 de novembro de 1828.- IlIm. e Exm. 8nr.
Tenho a honra. de apresentar a V. Ex. na cópia junta, a nota e
documentos que entreguei hontem a lord Alberdeen, reclamando
da parte do imperador nosso augusto amo, os soccorros de 8. M.
Britannica em favor da rainha (').

Conhecendo minha insufficieacia na materia, temo não haver
correspondido a importancia do negocio, mas consola-me a cer
teza de haver appUcado a elle, todo o estudo e meditação de
que sou capaz; o que me da a lisongeira esperança de merecer
alguma indulgencia.

Lord Aberdeen ficou de a ler, e tomar em consideração,
mas como o principal da nota, ou a minha conclusão, não poude
deixar de vir ii. conversação, elle mostrou-se (segundo oco tume)
algum tanto agoniado de que eu pretendesse soccorros etrectivos
que et'a o mesmo que querer a guerra, quando 8.M.oimperador
a não queria.

Ainda pelo ultimo paquete chegado na semana passada, disse
eBe, havia o barão de Mareschal certificado ao seu governo que
o imperador queria a paz, o casamento da rainha com seu irmão,
e que nada resolveria sem fallar a lord 8trangford.

Facil me foi repelJir aquella objecção dizendo que eu era o
orgão da vontade de meu soberano, e não o barão de Mares huI,
e que pelo resultado da missão de lord 8trangford, 8. Ex. bre
vemente conheceria quão pouco sabia o referido Mareschal dos
projectos do meu governo.

Lord 1\ berdeen sorriu-se, e dis"e, vós vereis que o imperador
convém no casamento, e vos mandara para Vienna; e tomando
logo a sua catadura ordinaria increpou-me ele haver pedido soc
corro ii. França, o que poderia envolver aquella potencia em
guerra com esta, e que lizera mysterio daquella medida, porque
nada lhe communicara.

Isto é nem mais nem menos o que os fri.'lncezes chamam
c!lerchel' quef'elle, porém em vão.

R.epliquei que a minha carta a MI'. De la Ferronnays era
confidencial e relltiva as ultimas conferencias que tivera com
elJe : que não poderia repetil-a de cór palavra por palavra, mas
estava bem certo que era de materia puramente innocente, e
applicavel a qualquer dos governos do continente europeu.

Como si vós pedis soccorros effectivos?
Pedir soccorros na desgraça, repliquei, é não só permittido,

como justo e indispensavel. Eu os peço a Deus todos os dia, a
V. Ex., sempre que tenho a honra de fallar-lhe, e procuro todos
os meios que estão ao meu alcance para pedir aos soberanos da

(I)Todas as nO~lls diplomaticlls didgidlls pelo I11llrquez de Barbllcena ao
visconde de Aberdeen, bem como suas respostlls, cncon~rlll··se-hãono appelJ
dice desta historia, pois sendo muito extensa, cort:ll"illllJ o fio do escripto, si
entrassem no corpo da narrativa.

Elias constituem por si mesmo um todo completo digno de leitu"a, pela
na~ureza do IlSSUlllptO e pelll fórm1..
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Europa que sustentem a legitimidade ultrajada na pessoa da
rainha, victima inno ente dos conselhos austriacos.

Neste sentido continuou a conferencia, até que faliou sobre
os emiorados portuguezes reunidos em Plymouth, o que fará o
assumpto de outro officio.

Já disse a V. Ex. que não espero cooperação, ou mesmo re
sposta definiUvo, antes de saber-se aqui o resultado da missão
de Strangford, nem eu tambem insisto pela resposta, querendo
encher algum tempo para receber as ordens de V. Ex. sobre os
meus officios de Gibraltar, e concluir entretanto a outra com
missão a meu cargo.

Deus guarde a V. Ex. - Marque:: de Barbacena.

Londres, 28 de novembro de 1828 - Illm. e Exm. 81'.- Pelo
meu officio datado de 16 do corrente levei ao conhecimento de
V. Ex. as observações e ameaças do duque de Wellington sobre
as pessoas que estando em Inglaterra fizessem expedição contra.
Portugal.

Pareceu-me haveL' dissipado os sustos daquelle ministro,
com a positiva segumnça, que lhe dei, que nenhuma expedição
poderhL f'Lzer-se sem o meu conhecimento, e que eu em nenhuma
consentil'ia; mas o visconde de Asseca e a legação austriaca
continuaram a temer a possibilidade de reunir-se o deposito em
Plymouth á expedição de Bremen, quando esta pas asse por
defronte do porto, e puderam trazer o duque á sua opiniãQ.

O resultado foi pois intimar o duque ao mllrquez de Palmella,
para dispersar por diJierentes lagares da Inglaterra, designados
em uma relação, todos O' portuguezes reunidos no deposito de
Plymouth, que é o mesmo que l'eduzil-os a prisioneiros de guerra
sobre palavra (1).

O marquez fará chegar ao conhecimento de V. Ex. a confe
rencia que teve com o duque; o officio que delte recebeu e qual
a opinião de todos os portuguezes a este re peito, que em poucas
palavrils se reduz ao Eeguinte : - Não sujeitar-se á dispersão
suggerida pelo partiJo miguelista; embarcar com passaporte
para o Brazil, tocando porém em alguma das ilhas dos Açores,
e principalmente na Terceira, para tomar posse, e, no caso infeliz,
continuar a viagem para o Brazil !

Approvei plenamente a primeira resolução, mas de modo
algum a segunda, porque qualquer revez que eXllerimenta sem
estes emigrados seria imputado aos mãos conselheiros da rainha,

(O) omarquez de Palmelia, de acoorào com o .isconde de Itabayaoa, havia antes
da chegada do marquez de Bao'bacena com a rainha, escolhido o porto de Ply
mouth para deposito geral dos portuguezes que se refugiassem em Inglaterra,
pondo a testa desse deposito e encarre~do de sua organização e administração
ao conselheiro Candido José Xavier, que foi depois substi~uido pelo general
Stubbs.
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e nada póde haver mais arriscado e louco do que semelhante
tentativa.

Em pl'imeiro lagar, os homens haviam de sahir de um porto,
e o armamento de outro, para se encontrarem em alto mar, e
isto no ri~or do inverno, e sujeito as int'emperies da 'estação ; e
em segunoo lagar, todo estes infelizes em navios mercantoo,
sem um vaso de guerra que os protegllsse, estariam expostos a
encontrar os do usurpador que cruza nas ilha, e não ó é pro
vavel que fossem tomados, ou a maior parte, mas que morressem
enforcados.

Este é o mão lado, e o mais provavel do plano; mas
admittamos o bom e quasi impossivel, isto a, desembarcar a ex
pedição na Terceira, e tomar posse da ilha, tendo escapado a
todos os perigos da estação e do cruzeiro inimigo. Ainda então
o resultado seria insignificante faltando-lhe o apoio do Brazil,
porque o usurpador, estando, como está, mui perto, e sem ini
migos, poderia expedir forças superiores para subjugar as ilhas.

Querendo o imperador, como pede a sua honra, defender os
direitos de sua augusta filha, e de uma nação que otrre as
maiores desgraças por haver jurado a constituição que S. M. de
motu proprio quiz dar-lhe, muito melhor será que todos estes
portuguezes estejam no Rio, para fazer pllrte doa expedíção que
se fi.z-er sobre Portugal, a quallla sua passagem tomara primeiro
os Açores, depois Madeira, alfim bloqueando Lisboa e o Porto.

O marquez de Palmella, e todos os principae portuguezes
admittiram a exactidão dos meus raciociuios, e abandonaram a
perigosa'e desesperada idaa de passar pelos Açores.

Vencida esta difficuldade propuz mais, que não deviam ir
como soldados, mas como individuas infelize que não achando
apoio no rei alUado de sua legitima soberana, iam procural-o uo
imperio de seu augusto pai: que sendo a organisação de tes ho·
mens puramente civil, podia o g-overno do Brazil recebei-os,
quer fossem tres mi1, ou tres milhões sem licença da assembléa,
mas dando-lhes organização, ou mesmo nome militar, uma só
companhia de 100 homens não porleria desembarcar.

Tambem esta idaa foi approvada.e julgo ter:C ito bom s"lrviço.
Desde que eu percebi que a Inglatena não dava soccorro

nem consentia expedição alguma orgunizadn. nos seus portos;
desejava deitar os portuguezes daqui para fóra., vi to que aqui
eram perfeitamente innteis, e mui dispendiosos, mas o grande
numero não queria ir para o Brazil, uoico ponto aonde com segu
rança se podiam armar as expodiçõe contra o usnrpauor' e
todos haviam entoado o c:antico, depois da cllegada de S. M. I!'.
que seriam inseparaveis della.

A violencia ingleza que tanto ÍL'l'itOU os portuguezes, veio
favorecer o meu plano e produzil'á gTanues bens á causa da
rainha.

Si o imperador- nosso amo q,uel' fazel' a guel'ra a Portugal,
tem bons cooperadores nestes- fieis portugueze , e si o não quer,.
adquire população branca, que coosumirá 00 Bl:'a~i1, o dinheir:O'
que ora despende em Plymoutb.
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Outna grande :vantagem será a economia resultante desta
medida.

Presentemente todQS os eniigrados estão no gOBo de certos
vencimentos, mas como uma boa parte deJles ha de preferir,
espalhar-se peja Inglaterra, Fl'ança, e HoUanda, segundo as
relações que ainda conservam com suas familias em Portugal.
cessara a des;peza com todos estes, desde que a expedição largar
para o BrazU.

Os ,portul}ue2es consideram o emoarqu.e para o Brazil, como
dando muita força moral ao usurpador, e desalento às nossas
guercilhas, as quaes perderam toda a esperança de soccorro com
tal noticia; mas eu não I) entendo assim, antes creio que, publi
cando nas gazetas (depois que tiverem partido) que foram todos
reunir-se ii. expadiç.''io do Brazil, não só augmentarà o susto do
usurpador, mas seus partidistas se arrependerão de haver soli
citado a.di per ão do deposito de Plymoutb.

Lord Aberdeen contava com a dispersão, e qnando me faUou
nos portu&"uezes de Plymoutb, eu fingindo-me muito sentido de
urna mediaa, tanto em favor moralmente do usurpador, disse-lhe
que mandava todos para o Brazil.

IElles j,rão, acudio Aberdeen, sem duvida desembarcar em
alguma das ilhas dos Açores, que segundo se diz, é o plano favo
rito do sr. PalmeLla, para fazer a guerra contra a vontade de
vosso amo.

Respondi que tal não podia ser, porque os Açores não ficavam
no caminho do Brazil, que os navios de transporte não sahiriam
juntos, mas cada um à proporção que se apromptasse, e que final
mente todos seriam revistados pelas autoridades inglezas para
haver documentos com que se provasse no Brazil, que eram emi
grados que baviflJm aqui apartado desarmados, e que do mesmo
modo sahiam ; documento indispensavel porque corno militares
não ,poderiam desembarcar no Brazil.

Que de vesta as mentiras dos gazeteiros eram ás vezes tão
bem tecidas, que alguma desculpa merecia quem as acredi
tava.

Uma teria eu acreditado hontem do COtwie~' si por acaso
não visse uma carta do commandante da fragata Isabel datada
de 3 de novembro.

Diz aquelle gazeteiro que havendo a fragata, Isabel desem
barcado alguns homens no Fayal, estes tomaram os fortes no
dia 8, e ID.andaram pedir m is soccorro à fragata, mas aomo
eUa se fez na volta do mar, os miguelistas ganharam animo e
retomaram o forte.

Ora a fragata retirou-se no dia 3, não desembarcou um só
bomem, e sim recebeu alguns que pediram asylo contra as perse
guições dos miguelistas.

Diz mais o commandante que nada era mais faci! do que
tomar a ilha; mas, devendo gma.rdar estrlcta neutralidade, fe
chara os ouvidos a todas as proposições de alg-uns individuas e
recusara dar qualquer genero de soccorro, além de receber a
bordo os que fugiam às perseguições de terra.
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Eis como se dão as noticias do Fayal: ta9s são as de Bre
men, e das projectadas expedições de Plymouth.

Assim acabou a conferencia, que foi m.uito mais longa do que
eu esperava e desejava.

Tambem vão sendo mui longos os meus offlcios, e assim
mesmo tenho receio' de alguma omissão involuntaria.

Em tamanha distancia" em neO'ocios tão ponderosos, qual
quer circumstancia, qualquer incid'ente é importante, para quem,

. como V. Ex., ha de julg-ar e decidir do que eu tenho feito, deve
ria ter feito, e àeverei fazer.

Peço, portanto, a indulgencia de V. Ex. sobre este defeito,
que é mais um dos muitos que me inhabilitam para a vida
publica.

Deus guarde a V. Ex. - Ma?'quez de Barbacena.

Londres, 2 de dezembro de 1828 - lllm. e Exm. Sr. - O du
que de Wellíngton não gostou do final da minha nota c1 lord
Aberdeen, e escreveu-me perguntando si a personagem alli
alludida era el~e.

Muito estimei a pergunta para ter occasião de lançar por
escripto a conferencia vocal que com elIe tive em março, e ve
remos agora o que mais pretende.

Sei que está arrependido da intimação que fez' para a clis
persão dos portuguezes, e o.tl'erece comboio receiando que vão
ter a Portugal.

Forte raiva, forte cegueira.
Nas cópias juntas ns. 1 e 2 achara V. Ex:. a carta que

recebi, e a minha resposta, e como aquella veio em ingle?, foi
a minha em portuguez.

Deus guarde a V. Ex:. - llfaloque: de Barbacena.

Numero 1. Monsieur Le Marquis.- I have perused whith
the interest wbich the sullject deserves, Your Exellencys note to
the Earl of Aberdeen, of the 25 th instant; and I observe in it
the following passn,ge.

Le soussigné peut douter de la resolution que les sentiments
de justice et d'honneur dicteront ou cabinet de sa majesté brita
nique sul' tant lors qu'il se rappele les conseils et les promesses
que lui même a été char~é de portel' a IEmpéreur son Màitre de
la part du personage emment qui pl'éside aujourd'hui et déjà
présidait au mois de Mars dernier aux conseils de Sa Majesté
Britannique.»

I shalI be very much obliged to your exellency, if )Tau wiU
let me know ,vhether I am tl1e person alluded to in tbis passage
of your excellency's note; and if I sboulrl be lhe person referred
to, I request your excellency to state what are «les conseils
et les prome~ses» which I am supposed to have sent to Ris im
perial mage ty the Emperor of Brazil by your excellency.

I have the honour to ba, Monsieur la marquis your excel
lency's most obeclient humble servaut- WeZUngton, D~tque da
Victo?'ia.

London, november 28 th 1828.
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N. 2. - Resposta do marquez de Barbacena. - Londres,
30 de novembro de 1828 - mm. e Exm. Sr. duque - Tive
a honra de receber hontem a carta que V. Ex. me escreveu em
data de 28do corrente perguntando-me si era V. Ex. a personagem
eminente de que tratava a minha nota de 25, e neste caso, quaes
eram os conselhos e promessas que de V. Ex. receberam para
transmittir ao imperador meu amo.

Satisfazendo aos clesejos de V. Ex., que é certamente a per
sonagem eminente a que faço allusão, vou referir com a exacti
dão que minha memoria permitte, o theor da ultima confe
rencia que tive com V. Ex. em março, no momento mesmo de
embarcar para o Brazil, e então conhecera V. Ex. qual é a
parte que chamo conselhos, e qual promessas.

Tinha eu ,tpenas conseguido a completa approvação dos gabi
netes de Austria e Londres sobre os addita.mentos e alterações
que julguei con veniente fazer ao projecto de tratarlo que me pro
poz Lord Dudley, afim de regular immediatamente depois da
abdicação, a separação definitiva das corôas do Brazil e Portugal,
bem como a successão nos doas ramos imperial e real da familia
de Bragança, quando chegaram a Londres as noticias d,t repu
gnancia do infante em prestar juramento como lugar-tenente
d'el rei D. Pedro IVe das medidas que em consequencia tomara
o embaixador inglez, de recambiar o dinheiro para Londres,
suspender a retirada das tropas, etc., etc.

Desde aqueHe momento me pareceu indubitavel o projecto
da usurpação, e indubitavel tambem me pareceu nesta hypothese
que o impera 01' meu amo nem devia completar a abdicação,
nem mandar sua augusta filha para a Europa. Havendo eu
porém anteriormente convindo nestas duas medidas, consideradas
pelos gabinetes de Londres e Vienna como do maior interesse
para os negocios da Enropa, julguei do meu dever procurar a
V. Ex. para communicar-Ihe a mudança de minha opinião, e
quaes as razões em que me fundava.

Disse a V. Ex. quejuls-ava perdidos todos os trabalhos até
então havidos para a orgamsação do tratado, que devia separar
as duas corôas, e regular a successão, porque o infante quanto a
mim pretendia acclamar-se rei, e em taes circumstancias o
imperador meu amo nem devia completar a abdicação nem
mandar sua filha para a Europa.

V. Ex. respondeu·me que era certamente reprehensivel o
procedimento do infante, mas que lhe não parecia que eUe pre
tendesse fazer-se usurpador: que tudo era obra do medo, pois
que cada liberal, cada maçon se lhe afigurava um a sassino; e
as pessoas que o cercavam de tal modo o haviam intimidado, que
o infante só comia, ou bebia pela mão de sua ama.

Póde ser que seja medo, repliquei eu; mas em todo o caso
parece-me que o imperador deve retardar o completamento da
abdicn,ção, e vinda de sua filha. - Não, respondeu-me V. Ex., o
complemento da abdiC<'tção convém aos interesses da Europa,
para não estarem indecisos por mais tempo negocios de tamanha
impol'tancia, como seja a separação e successão das dua~ coróas ;
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e a vinda daraililha igua.lmente convém, para tiràr todo o plle
texto de saspeita sobre algum futur projecta, conserv<tndo·a no
Bnazil.

Quanto ao inftLnte, elie ha de tornar atraz; o governo tem
3Jpprovado plenamen1.e as energicas medidas do nosso embai
xador. Eu vou escrever mui fertemente ao iofttDte, e indicarei
como infalliveis o não complemento da abdicação, e. a nomeação
de outro regente, si elle não se conJ'ormar com as ordens de seu
irmão. Esta serà a minha linguagem para o infante; mas dizei
a 'Vosso ame, que, a despeito deste mao principio do regente,
cemplete a abdicação, e mande sua filha, porque, como já vos
disse, o infau1ie não usurpará a coràa, e tutlo quanto ha feito é
filho do medo, em que esta, dos maçam;, liberaes.

Em minha humilde opinião, considerei a parte desta con
ferencia Telutiva ao imperador meu amo completfiJr a abdicação,
e mandar sua filha para a Europa, como um conselho, e a parte
relativa ás medidas que V. Ex. ia tomar afim de fazer o in
fante retrogradM', como pr'omessas que nos seguravam não haver
usurpação.

Tão cel'to fiquei da energia com que V. Ex. ia proceder, e
tão seguro do seu bom resultado, que havendo no dia antece
dente dite ae príncipe de Estherhazy que em minha con ciencia
entendia não poder ter 10g3Jr nem a abdicação, nem a vinda da
rainha, voltei a sua casa depois da conferencia com V_ Ex. para
informaJ-o do que ac' ba de rererir, e o principe, mostramdo-se
satisfeito da minha mndança, de opinião, certificou-me que elle
tambem escreveria ao infante, e que não haveria usurpação.

Eis, SI'. duque, qua.nto se me offel'ece dizer em resposta á
carta com que V. ~x. me bonrou, e por esta occasião renovarei
os protestos ula alta consider'ação, ,e do respeito com que Sou

De V. Ex., etc., etc. - Ma"lJue:; de Barbacena.

o duque de W(:lllington replicou:

Strathfieldsaye Decr, 3d 1828. - Monsieur Le MarquiS,
I have had t11e houour of receiving your Excellency's leLter ar
tue 30th november.

Iwas of opinion that the first staps taken by the Infante
Don Miguel on ms arrival iu Portugal were the eJIects of appre
hension upon his mind of t11e designs against his person of
secret sociéties and a sociations.

Iwas further of opinion that ffis Royal Highness woula refrain
from usurping the sovel'eignty of Portugal j and I eamestly re
commended t11at Your Excellency should advise Ri Imperial
M~jesty the B:mperor DOla Pedl'o to compleat his abdication and
to send Ris Daug:hter the Queeu of Portug-al to Europe.

Tbese were lthought measures calcul31bed to couciliate the
mind Qf the public in Portugal, as weU as tbat of the infante,
and to convince both, as well as the world in general, •of the
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sincerity ofthei ntentionsoCthe Emp ror Don Pedro to compleat
his abdication of the sovereignty over Portugal, and to leave
to Ris Brother the Infante Don Miguel exclusively the govet'
nment of tbat kiogdorn.

1 had no cooversation with Your Excelleocy respectiog the
treaty regulating the succession of the two branches of the
Rouse of Bragaoça, excepting to object to the article by which
the succession as therein settled was to be guaranteed by Ris
Majesty.

1 told Your Excellency that the British Ambassador would
be instructed to do every tbing ln his power to prevent the
suspected usurpation by Don Miguel of the sovereignty io Por
tugal; but Ioever told Your Excellency that Iwould myself
write to the inCante Doo Miguel.

I could not take suçh a liberty with Ris Royal Highness
excepting by the command of the Kiog my Master ; and 1 beg
leave to remiod Your Excelleocy that I neithet' do, nor did I, in
February ar March last til! the oflice of which it is the duty of
the holder to communicate with.

Foreign Powers on the part of Ris Majesty.
1 will not here di curs the reasons for, 01' tbe propriety of

th~ canseIs stated to have been given io the conversation which
I hade with tour Excel1ency.

These explanations will more properly become the subject
of the note from the secretary of state in aoswer to that of
Your Excelleocy. .

But 1 beg to remind Your Excelleocy that excepting what
relates to my opiniou of tbe causes which iofluenced tbe con
duct of the Infante Don Miguel, and which may be considered
of a personal nature, notbiog passeel io Your Excellenc'ys con
versation with me of which the Emperor has not the oflicial
recommenelation beCore him in the shape of a dispatch from the
oflicial ol'gan of the government, the Secretary of State.

ln respect to promises, Your Excelleocy cel'tainly must
bave misunderstooel me. I nevar could have saiEl that Iwould
write to the iofante.

I told Your Excellency tbat Ris Majesty's Ambassador would
be desired to elo every thing in his power to prevent the mis con
duct 01' Dou Miguel expected by Your Excelleocy; anel Ris 1m·
Rerial Majesty has iu his hands the proofs not ouly of the per
10rmance of this promise, but of the conduct of Ris Majesty's
Ambassador at Lisbon in coosequence; aoel of tb.e infll.1ence
wllich that couduct had upon tlle corps diplomatique at Llsbon
in general.

I Ilave the houour to be, Monsieur la Marquis Your Excel
lency's most obedient and most llumble ~ervant.- Wellington,
Duque da Victo?'ia.

Continuação dos oflicios do marquez de Barbacena ao ministro
dos negocios estrangeiros do Brazil, marquez de Aracaty.

3z
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Londres, 16 de dezembro de 1828 -Illm. e Exm. Sl'.- Pelo
meu omcio de 28 de novembro informei a V. Ex. do que se passou
com o duque de Wellington sobre os portuguezes reunidos no
dep0sito de Plymouth e quaes os motivos por que approvara a
meLliJa de embarcarem para o Brazil.

1ão tl'ansmitti então a. V. Ex. cópia da correspondencia
trocada entre o duque e o marquez de Palmella sobre este
objecto. nem ag.ora transmittirei a que tem occorrido depois, e

_ sabe Deus corno acabará, porque o mesmo marquez fez e fara
chegar tudo á presença de V. Ex.

A despeito de todos os esfol'çO do marquez para que os trans
portes portuguezes não sejam comboiados por navios de g-uerra
inglezes. nada conseguira, porque o duque esta persuadido que
vão para Portugal ou Açores, e não desiste de os mande.r
comboiar.

No meu particular, estimo a medida, pórque de um lado
compromette o ministerio inglez, provando a todas as luzes até
onde chega a sua parcialidade em favor do usurpador, e por
outro me assegura de que os portuguezes irão directamente para
o Brazil, como convém, sem t6ut",r alguma quixotada, pa.ra fugir
depois, á semelhança do que fizeram no Porto.

ü gener'al Saldanha ainda hontem Ole propunha fugir com
alguns navios para os Açores, assim como poucos dias antes lem
brava varias expedições, comprando-se navios para armar em
gnerra, etc., etc., que tudo mostra a summa leveza com que eUe
proced.e em negocias tão serias.

Bem sei que o bom successo por via de regra.i u3tifica, as
em prezas ; mas, si houve~se um mao resultado, como é provavel,
de mna expedição de bomens desarmados em navios mercantes,
que respou.abilidade immensa não recahiria sobre todos os que
de qualquer modo houvessem consentido em tal expedição.

Demais, quem deu autoridade a qualquer diplomatico para
fazer a guerra, sem autori ação expressa, clara e positi va do eu
legitimo soberano?

Ninguem mais do que eu approva a guerra ao Sr. infante,
ninguem mais do que eu approva todo o soccorro e protecção a
infeliz nação portugueza ; mas tudo isto deve partir ào impe
rador, pare. ter o cunho da legitimidade, e poder derribar a.
unima trincheira em que se abrigam os gabinetes apos
tolicos.

Não sahemos quaes são as intenções do imperador, em vista
rIos ultimas acontecimento, mas sabemos que elle não quer
a guerrt. com Portugal, e a guerra civil é quanto procura
fazer em seu nome o marquez de Palmella e seus partida
rios.

Hoje ja terá sua magestade imperial de accorbo com seus
Exms. ministros, e conselho de estado, decidido esta grande
questão, porque hoje já deve ter ahi chegado a deputação por
tugueza, que levou as supplicas. informações, e os documentos
fi ue eram necessarios pa.ra fundamental' tão ponderosa reso
1uç..'\0.
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Parece-me que, com a minha resposta, estava acabada a
correspondencia com Wellington, mas elle ainda replicou como
V. Ex, verá da cópia junta ('),

Confessa elte ter aconselhado o complemento da abdicação,
e vinda da rainha, Hilsim corno, a promessa que fizera de tomar
medidas fortes, e de escrever para que a usurpação se não veri
ficasse, mas nega que promettesse escreve'r ao infante, e só sim
ao embaixador.

Como eUe me deu por escripto o documento que 611 tanto de
sejava, scilicet, que a despeito da minha representação contra a.
abdicação e vinda dv. rainha, elte aconselhara e insistira nas
duas medidas, promettendo escrever fortemente ao embaixador,
e não ao infante, julguei a proposito não insistir, e com o meu
ilencio ac1mittir que me havia enganado sobre a pessoa a quem

elte promettera escrever.,
Par~ o meu caso é perfeitamente indifi'erente que elle escre

vesse ao Sr, infc1nte ou ao embaixador, porque quanto ao efi'eito
vem a sel' a mesma cousa, quero dizer, tomv.r medidas fortes e
vigorosas para emJJaraçar a usurpação, segundo me havia pro
mettido.

Para elIe porém é mui importante não admittir o facto de
haver escripto ao infante, visto que na opinião publica, e prin
cipalment9 entre os membros da opposição é geral a persuasão
que o Sr. infante tem correspondencia directa e particular com
o duque de vVellington,

Os correios austriaco.'; chegam todas as semanas, e as vezes
mais de um na mesma semana. e comtudo Metternick guarda
perfeito silencio sobre o tratado que propuz para garantir ao
::;ra. D. Maria II a coràa de Portugal e Algarves, nem é pro
vavel que re"ponda emquanto o barão de Mareschal não avisar
do eJi'eito que produziu no imperial animo de sua magostade a
minha diviação da viagem.

Si fo sem' precisos exemplo.'; para convencer ao gabinete
brazileit'o das mas consequencias, e dos compromettimento ir
reparaveis que resultam da communicação directa e frequente
do ministros estrangeiros com sua magestaLle o imperador,
bastariam os males, as perticlias, e atrocidades que tem feito o
barão de Mareschal para nos escarmentar para sempre.

As noticia que tenho de Lisboa chegam a 7 de dezembro, e
supposto algumas cartas sustentem haver fallecido o Sr. infante
conservando-se no maior segredo aquelle acontecimento, até
que seja organisada a nova fórma de governo de accordo co:n a
Hespanha j a generalidade comtudo, e neste numero entra o
con uI brazileil'o, é ele opinião que ainda vive e poderá es
capar.

Deus guarde a V. Exc, - JIal·que.:; ele Bal"bacel1a.

(I) E' a ca!'ta que lhe dil'igio o Duque elll 3 de dezembro, já ll'an
SCl'lpto,
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Londres, 18 ele dezembro de 1828 - Illm. e Exm. Sr. - Mu
dou-se el-rei para o seu novo palacio a 11 do corrente, e pas
sando-se quatro dias sem aviso para a recepção de sua mages
tade fidelissima fui visitar Sir William Freemantte afim de ter
occasião de falIar naquelIe objecto.

A conversação recahiu naturalmente sobre o que as gaze
tas diziam da má recepção de Strangford, o que me facilitou en
trar na materia, e explicar o absurdo da pretenção daquelIe di
plom3.ta, querendo uma audiencia particular, 24 horas depois
de fundear.

Cá está a rainha, disse eu, ha dous mezes e meio sem ver a
el-rei, e nem por isso se escandalisa.

O mao efi'eito para a causa da rainha, que o retardamento
na recepção da visita, devin. produzir em Portugal; a impo si
bilidade de Strangford conseguir cousa alguma de sua mages
tade imperial emquanto o mesmo augusto senhor não tives'e
noticia do destino da rainha, e outros topicos desta natureza,
foram inÍl'oduzidos da minl1a parte com algum calor, e approva·
dos plenamente pelo sobredito Freemantte, que além de ser
homem honesto, e por consequencia amigo dajustiça e legitimi
dade, se tem declarado partidista acerrimo ela causa da
rainl1a.

O resultado foi vil' eUe hoje da parte d'el-rei comprimentar
aS. M. F. e perguntar si acaso seria do agrado da rainha,
honrar a el-rei com a suo. visita, segunda-feira ás 2 horas.

Sua magestade agradeceu o comprimento, e prometteu fazer
a sua visita segunda-feira.

Freemantte foi em consequencla fazer os convites ao vis
conde de Itabayana, marquez e marqueza. de Palmella, assim
como participar a família real para estar presente.

Como a rainha costuma jantar ás 2 '/. horas, pretende el-rei
dar-lhe de jantar, e não podendo descer ainda escadas, recebei-a
no alto do patamar, beijai-a e concluzil-a para ver :lo parte do seu
novo palacio que esta armada.

Nenhum genero de attenção e polidez será esquecido.
O duque de Wellington e o conde de Aberdeen tambem são

convidados, e todos os criados de el-rei conhecidos da rainha afim
de que elia se considere em sua propria ca a.

Depois das pirraças do duque ao marquez de Palmella, muito
estimei aquelle convite, e terei o cuidado de informar a V. Ex.
pelo primeiro paquete do como se passar aquelle dia.

Freemantte fez a possivel diligencia para que o dr. Amaro
fosse apresentado, mas é contra a pratica que os medicos compa
reçam em taes condições.

Deus guarde a V. Ex.-.iJfarquez de Barb~cena.

Tendo finalmente sido por sua magestade britaunica fixado o
dia 22 de dezembro de 1828 para a recepção no palacio de Win
dsor- ele sua magestade a rainha de Portugal, não havia mais
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duvida alguma sobre o reconhecimento formal da mesma senhora,
e a circumstancia desta visita, ainda que em si mesma parecesse
de mero ceremouial, não deixava comtudo de produzir e11eitos
de alguma importancia, desmentindo 0S rumores que dentro e
fõra de Portugal ja começavam a espalhar.l!e de que sua mages
tade fidelissim,t não seria recebida pelo soberano da Grãn-Breta
nha, e que se approximava o reconhecimento do governo intru o
de Portugal. .

E, pois, dispoz o marquez de Barbacena tudo para que a icla
de sua magestade a Windsor tivesse logar com toda a possivel
pompa, estando as suas equipagens que se compunham de duas
carruagens, mui bem arranjadas, e levanelo além disso no sequito
as do visconde de It.:'tbayana e do marquez de Palmella.

Com e11eito nesse dia foi a princeza brazileira D. Maria da
Gloria, rainha de Portugal apresentada a eI-rei da Inglaterra
Jorge IV, no palacio ele "Windsor, onde foi recebida com a maior
pompa e cordialidade por aquelle monarcha.

Sua magestade fideli sima sabio da casa de campo de
Laleham (') com um sequito constante das sobreditas quatro cal'·
ruagens, todas no maior asseio; e quando sua magestade se
approximou a \Vindsor, encontrou uma guarda de honra para a
acompanhar, e ao apeiar-se no palacio, veio sua magestade bri
tannica recebel-a no topo da escadaria, onde se achavam todos
os membros ela família real, e os ministro convocados pelo rei
para assi tirem ao acto.

As pessoas que tiveram a honra de ser convidadas por sua
mage tade britannica para irem ao paço nesta occasião, e que
acompanharam a ra.iuba foram o marquez de Barbacena, a con
dessa ele ltapagipe e marqueza de Palmella, os marquezes de
PalmaDa e de Rezeude, o visconde ele Itabayana, o camarista de
sua m:l.gestaele D. José de Saldanha e o porteiro da real camara
Paulo Martins de Almeida.

(I) Laleham era o nome da quinta em que a rainha residia, distante de Lon.
dres 30 miUllls, e pertencente ao conde de Lucan.
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o marquez de Bal'bacena deu conta desta faustosa festa, ao
ministro dos negocios estrangeiros do Brazil, marquez de Aracaty
no officio qU3 Eegue :

Lalellam, l° de janeiro de 1829.- Illm. e Exm. Sr.- Veri
ficou-se a visita de S. M. F. a S. M. B. no dia 22 de dezembro,
como eu havia annunciado a V. Ex. no meu ot'ficio do dia 18.

No Times e Courrier achará V. Ex. mui fiel exposição do
que se passou, podendo eu accrescentar para satis(ação de V. Ex.
que tudo quanto se disser sobre a polidez e obsequios .Q.o rei, será
muito aquem do que vimos e admiramos. .

A rainha conquistou o coração do rei e da famUia real, que
toda tem vindo visitaI-a, e começaremos no dia 3 do corrente á
retribuir aquelles obsequios.

Emquanto a rainha via com as duquezas depois tlo jantar
a galeria de pinturas, deu-me el-rei uma pequena audieocia,
para receber a carta de gabinete em que fanei a V. Ex. no meu
officio de 11 de outubro, e na mesma occasião falloll a cada um
dos brazileiros que tiveram a honra de acompanhar a S. M.
fidelissima.

Pareceu-me a proposito acompanhar a entrega da carta de
gabinete com o pequeno discurso seguinte:

L'empereur mon maitre en faisant le douloureux sacrifice
de se separeI' de sa fiUe bien-aimée apres toutes les mesures
qui lui ont éte dictees par sa tendresse paternelle, elans un
moument oü le Portug::ü etait menacé el'un auelacieux boulever
sement, et c'est p:1r cet acte de la prevoynce ele son auguste
pere que la reine tres-fidelle est venue chez le goram] mo
narque qui est l'allié et le plus ancien ami de la famille royale
de Bragança, votre magesté trouverá la confirmatioo de ce qt.re
je viens de lui exprimer elans cette lettre que l'empereur adresse
a votre magesté et dont je me felicite d'etre le porteur.

Dizem que 'iVellington se magoara da saude que el-rei fez
a rainha, porque deu motivo a muitos commentos nas ga~etas de
opposição.

E realmente parece haver elilIerença de opinião entre o mo
narcha e o ministerio, porque este fallanrlo sempre em neutra
lidade, favoI'ece sem rebuçoao usul'pador, entretanto que aquelle
chama á rainha - sua amiga e alliada.

O duque é homem de tão grande influencia neste paiz, que
o rei não póde prescindir dos seus serviços, e ajuntando ao co
nhecimento desta circumstancia uma altivez, e despotismo in
supportaveis, eu considero que os obsequios e sympathias do rei
pela rainha, ainda o terão indisposto mais contra eUa.

Felizmente o usurpador e seus conselheiros o tem feito
exasperar por um lado, entretanto que por outro falharam com
as respostas que S. M. imperial deu á lord Strangford, a:: espe
ranças fundadas na influencia de Mal'eschal.



- 503-

Consta-me por Esther-h3.zy, mas sabe Deus si com verdade.
que o d.uque ja reconheu a iocoo~ruencia da missão de Stra.ngford
e até me mo da escolha do individuo.

Antes da partida deste paquete espero ter huma entrevista
com o conde de Aberdeen, e saberei entã.o o que retarda agora
a resposta da min ha nota de 25 de novembro, visto que o pri
meiro obstaculo ja não existe, havendo chegado olieios de
Strangford desde 21 ou 22 de dezembro.

E' opinião constante que o Sr. D. Miguel ficou doudo com
a pancada na cabeça, e por i~so se conserva invisivel a todos,
emquanto se arranja com a Hespanha a nova fórma de governo
destinado para o infante D. Sebastião.

Quer esteja doudo quer não, não creio que a autoridade da
Sra. D. Maria II possa estabelecer-se em Portugal, sem que
alguma força brazileira, e portugueza se apl'esente defronte do
Tejo ou do Porto.

Antes disso sera installada a regencia na Terceil'a que se
conservou fiel.

A expedição que sahira de Li boa contra os Açores voltou
destroçada palas temporaes, e portanto não ha que receiar por
algun mezes.

O governo da ilha prestou obediencia a Sm. D. Maria H e
solicita. algns soccorros, em consequenc:ia do que, e sobretudo do
destroço da esq uadra do usurpador, querem os portuguezes abso
lutamente tentar um desembarque na sua pass;\gem.

Conl1ecendo eu o caracter do duque de WellinO'ton, estoll
certo que eUe não contl'amandara as ordens que deu ao,;; seus
cl'uzadores nos Açores, embora o marquez de PalmoUa tenha
in tado com milbares de razõe~ em contrario, nem extranharei
que os metam á pique como em Navarino pelo principio de nau
tralidade. Pelo ministl'o de S. M. fidelissima junto a S. M.
impel'ial sera V. Ex:. informado de tudo que iem havido a este
·respeito.

Continuo a receber olieios de V. Ex., mas espero que serei
mais feliz de hora em diante, porque segundo sabemos pela Ga
latêa, havia a fragata D. Francisca chegado a p.s e porto no
dia 31 de outubro e portanto reeebel'ia V. Ex. os meus ameias
de 3 e fi de setembro.

Para os fins de fevereiro ou pl'incipio de março conhecera a
Europa quaes são as medidas definitivamente adoptadas por
S. M. imperial em consequencia da usurpação do regente de
Púrtugal, e para esse tempo tambem estarão decididas as nossas
negociações com a Inglaterra tomando eUa, ou não tomando
parte em f,wor da rainha.

Em todos os casos sou ele opinião, que chegada aqueUa época.,
deve S. M. fidelissima voltaI' para a companhia de eu augusto
pa.e até casar, sendo porém acompanhada de criados e criadas
Pot'tuguezes, ou pelo meno- de uma dama e um camarista dessa
nacionalidade.

A rainha de Portugal deve ser acompanhada e servida por
portuguezes; dos quaes tão O'rande numero anda, por Inglaterra
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e França soffrendo horriveis trances em premio de sua fideli
dade, e padecendo além disso a dolorosa privação de emprego
no serviço de S. M. fldelissima apezar de serem muitos, cria
dos e officiaes. da casa.

E' verdade que as circumstaucias actuaes não tendo sido
previstas, a providencia sobre criados só póde vir coujuucta
meu te com as outras para regencia. etc., etc.

Entretanto estou propenso a chamar para casa um camarista
e uma dama que preencbam aquelle fim, e me prestem alguma
cooperação para a boa educação de S. M. tldellisima.

O joven Saldanha é dotado de optimas qualidades, mas por
sua pouca idade uão gosaria na minha ausencia' daquella consi
deração que as funcções de seu cargo reclamam.

Esperando escrever ainda a V. Ex. por este paquete termi
narei dando neste momento a V. Ex. os bons annos, e ro~ando

a Deus que seja o anno novo menos infausto ao imperio ao que
foi o pas~ado.

Deus guarde a V. Ex.- Marquez de Barbacena.

OAPITULO] XXVI

Tendo no capitulo antecedente trazid{) a transcripção dos 0tIl.
ciaes dirigidos pelo marquez ele Barbacena, ao miuistro dos nego
cias estrangeiros do imperio, desde a sua chegada li. Inglaterra
até as vesperas do dia em que lhe chegaram os primeiros avisos
do Rio de Janeiro, anuuncianc10 a recepção dos offlcios que o
marquez escrevera de Gibraltar communicando a diviação que ia
fazer n,) roteiro de viagem da rainha D. Maria II, offlcios que
versam quasi que exclusivamente sobre assumptos relativos a
Portugal j passarei agora a transcrever a série de cartas que o
marquez escreveu a D. Pedro, elul'ante esse mesmo periodo,
em que tratou do negocio do casamellto.

FÓra aproprio marquez, quem, na sua carta a D. Pedro da
tada de 10 de outubro de 1828, mui judiciosamente indicou a
conveniencia da separação das com:uuuicações relativas aos dous
assumptos, bem como o destino distincto que a cada genero de
communicações cumpria dar.

Para maior clareza porei no cimo das cartas ao imperador as
respectivas datas em que foram escriptas.
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Londres; 23 de outubro de 1828 - Senhor.- Soflrendo cada
vez mais no corpo e no espirita, porque a molestia se augmentn.,
por não poder eu tomar os remedias que me são necessarios, e
porque a perseguição au~triaca e apostolica, cada vez se desen
volve com mais energia contra V. M. r. por haver dado uma
carta constitucional aos portuguezes; não temo comtudo succum
bir si V. 1\1. L desta ·vez resistiu ás insinuações de Mareschal
em apoio de lord Strangford.

Farei diligencia ,por incluir nesta cópia dos meus officios ao
ministro, para V. M. mandar ler, e nelles achará V. M. a expo
sição fiel, e circumstanciada do que tenbo visto, feito e dito,
assim como daquillo que me parece conveniente fazer, limitan
do-me nesta unicamente a dizer o que deve ser privativo do
V. M. imperial.

Escapou a preza quando MetLernicb a contava segura, e como
sem a posse da pessoa da rainha, todos os planos se mallo
gravam, não é de admirar que viesse Lebzeltern, e conjuncta
mente com elle se esforçassem Estberbazy e WelIington para me
fazer ir para Vienna.

Si eu não precisasse de demorar-me disfarçadamente em
Londres para ajustar o casamento de V. M. 1. annunciaria
desde já a volta para o Brazil, desenganando aos austriac05 e a
WelIigton que perdiam o seu tempo.

A molestia do rei é mui prejudicial; o seu restabelecimento,
ou a sua morte decicliria a questão.

O re~ tabelecimento porque foi elIe quem decidiu sem ouvir
aos ministros, qual devia ser o recebimento da rainha, e esta
ancioso de a ver, por ser elIa o retrato de sua fill1a: a morte
porque o successor é ininugo do actual ministerio.

Devemos preparar-nos para o peior, isto é, não contar com o
occorro de potencia alguma, e só com os proprios recursos.

A deputação que ora vae levilr aos pés de V. M. L seus
agradecimentos e supplicas, apontara os meios que se podem em
pregar na Europa, mas eu accrescentarei que se deve chamar
quanto antes a colonias a não prestarem obediencia ao usur
pador.

Luiz XVlII não transigiu com Bonaparte, e aIfim reassumiu a
corôa.

Não havendo V. M. I transigido com o usurpador, tambem
sua augusta filha virá a reinar em Portugal.

Con eutir V. M. 1 no seu ca amento com o usurpador para
então ter o titulo de r~ünha, é consentir no assassinato de ua
filha, da cartl)., e dos portuguezes fieis que seguiram o seu partido.

Parece-me estar ouvindo a V. M. I. dizer enfurecido, como
é passiveI que passe pela imaginação de Barbacena, a hypothese
de que eu consinta na usurpação da corõa, e abolição da carta;
Barbacena que conhece o meu caracter, e que tanta veze~ me
ouviu dizer, que minha filha ou havia de reinar egundo a carta,
ou deixar de ser rainha de PortugaL

Ah! Senhor, tudo isto é verdade, mas está bem fresco o
exemplo da abdicação. Vossa magestade me havia promettido, e
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mesmo hltvia annunciado a seu augusto sogro, que não comple
taria a abdicação, sinão quando mandasse SUlt filha para a Eu
ropa, mas um correio austriaco foi ao Rio, 'e Maresc:hal obteve a
fatal abdicação, sem garantia alguma para a conservação da
corõa, e das instituições; garantias que eu havia obtido dos ga
binetes de Vienna, Pariz e Londres pelo projecto de tratado que
oífereci ã consider.lção daquelles governos, e mereceu sua com
pleta approvação, mas que não poude realísar-se pela inesperada
e preci pitada abdicação.

Quando em Vienna percebi que esperavam a abdicação
escrevi a V. M, r. patenteando os riscos, e as sinistras intenções
que haviam, mas a minha carta chegou poucos dias depois do
decreto de 3 de março. '

Agora tenho salvado a pessoa da rainha, obtido o reconhe
cimento formal da Inglaterra, disposto os meios para V. M,
triumphar do usurpador, e commuuicado circumstanciadameute
as perfidias da. Austria, e connivencia de 'iiVellington j..mas si as
minhas cartas tiVerem chegado á presença de V. M, L alguns
dias depois de haver Strangford couseguido o que pretende, que
faremos? Morrer de dor e de vergouha.

Jã participei a V. M. r. os passos que dei para Dinamarca,
e supposto entretenha boas espel'anças, não perco instante
em tomar informações e lançar minhas vistas para outras
casas.

O conselheiro Gomes, em uma de suas cartas, fallou-me em
Baden, mas ignoro si elle sabe do parentesco que existe entre
esta casa e os Bonapartes ,

O fallecido grão·duque de Baden deixou tres filhas lindissi
mas; qualquer dellas muito estimaria casar-se com V. M., por
quanto, havendo a corôa passado a seu tio em consequeucia da
lei salica, e tendo ainda relações de parentesco com Bonaparte,
por serem filhas de uma irmã da imperatriz Josephina, nenhuma
esperança lhes resta de alliauça na Europa, onele a santa allian
ça se propõe a extinguir a raça de Bonaparte.

Por seu pai são aquellas princezas do mais illustre nascimeu
to, nada ha de melhor na Europa, mas por sua mãi teem aquelle
defeito, e eu não me atrevo a fazer ajuste sem positiva ord.em
de V. M.

As duas qualidades mais recommendadas por Y. M. L por
certo que se encontram naquellas princezas, mas o pJ.rente co,
posto que de afinidade com Bonaparte, não farà impedimento
derimente ?

Dê-me V. M. 1. SUl1S ordens quanto antes a este res
'peito .

. Talvez o principe de Metteruich, que tantas esperanças deu
de fazer o casamento, quando solicitava o complemento da abcli
cação, e que realmente o impossibilitou desacreditando a V. M. I.,
vendo-se agora burlado, recorra ao expediente de mandar a
V. M. 1. o sim de alguma daquellas mesmas princezas que o
repudiaram e as quaes estão todas á disposição da Au tria, para
obter em recompensa a entrega da rainha.
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Tal expediente seria tilo pertido e desaforado como todos os
outros, e Metternich é capaz de tudo; mas não tenha o menor
receio, porque V. M. 1. já, está informado e sua boa fé não será
outra vez surprehendida.

Deus guarde a V. M. 1. por muitos annos, como todos dese
jam e principalmente. eu que sou

D V. 111. 1. fiel e reverente subdito. - Marque.:; de Bar
bacena.

Londres, 25 de outubro de 1828.- Senhor.- Antes de hon
tem pelas seis horas da tarde che~ou a esta capital o engenheiro
Paulo Barbosa, e por elle tive a honra de receber as ordens de
V. M. 1. que me deram novo alento, e conto desde já com o
triumpho ela legitimidade e confusão dos inimigos de V. M. I.

O meu unico receio e toda a esperança dos apostolicos e
WellingtolJ estava na missão de Strangford, mas á vista das pro
videncias de V. 111. 1. estou seguro que nem capitula com o
usurpador, nem con ente que sua augusta filha fique na Europa
sem ser acompanhada de tratados expressos, com a garantia de
de seus direitos e pessoa.

Isto era loque eu pretendia que se fizesse antes do comple
mento da abdicação, e que se frustrou pela perfidia de Metternich
e destreza de Mareschal.

Quatro mezes dl:l demora nos actos do regente e tudo estaria
.perdi:lo sem remedia.

A providencia que tão manifclstamente vem sempre em soo
corro de V. M. 1. nas occasiões de maior perigo, foi quem inspi
rou a mim a diviação da viagem, sem a qual estariamos hoje
brilhantemente presos em MiJão; e a V. M. 1. o alvará e carta
de 25 de agosto, que córta o nõ gordio, habilitando-me para des
pedir francamente a Lebzeltern e desenganar a "\Yellington

. sobre as intenções de V. magestade.
As con tradições que elles encontraram no meu procedimento

e requisições, comparando-as com a correspondencia de V. M. r.
para a Austria, desappareceram agora e a minha posição tornou
se, em toda a extensão do termo, segura e le[1l.

Vou, portanto, entrar em combate sem receio de desagradar
a V. M. 1., queé quanto me importa.

Já di se a V. 1\1. 1. que a deputação portugueza era com
posta do conde de Sabugal e dos desembargadores Magalhães e
Sarmento, e, junto cõpia das instrucções que levam para V. M. 1.
bem meditar nellas, tendo isto sido feito com muita meditação e
com a minha approvação, de Rezende e de ltabayana, nos ver
dadeiros interesses de "\ . M. e sua augusta filha.

Deferindo V. M. I. as supplicas da deputação, voltará Sar
men to com as ordens e providenci lIS de V. M. 1. ficando então
o cond como ministro da rainha junto a V. M. 1. e Magahlães
secretario de legação, e para esse fim leva o conde uma carta da.
rainha de que remetto cópia.
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Tambem junto cópia do decreto, que me parece conveniente
expedir para instituir o con elho de regencia, mas tudo isto
vai submettido as attençõe que V. 1\'1. 1. quizer fazer.

Não entramos nestas explicações por presumirmos de sabe
doria, mas por conhecer o espirita chicanista de certos homens
contra qualquer resolução ele V. 1\1. e que muito folgarão de
achar alguma illegalielaele para servir-lhes de titulo para
duvidas.

O conde de Sabugal ha de agradar a V. M. por suas ma
neiras, mas não tem conhecimento dos negocias: os desembar
gadores Magalhães e Sarmento suP?rirão aquella falta, e sendo
contemporaneos dos nossos falladores democratas, poderão con
correr para inspirar nelles os verdadeiros sentimentos de honra
e sympathia, tanto pelos direitos de uma princeza brazileira, ora
usurpados, como pela nação de quem descendemos, ora sob o
despotismo atroz do usurpador.

O pap I que nesta conjunctura podemos desempenhar, é o
mais heroico e o mai feliz, que a historia apresenta; p rque
de um lado vingamos a injuria feita a filha do no so augusto
imperante, e vamos soccorrer no momento ela desgraça áquelles
mesmos que tres annos antes combatiam contra nossa liberdade;
sem que por outro lado seja preciso des!3mbolçar um só real,
porque as quantias que devemos annualmente pao-ar, são mais
do que sufficientes para a guerra de Portugal; como tudo ficou
explicado na minha carta ao ministro dos negocias estrangeiros,
o qual por não entencl!3r do negocio, causou a perda do sllbdito
mais distincto na carreira diplomalica, no momento mesmo em
que elle se cobria de gloria por haver defendido os direitos de
seu amo, sem instrucções para isso, e salvando de perecerem de
fome, a quatro ou 5.000 portuguezes fiei' e martyres da legi
timidade, sem gastar um real do tbesouro de imperio.

O secretario de e tado, porém, esta persuadido que as des
pezas se auo-mentaram sem ardam, que houve bancarota, e que
o ministro brazileiro é réo de grandes crimes.

Nem mais nem DJenos do que disseram os marquezes de
Queluz e Baependy, quando recusamos fazer o empre timo com
Samuel e Oxenford.

Finalmente está prompta a casa para onde se muda S. M. F.
e amanhã depois da mi sa la, vamos jantar e dormir.

EI-rei mandou hontem visitar a rainha e o camaristl1 me
referiu em segredo, que S. M. se propõe (o que eu jà sabia por
outra via) a recebeI-a de maneira que faça época na historia.

O accrescentamento que se fez em "Windsor, está armado com
a maiot' mag-nificencia, e rivalisa com os palacios dos reis de
França.

S. M.· Britanuica quer mudar-se para eUe assim que sua
moleslia o permittir, e receber nesse dia a rainha com toda a
pompa, senelo elle mesmo quem lhe mostre a casa, e reunindo
alli todas as pes·oas conhecidas de S. M. fidelissima, e um
rancho de princezas e fidalgas da. sua idade para que ella esteja
completamente satisfeita.
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El-rei sabendo que a rainha faz todos os dias a sua saude,
começou desde hontem a corresponder-lhe.

O interesse do rei e da família real, bem como da nação em
geral pela rainha, faz notavel contraste com as intenções e ma
leticios de WeUington e Aberdeen quinhoeiros na atroz perfidia
d'o gabine te austriaco. I

A IDudanç[~ d'el-rei, segundo o medico, poderá fazer-se nestes
oito ou 10 dias.

Deus guarde a V. M. 1. como todos desejamos e principal
mente eu, que com o maior respeito e gratidão sou. De V. M. 1.
subdito reverente e fiel. - 111.m·quez de Ba?'baeena.

Londres, 25 de outubro de 1828. - Senhor. _'t Não cabendo
em tempo copiar a carta que acabo de escrever a V. M. 1. sobre
os negocios de Portugal accusando a recepção das ordens com
que V. M. r. se diguou honrar-me em 25 de agosto, separei para
esta o que diz respeito ao seu casamento.

Desta vez preencheu V. M. r. completamente, não só a
minha espectação, mas os meus desejos com as ordens e instruc
ções que me deu, porque sei agora quanto devo fazer, tanto a
respeito de Portugal como de Baden.

Mio foi que as disposições de V. :M. I. em favor desta allian
ça, se communicassem a tantas pessoas, porque difficilmente se
guardará o segredo.

Si a Frauça e Inglaterra perceberem o projecto de alliança
com família de qualquer modo connexa com Napoleão, procurarão
estorva,l-o pro a?'is ct {oeis.

A fazer-se deve ser por modo que o conhecimento se divul
gue depois de estar a bordo, e sera com estas cautelas que abrirei
as negociações, si fór a isso obrigado em consequencia das infor
mações e'resposta da Dinamarca.

Lebzeltern veio hontem procurar-me e quando lhe commu
niquei as ordens de V. M. r. sobre tratados de garantia e a
irritação em que estava com as repetidas recusações, communi
cações que fiz logo porque eUe ha de tudo saber pelo barão de
Marescbal, disse-me que o casamento não estava feito porque
l'lra preciso que eu chegasse á Europa: que a ra.inha de Sarde
nha pal'ecÍl1 agora disposta, depois que fôra bem iuformada do
caracter de V. M. r. e que havaim ainda muitas priucezas pro-
testant,es. .

Poderá haver maior desaforo e impudencia! Respondi que
não me occupava ma.is de casamento, e sim de defender e segu
rar os direitos, coróa, e pessoa da rainha de Portugal.

Socegue V. M. I. o seu espirita e o seu coração, que espero
em Deus, e na firmeza de V. M. dar boa conta de mim.

Sou- De V. M. L subdito fiel e reverente.-Marquez de
Bctrbaeena.
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Londres, 27· de outubro de 1828 - Senhor.- A demora do
paquete me permitte escrever mais uma carta a V. M. l. para
communicar. algumas noticias que serão bem agradavei ao seu
paternal coraCão.

Hontem viemos para a casa de campo. de lorcl Lucan, e sua
magestatle fidelissima está contentissima pela liberdade que tem
em seus passeios, sem o fd tigante, posto que lisongeiro acompa
nhamento do povo de Londres.

Durante a viagem de mar começaram a nascer-lhe os dentes
de cima mui cruzados e tortos, mas chamando o insigne Cartw
rigllt, elle tirou as duas presas, e me segurou que ficariam todos
direitos.

Com etreito em menos de 10 dias tem melhorado considera
velmente, e já estão quasi ig-uaes os de cima.

E' preciso tambem tirar as duas presas de baixo, mas S. M.
havendo consentido na primeira operação, tem resistido sujeitar
se ii segunda.

Comtudo pelo desejo de passear à cavallo acaba de me
prometter que deixará tirar os dentes, e ficará então com linda
bocca, porque sendo os dentes de excellente qualidade, o defeito
de se crusarem proveio da ignorancia dos dentistas do Rio.

Muito tein S. M. aproveitado em pouco tempo das lições da
mestra ingleza, pois tem realmente muito talento e docilidade.

Além de muitas outras, ha aiuda nma forte razão para V.
M. 1. casar quanto antes, e vem fi, ser haver uma princeza que
introduza polidez no paço e na côrte, rodeando-se de criados de
superior educação, e estabelecendo a etiqueta, os di vertimentos,
e as maneiras da Europa.

Isto, meu senhor, é um desabafo com V. M. que não deve
transpirar porque otrenderia inutilmente muita gente.

Pelos officios anteriores de ltabayana saberia V. l\1. L que
Aberdeen pretendeu receber a insignia da ordem de Pedro I des
tinada para S. M. B. e como Itabayana resistisse, não apontou
o ministro dia para aquella entrega desde agosto até a minha
chegada.

Eu pedi ao' camarista que deichasse c.lhir na con versação
com el·rei que a rainha havia de pagar-se muito de o ver com a
ordem criada por seu aug'usto pai, e o rei mandou hontem avisar
a Itabayana., que fosse levar-lll'a.

Tudo se prepara para o mais honorifico e pomposo recebi
mento no castello de ·Windsor.

Tambem participarei a V. M. r. que a arrogancia austríaca
soccumbiu, com a chegada da fragata Britol1, porque pelos
avisos de Mareschal perderam a esperança de que V. M. repro
vasse o meu procedimento, ou annuisse as prateações de
Strangford.

O conde de Lebzeltern que vinha qual outro Savary, para
conduzir a rainha a Vienna, como aquelle conduziu o rei de Hes
panha a Bayona, volta sem eUa, e será o portador da minh!l.
proposta para o tratado de garantia, segundo V. M. L me
ordena,.
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o ministerio britannico começa a parecer mais macio:1 vista
das di posições do rei em favor da minha.

Terminar"i, finalmente, annunciando a V. M, L que consegui
moderaI' o resentimen to do visconde ele Itabayana, reconhecendo
elle a força do meu argumento, isto é. que, por maior que fosse
a injustiça de um ou mais secretaeios de estado praticada com
elle, nem por isso fica,a autorisado a comprometter os interesses
de V. M. r. e sua augusta filha, como realmente comprometteria
demittindo-se ne.ta occasião.

Tudo quanto S. M. em sua sabedoria me ordenou que fizesse
para susten tal' os direitos de S. M. r. tão atrozmen te usurpados
pelo regente de Portugal, foi posto em pratica pelo marquez de
Rezend , e visconde ue ltabayana, sem haverem para isso rece
bido a menor instrucÇ<'io do governo, que deixou os interesses de
V. M. correrem á revelia.

Itabayaoa ainua fez mais poeque sem despentler um real do
Brazil, soube induzir o embaixador portuguez a exaltar o brio
nacional no Porto, e acudir aos maetyres de fidelidade, que sem
isso morreriam de fome, com grande nodoa do caracter de V. M.
imperial.

Hoje. quando todo o corpo diplomatico aqui admira a energia
e dexteridade daquelle subdi to de V. M. 1. é que elle nem ao
menos recebe uma fria approvação, porém ao contrario mui
acerba censura e reprimenda.

V. 1\01. r. seria ingrato para com aquelles dous homens, si
não lhes desse quanto antes um si~nal publico de sua imperial
satisfação, e visto que pretende Uar brevemente a gran-cruz a
Rezende, adiante ja esta graça, e eleve Itabayana a grande do
imperio. .

Ninguem mais dig-no por ~eu caracter e serviço', ninguem
mais votado á pessoa de V. M. do que é Itabayana.

Graças quando são feitas á muitos, ao mesmo tempo, ou fóra
do momento opportuno, pel'àem uma parte do seu merecimento.
Tal é a eazão POI'q ue lembro a V. M. I. o despacho destes
dous collaboradol'es, e peço muito encarecidr,mente que me não
contemple em cousa alguma.

Ambiciono e pl'ezo mUlto qualquer favor de V. 1\1. mas
seja reservado para quando tiver completado as commissões com
que me honrou.

A fortuna e a confiança de V. M. r. me puzeram em uma
si tuação un ica; reserve pois V. M. I. sua generosidade para a
minba volta.

Descanso com dignidade, é quanto pedem meus amos, e
minhas enfermidades.

Deus guarde a V. M. r. por muitos e dilatados annos como
todos desejamos.

Sou com o mais profundo respeito e gratidão.
De V. M. 1. fiel e reverente subdi to - _Val'que:; de Bar

bacena.
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Londres 5 de novembro de 1828.- Senhor - As frequentes
alternativas na saude d'el-rei teem embaraçado a mudança de
S. M. para Windsor, onde quer receber a visita de S. M. F.
com as demonstrações da maior consideração por ella.

Seria indecente recebel-a na casinha que S. M. B. presen
temente occupa, emquanto se filzem as reparações do Ca tello.

No mesmo dia em que ltabayana foi alli entregar a ordem
de Pedro I teve o conde de Lebzeltern autliencia de hora e meia
em que esgotou toda a sua eloquencia em vão.

!nutil foi tambem o apoio de Wellington, e Aberdeen para
obterem de S. M. B. a promessa de aconselhar a rainha a seguir
para Vienna, porque o rei mostrando-se convencido de todas as
razões de Lebzeltern, Estherhazy, \Vellingtoll, e Aberdeen, e
confessando que a companhia de seu avó, era a que mais con
vinha para a rainha, na ausencia de seu pai, concluio que elie de
modo algum podia faUar em semelhante viaO'em, e tando a rainha
como sua hospede: que a civilidade, e razões de antiga alliança,
ao contrario o obrigavam a facilitar a residencia da rainha ng.sta
capital, e a fazer-lhe os maioL'es obsequias, como tinha resolvida
fazei-os emquanto ella aqui estivesse.

Com este desengano, e com o que anteriormente de mim
recebera o sobre dito Lebzeltern, resolveu elie voltar para Vienna,
e veio hontem despedir-se da rainha. Recebeu então a resposta
de S. M. F. ás duas cartas de seu aug-usto avó j recebeu mais a
carta e a caixa de concha, que V. M. r. mandou para o me mo
soberano, e o meu officio e nota para o principe de Metternicb,
contendo a proposição do tratado de garantia.

A cópia do todos estas peças acompanba o officio parn. o mi
nistro, que mando incluso nesta, para V. 1\1. r. ler, ou mandar
ler muito á sua vontade, não cabendo em tempo tirar eu segunda
cópia para V. M. imperial.

Parece-me ter sustentado sufficientemente na referida nota os
direitos de V. M. 1. e mo trado a indignidade do actual proce
dimento da Austria e Inglaterra.

Fico trabalhando na outra que hei de apresentar a Wellington,
e que ha de ser mais forte.

Nestes 15 dias espero a primeira re posta da. Dinamarca
sobre formosura, e muito folgo que os austriacos nada tenham
percebido, porque Lebzeltern 110ntem tornando a fallar-me em
casamento, e dizendo-lhe eu que não quel'ia occupar-me de tal,
disse «oe n'est pas 'I)rai,je sois que tout est a1'ral'lgé avec Orteans.»
Ora não havendo arranjo algum com Orleao , ante havendo eu
cortado toda a communicação em consequencia das ordens de
V. M. I. é claro que os homens nada sabem, e - deitam verdes
para colber maduras.

Não se deixe V. M. r. illudir por Strangford e Marescbal,
que tudo ha de terminar a seu favor, e segundo seus desejos.

A rainha continua a gozar de boa saude, e escreve a
V. M. imperial.

Deos guarde a V. M. I. etc., etc. - Marque,; ele Barbacel'lCl.



, - 513-

Londl'es 17 de novembro de )828 - Senhor - O barão d 'Esl
veio a Londres procurar ao marquez de Palmella em muito se
gredo da parte do -principe imperial e do archiduque Carlos afim
de saber se entraria nas vistas de V. M. 1. casar a rainha com o
filho primogenito do archiduque. O marquez depois de me com
municar isto, respondeu que eUe não abia quaes eram as visitas
de V. M. I. e que saudando ao marquez de Barbacena, este
recusava entrar em explicação alguma, sem preceder abertura
directa do principe, ou do archiduque para o dito marfluez, como
é mister em negocio tão ponderoso: que si de resto estande
desfeito o casamento com o infante pelo seu rebelde procedimento,
nenhum principe pareéia mais digno da mão da rainha, do que
seu primo o filbo do archiduque.

O barão ficou de partir hontem com esta resposta, e que o
principe e o archiduque dariam de si depois.

A resposta dada ao barão não nos compromette em cousa
alguma, e vai facilitar meios de contraminar o perfido Metter
nich, que não só tem atraiçoado a vossa magestade e a sua
augusta filha, mas a seu proprio soberano, e á familia im
perial.

E' claro que o principe e archiduque jà desconfiam do mi
nistro, pois do contrario outro teria sido o canal para aquella
abertura.

Juito estimarei poder contribuir para desmascaraI-o aos
olhos de seu amo, que é o mais honesto, e o mais simples dos
homens, e talvez o unico que não conhece a 'letternich.

Destas aberturas teremos muitas, como preveni a vossa ma
gestade imperial, de Gibraltar, e como a rainha apenas tem 10
annos incompletos, não ha mister pres a na conclusão deste
casamento.

Muitis irna tenho eu no de vossa magestade imperial e neste
mesmo instante se apresenta outra porta á qual vou bater com
a cil'cumspecção necessaria, visto que de algum modo estou
preso até a volta do meu emissario da Dinamarca, mas eUe deve
cllegar antes de 25 do corrente.

A porta que se me apresenta é a de HoUanda, de onde re
cebi aviso confidencial de se haver annullado o ajuste de ca a
menta da filha do rei com o principe da uecia.

Pelo retrato que mostrei a V. l\f. imperial e pelas informa
ções uni onas que de todos tenho recebido, nenhuma união seria
tão feliz como esta. Se elia se verificaS5e, eu abençoaria a per
fidias de Metternlcb, porque sem o querer haveria contribuido
para vossa magestade imperial casar com a princeza que eu
.sempr·e desejei; mas sobre a qual não fallei a principio, por
causa da religião, e quando agora cheguei á Europa, estar ju ta
-para casar com o principe da uecia, filha. de Gustavo. Deus
escreve direito por linhas tortas.

O rei continúa doente, e ha mui vehementes suspeitas de que
se occulta a gravidade da enfermidade.

O certo é que devia ter-se mudado no principio do mez .para
·Windsor, que fica a dous passos de distancia do mesqulllhO,

33
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Lodge, que veio habitar emquanto se fariam os melhoramentos
no palacio, e não tem podido effectuar a mudança até hoje.

Não tem igualmente sua magestade fidelissima feito a sua
I'isita até hojr~, porque cleve ser depois da mudança.

Os uo'us jOl'llaes miguelistas, e principalmente o Morning
Jou?"naZ, a quem Asseca da :e 240 por mez, insiste que a molestia
do rei epretexto para não roceber a visita da rainha; mas em
primeiro lagar a molesti,t é visivel, e em segundo, tendo sido
sua magestade fidelissima recebida, e reconhecida como rainha
de Portug-al, o retardamento da visita não infiue na questão
IJolitica, posto que retarde o prazer de Sf3 reconhecerem os obe
ranos, e de haver frequente communicação entre as princezas e
a rainha, como todas muito desejam.

Não é por certo o retardamento da visita quem sustenta o
usurpador, ou difficultct o emprego de meios efficazes, é sim a
esperança de que Strangtord conseguira illudir a vossa mages
tade imperial com a mesma dexteridade, e apparente amisade
com que o barão de Mareschal o tem conseguido desde juuho de
1827. O doce engano pouco poderá durar, porque as respostas de
Strangfurd aqui estarão no fim do mez seguinte. Eu e pero
ainda neste ter antecipado conhecimento, pela resposta que vossa
magestade imperial der ao otlicio de 19 de julho de Rezende e
Itabayana, no qual estes dous leaes servidores de V. Magestade
participaram a resolução que havia tomado a meu respeito, e que
dirigiram para Gibraltar.

Tenho al~um presentimellto de que vossa magestade im
perial havera adivinhado a mioha resolução.

Terminarei esta com a feliz noticia de que sua magestade
Jidelissima continúa a gozar de perfeita saude, e igual ventura
desejamos todos a vossa magestade e a imperial familia.

Sou com o mais profundo respeito e gratidão - De vossa
magestade imperial, etc., etc. - lIfm'qttez de Ba?·bacena.

Londres, 28 de novembl'O de 1828.- Senhor - Poucas horas
depois de expedir a mioha ultima carta de 17 do corrente, re
cebi aviso do meu commissario em Dinamarca, com a' mais
lisougeiras informações, sobre a formosura, elegancia, cH,racter,
e educação da princeza ; mas não a tinha ainda visto, e referia-se
á voz geral. Não me parece porém, que informações de ouvido
bastem, e como eu não posso pessoalmente certificar"me, sera
encarregado da diligencia o marquez de Rezende, com instruc
ções bem positivas que transmittirei a vossa mage8tade im
perial.

Mas não póde o marquez partir, sem que venha o - sim - do
duque pai da princeza, o que espero até o dia 15 do seguinte.

O commissario tão satisfeito ficou das informações que teve,
que não duvidou fazer logo ver ao secretario de estado do rei da
Dinamarca, com a devida circumspecção, e sem nenhum compro
mettimen to nosso, a possibilidade de urna alliança com V. M. 1.
e o dito secretario de estado approvando de coração o projecto
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faUou ao duque que pareceu estimar mas respondeu que eUe não
podia omittir opinião alguma em tal negocio e muito menos
fallar a sua filha sem obter resposta positiva aos seguintes
quesitos:

l°, si a Austria estava ainda encarregada do casamento do
imperador, ou podia de qualquer modo intervir no ajuste feito
pelo plenipotenciario do imperador;

2°, quem era este plenipotenciario, e qual a natureza de
seus P. P. si para ajustar e dar parte; si para ultimar o ajuste
e levar a noiva;

3°, si os ajustes feiras pelo P. dependiam de ratificação elo
imperador, ou podia elle por qualquer pretexto anuuUar as
escripturas.

No te V. M. r. a circumspecção do pai da princeza, e as
cautelas e segredo do secretario de estado, e compare tudo isto
com as facilidades do Rio de Janeiro, e sobre as quaes logo
fali arei.

O commissario quiz expedir um expresso immediatamente
com aquelles quesitos, mas o secretario de estado não consentiu,
temendo que. a expedição do expres o, excitl\s e a curiosidade do
corpo diplomatico, e alguma coisa transpirasse: que embora
houve se alguns dias mais de demora, se guardasse inviolavel
segredo até a conclusão.

Como da parte da Dinamarca existe decidida aversão pela
Austria, e toda a cautela parece filha do receio que a Austria
pos a estorvar o casamento, estou com. fundada esperança de
concluir este negocio muito á satisfação d V. M. imperial.

Já expedi resposta aos quesitos, e vindo o - sim - partirá o
marquez de Rezende.

Suspendi as deligencias para a Hollanda, porque soube que
não estava totalmente desfeito o casamento, versando a duvida
sobre introduzir ou não o titulo de principe da Suecia na es
criptura do casamento.

Um francez Dumoulin escreveu-me annunciando haver
deixado o Rio a 12 de setembro, sendo portador de um auto
grapho de V. M. I. rara a viuva Stepl1anie, filha adoptiva ele
Bonaparte ('), e que tinha ordem de se encontrar comigo, para
o que queria saber si eu ficava em Londres.

Heide ver para crer em semelhante autographo, e bem de
sejava nem re ponder nem ver tal aventureiro, mas temendo a
publicidade que elle póde dar ao que realmente se pas~ou no Rio
e tudo mais que elle quizer augmentar, respondi que não podia
sahir de Londres, e que muito estimaria fazer o seu conhe
cimento.

E' pI'ovavel que appareça qualquer dia, e o meu projecto li
fazer-lhe muita festa, e conservai-o junto a mim até haver con
cluido o negocio ele Dinamarca.

(1). tephanie Tnscher de la Pagel'ie, prima da imperatriz Josephina e filha
adoptIva de Bonnpat·te, c~sou COIll Carlos Luiz Frederico grão duque de Baden.
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Já disse a V. M. I. que o casamento de Baden excitaria a
colera, e intriga dos gabinetes de Paris e Londres, e portanto
a efl'ectuar-se nada devia transpirar até a princeza estar a bordo.
Poderá porém haver segredo em um negocio já abido de tantos
individuas, dos quaes alguns são aventureiros, e outros le
vianos ~

Muito já me admira não ter apparecido alguma coisa a este
respeito nas gazetas da França, e si tal desgraça acontecer, que
ridiculo não cahirá sobre nós!

Não sossobro porque de um lado tenho esperança de ter
minar em Dinamarca, e de outro que seja falsa a noticia de
Dumoulin.

Deus guarde a V. M. imperial-iliarque.:r de Barbacena.

Londres, le'de dezembro de 1828. - Senhor. - Havendo em
28 de novembro escripto a V. M. I. sobre o seu casamento fal
larei agora sobre Portugal.

A quéda que o Sr. infante levou da carruagem foi tamanha
e com fractura de tantos ossos, que muita gente e persuade que
poucos dias tera de vida, concluindo por isso que mui depressa
se restabelecerá a autoridade legitima.

Eu não sou desta opinião, e conto que a authoridade da
Sra. D. Maria II achará novos porém menores embaraços.

O apoio que secretamente dão todos os governos actuaes da
Europa ao Sr. infante, não é em obsequio, ou por amor da sua
pessoa, que todos detestam, mas sim para evitar a ressurreição
da carta.

Apparecera a imperatriz-rainha (I) a testa da regencia, ou
o duque de Cadaval; sera acclamado talvez o Sr. D. Sebastião,
e finalmente algum meio se hade imaginar que segure o absolu
tismo.

Com tudo fallecendo o Sr. infante desapparece o favorito, e
iniquo projecto do casamento, e por pouco que V. M. I. queira
fazer da sua parte, comtanto que alguma coisa faca, e não dê
ouvidos a Strangford, e Mareschal, triumpharã. a legitimidade
e a carta.

Continúo a mandar inclusos nos de V. M. r. os officios para
o ministro dos negocias estrangeiros, afim de que V. M. 1. os
mande ler primeiro.

São muitos e longos.
Espero que agrade a V. M. r. a minha nota ao conde de

Aberdeen reclamando os soccorros da Inglaterra em favor da
rainha, assim como quanto resolvi sobre os portuguezes do depo
sito de Plymouth.

(') D. Carlota Joaquina, pois o leitor se lembrará que pelo t,'atndo de reco
nhecllnento da independencia, celebrado entre o Bl'azil e Portugal ficou o fal
lecido rei D. João VI com o titulo de imperador do Brazil.
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Depois de haver escripto ao ministro dos negocias estran
geiros communicantlo uma e outra cousa, soube, que a medida da
dispersão dos portuguezes, fôra suggerida por Metternick que ao
mesmo tempo mandou am agente secreto suggerir ao Sr. in
fante o expediente de fazer sentenciar todos os prisioneiros, e
embarcaI-os para os estados d'Asia, e Africa.

As guerrilhas, os prisioneiros em Portugal, e os emigrados
em Plymouth davam muito cuidado ao chanceller, porque acon
tecendo desembarcar estes em qualquer ponto de Portugal,
unindo-se aos guerrilhas, e soltando os prisioneiros, formavam
um exercito.

Metternick escolheu para agente secreto um aUemão, que
dava lições de historia ao Sr. infante em Vienna, afim de parecer
visita de um mestre saudoso, mas o homem deu tal importancia
a sua missão que se rompeu o egredo.

O Sr. infante propoz em conselho a. medida de se julgar e
embarcar todos os prisioneiros, mas os conselheiros de estado se
oppuzeram e elle levantou-se tão irado, que tomando o carro aos
saltos, e fustigando os animaes com furor não reparou por onde
corria, e tal foi a causa da sua queda de 9 de novembro.

Estherhazy que tambem esta de perna quebrada mandou
hontem o conde de Bombelles, a titulo de visitar a rainha, mas
realmente para me dizer que era mentira quanto se dizia de um
agente secreto austriaco em Lisboa, segurando-me ao mesmo
tempo que a fractura do Sr. infante fóra muito insignificante, e
que eUe já se achava livre de perigo. Fez muitos elogios ao ca
racter do Sr. infante attribuindo todos os crimes a Pires e duque
de Cadaval que eram estupidos ao ponto de mandar pedir a prin
ceza de Baviera para casar com o Sr. infante, quando era só o
casamento com sua sobrinha que o podia salvar.

Deus me dê paciencia para sotIrer tanta gente iniqua.
Nem só os austriacos e inglezes me atormentam; os nossos

da sua parte fazem o que podem, e cada um a seu modo.
A fragata lmperatl'i:; depois de levar dous mezes para fazer

o que era po ivel em 10 dias, segundo me disse o comman
dan te, arribou, e julga o vice-almirante que tera ainda de demora
um mez.

Cbegou o paquete que largou do Rio a 23 de setembro, e não
recebi carta alguma do conselheiro Gomes, nem o mini tro dos
negocias estrangeiros disse uma só palavra a Rezende e Itabayana
sobre a resolução que 8Ues tomaram de escrever-me para Gi
braltar; de maneira que ficamo na mesma dolorosa. incerteza
am qU'8 estavamos sobre a approvação ou reprovação de V. 111.
imperial.

Esta pratica do ministro tende a converter em perfeitos
egoistas, a todo os empregados da sua repartição.

Bem poucos são em todas as cla ses, os que levados do mais
puro zelo, não trepidam em tudo arriscar pela gloria de V. M. I.
e seu bom serviço.

Com e:l!eito si ,Rezende e ltabayana não tivessem escripto
para Gibraltar, estaria a rainha a esta hora prisioneira de Met-
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ternick, e V. M. L sem meios de a defender, e vingar-se, mas a
responsabilidade dos dous diplomatas estava salva, nem poderiam
ser arguidos de cousa alguma, porque o ministerio tudo deixou à
revelia.

Agora appello para os fins de dezembro, si a D. Fl'ancisca
não tiver tambem arribado á algum porto, e por consequencia
retardado a noticia do meu destino.

Deus guarde a V. M. 1.- Marque:; de BQl-bacena.

Londres, 2 de dezembro de 1828 - Senhor - Fazem hoje
tres annos que veiu ao mundo o principe imperial, o mais pre
cioso presente que o autor de todo o bem podia conceder aos
brazileiros.

Na clistancia em que me acho não podendo ter a honra de
beijar a mão de V. M. 1. e de seu augusto filho, levarei ao
menos por escripto as minhas felicitaçõe á presença de V. M.
e occuparei a sua attenção com a fiel exposição da educação da
Sra. D. Maria II que é o objecto dos meus cuidados, e unica
consolação dos meus inexprimi veis incommodos e soil'rimentos.

Começarei por annunciar que S. M. F. continua a gozar da
melhor saude ; está mais alta, mellOS gorda, e por consequencia
mais beIla e elegante. Os dentes que lhe vinham nascendo tor
tos e cruzados, vão ficando iguaes e direitos, graças á pericia do
insiO'ne Cartwright. Lembra-me ter participado á V. M. que a
raintta deixando tirar as prezas de cima com bastante coragem,
chorara alguns dias depois, e não consentira em tirar as prezas
de baixo. Devo agora em obsequio da verdade participar a
V. M. que com igual coragem deixou· tirar as prezas de baixo,
para que eu não désse a V. M. uma noticia que pudesse desagra
dar-lhe, e ordenou-me depois que mandas e os dentes a V. M. 1.
o que farei quando estiverem encastoados.

Oseu tempo é empregado da maneira seguinte: Levanta-se
ás oito horas e deita-se as nove.

Almoça das oito e meia ás nove: janta das duas e meia ás
tres e ceia ás oito. Do meio dia até as duas horas passeia de
carruagem ou a pé, mas sempre que o tempo o permitte, deste
ultimo modo, porque o exercicio é mui conveniente para a boa
sande.

Todo o intervallo entre as horas marcadas é para lições, que
supposto pareçam muitas, são distribuidas e alternadas de ma
neira que não fadigam.

São ellas de francez, inglez, geographia, historia e aritl1me
tica, desenho, dansa, piano e obras de agulha.

Para o desenho e dansa vem mestre de fóra duas vezes na
semana. De tudo mais se encarregou Mad. De Sair, que tem
muito merecimento e me foi abonada por Freemantle. E' mui
conhecida da família real e tem uma irmã com a duqueza de
Kent.

Durante a viagem de mar, comia S. M. com a dama, sua
filha e açafata, segundo S. M. I. regulou.
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De Falmouth a Londres, sendo a mesa á custa de S. M. B.
seguiu-se a pratica ingleza, comendo S. M. com os camari tas,
damas, embaixadores e ministros, e de mais com a açafata, guar
da-roupa e medico.

Depois que viemos para Laleham estabeleci a etiqueta do
paço, isto é, S. M. comendo só, e todos os mais na mesa de
estado, mas este plano não poude durar sinão até a semana
passada, em que fui obrigado a mudal-o pelas razões que
vou expor.

Eu e ltabayana temos recebido cartas anonymas de Lisboa
recommendando o maior cuidado contra os propinadores de ve
neno, e não seriam precisos taes avisos para elispertar o meu
cuidado, porque desde o primeiro dia estabeleci estricta policia e
S. M. não recebe papel, nem mesmo uma flor, sem que primeiro
passe pela minha mão, e nesta vigilancia a condes a de ltapa
gipe me presta a mais cordial cooperação. Como, porém, evitar
que possa um criado na passagem de um prato lançar veneno,
quando a rainha conserva a sua comida sepa.rada ~

Sendo este risco muito grande, e não podendo tomar cau
tela que dariam suspeitas a família, e tava indeciso sobre o
meio termo que devia seguir, quando justamente chegou Carlos
Mathias, acompanhado de novos avisos para cautelas com a pes
soa da rainha que se pretendia envenenar.

O dito Carlos Mathias não se apresentou ao marquez de Pal
mella, mas esteve com o con uI Sampaio e com o visconde de
Asseca, e trouxe á rainha de presente tres caixa de ameixas
doces.

Este presente de tal maneira me aterrou, que communiquei
a condessa as minhas apprehensões e assentamos que o meio
mais seguro era não haver comida separada para a rainha,
fazendo ella a honra de jantar comnosco, tendo eu e a condessa
o cuidado de esculher variadamente da mesa, tanto as iguarias
como os vinho porque então o veneno seria para todos'

Era preciso, porém, occultar o motivo desta medida, e para
isso me serviu a condessa pedindo a rainha parll. jantar com eUa
ás duas e meia, porque o costume do marquez jantar as seis pre
judicava a sua saude.

Fingi não gostar da medida, e insisti que jantassemos todos
porque era indecente, estarem os camaristas de pé, quando
alg-uma pessoa além da rainha e tava assentada. Pareceu-me
elida de orgulho, e não cautela de veneno, que era o meu fim.
Espero, senhor, que V. M. approve a medida.

Para economi ar a despeza de vir a Laleham cada portuO'uez
que chega a Londres, e tll.mbem para se Bão perturbarem as
lições e os passeios de S. M. com frequen tes recepções, estabe
leci que elIa iria a embaixada portugueza uma vez por mez.

Foi hontem que é dia notavel para a casa de Bragança e
deu beija-mão não só a muitos portuguezes, mas recebeu tambem
o ministro da Saxonia e o embaixador dos Puizes Baixos.

A legação brazileira esteve toda presente para fazer sua
côrte a sua magestade.
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A rainba quando se retirou disse ao mal'quez de Palmella.,
marqlJez ele Rezende e visconde de Itabayanl1 que viessem boje
a Lalebam fazer a saude ao principe imperial.

Deus guarde D. V. til. imperial.- "Marque:; de Barbacena.

Londres, 18 de dezembro de 1828. - Senhor. Teem chegado
os paquete que largaram do Rio a 13 e 22 de outubro sem cartas
para mim além de poucas linhas do conselheiro Gomes para
certos supprimentos a Sra. inCanta a D. Anna o que me não ad
mira porque tal silencio é consequencia necessaria da incerteza
do meu destino.

Como subdito fiel, como criado obrigado, e tambem como pai
sei bem avaliar as aft1ições, e os cuidados de V. M. I. desde
qne teve conhecimento dos avisos que me foram dirigidos á Gi
braltar, até receber noticia da minba resolução, e do final
destino de sua augusta filba.

Os meus e forços para fazer sahir a fragata D. Franci ca de
Gibraltar no dia 7 de setembro Coram baldado, nem já tenbo
esperanças que ella chegue primeiro do que o paquete que levou
as 23• vias das minhas communicações' assim terá V. M. I.
passado bem amargurados dias, indepenclente mesmo das inad
missiveis pretenções ele Strangford.

Foi para mim de muita cOllsolação ver em uma carÍi.. parti
cular para ltabayana, que aquelle diplomata pretendera levar a
praça de assalto, pedindo aurliencia particular para o dia imme
diato a sun. chegada, mas que lhe Cora negada. A est,. boa no
ticia vinha jun ta a Outl a· de mão ngouro, isto e, que o barão de
Mareschal continuava em favor, e era inseparavel do imperador,
como dizia a carta.

Neste mez ainda se e'pera um paquete e a fragati1 que
levou Strangford, mas provavelmente não terei ainda cartas, e
só as espero pelas embarcações que sahirem depois de la de
novembro.

Queira Deus que o ministro diga alguma cous'" ao vi.sconde
de Itabayana sobre a missão de Strangford, para não ficarmos a
merce do que quizer communicar o gabinete inglez e o aus
triaco.

Temendo que Aberdeen fizesse alguma intriga sobre a re
cepÇc'í.o de StranO'ford, procurei a Freemantte no dia 14 para o
informar da ina8mis ivei pretenção daquelle ministro, pedindo
lhe que expuzesse a el·rei o nagocio tal qual se passara.

Aproveitei então a occasião para dizer - Aqui está a rainha
ha dous mezes e meio sem ver :l. el-rei, e nem por isso se escan
dalisa; lorel Strangford se agonia porque fundeando, não foi logo
em direitura de bordo para o palacio do imperador» Freemantte
conveiu na irregularidade da pretenção de Strangford, na im
politica de sua missão, e no mao etreito que podia produzir em
Portugal o retardamento da recepção da rainha; retardamento
occasionado pela mole~tia do rei, e arranjo do castello de "Vin
dsor, mas que as gazetas de Lisboa interpretayam a seu modo.
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Não posso uffirmar si foi resultado desta conferencia, ou da
chegada de um correio austríaco, a visita que hoje recebi do
sobredito Freemantte, o qual se apresentou da parte do rei para
comprimentar a rainha, e dizer-lhe que S. M. estimaria muito
que ella quizesse honral-o com a sua visita segunda-feira, 22 do
corrente.

Eu darei a V. M. 1. conta da recepção no seguinte paquete,
entretanto sei que tudo está disposto com a maior polidez, e o
que mais estimei foi que el-rei mandasse convidar ao marquez e
marqueza de Palmella.

A resposta que eu esperava no dia 15 ou 16 não é chegada,
porque os temporaes da parte do sul, teem sido horrorosos, mas
não pode tardar, e talvez chegue antes de eu fechar esta.

Para desfazer as insinuações espalhadas pelo gabinete aus
triaco, de estarem fóra da graça de V. M. I. o marquez de Re
zende e visconde de rtabayana; ouzei cu lembrar a V.• M. L
a merca de gran-cruz para o primeiro, e a de grandeza. para o
segundo, mas não foi preciso aquella. lembrança para V. M.
agraciar a um e a outro, o que muito e muito estimei pelas cir
cumstancias, e tambem me dão esperança de que outras medidas
por mim lembradas, ou terão já sido prevenidas, ou serão depois
upprovadas.

Dignou-se V. M. r. honrar·me com uma gran-cruz, pela qual
mercê mui humildemente beijo a mão a V. M. imperial.

A rainha continua a gozar de perfeita saude e esta muito
occupada agora com as disposições para a sua visita a el-rei.

Deus guarde a V. M. I. por mnitos annos, como todos dese
jamos, e principalmente eu que sou com o mais profundo respeito
e gratidão de V. M. 1. subdito fiel e reverente. - Mat'quez de
Barbacena.

Laleham,23 de dezembro de 1828.- Senhor - Verificou-se
hontem a visita da rainha a sua magestade britannica, e tudo
quanto eu pude se dizer a V. M. I. sobre os obsequias, e a
polidez do rei, ficaria. muito aquem do que vimos e admiramos.

Mal podendo cl-rei sustentar-se nas pernas, suando em
bicas e can ando ao menor e~ce~so, quiz absolutamente vir ao
patamar da escada receber a rainha, e conduzil-a de salão em
salão

No Couriel' e no Times, que remetto inclasos, vem escripto o
que houve de mais notavel, porém, accrescentarei algumas par
ticu laridades.

El.rei beijou a mão e a testa da rainha e disse·lhe que tinha
estado impaciente pela honra de a conhecl3r, que a sua mole tia,
da qual não estava completamente re~tabelecido, tinha retardado
aquelle momento afortunado; e mil outras cousas d te genero,
acabando o seu discurso por pedir ii. rainha que lhe apresentasse
as pessoas que a acompanhavam.

Isto feito, levou-a para o grande salão onde estavam o
duque e a duqueza de Clarence, o duque e. duqueza de Glouees-
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ter, duque de Wellington e varios outros fidalgos e fidalgas que
apresentou um por um á rainha.

Tomou depois um sofá com a rainha e disse: - A rainha
permitte que as senhoras tomem assento. Tudo mais, inclusi ve
o irmão e cunhado do rei ficou em pé.

A fGtmilia real cercou a rainha. Cada um á porfia procurou
agradar-lhe e nioguem tanto como o rei.

A' excepção de vVelliogton, Aberdeen e Gordon, todos os
mais pareciam encantados com a gentileza e maneiras da rainha
e o rei chamava um por um para admirai-a.

Ainda que no semblante do rei, todos divisava-mos extraor
dinario prazer e admiração, eu attribuia, comtudo, uma parte
disto a mera polidez, mas quando na mesa elle exclamou para o
duque de Wellington, que a rainba era o mais fiel retrato da sua
querida Carlota, quando toda a f,tmilia real respondeu que ha
viam feito a mesma observação, mas reprimido de o annunciar
pam não penalisar aS. M., não duvidei mais da sy mpathia de
todos pela rainha.

El-rei mostrou á rainha que tinha ao peito as tres ordens
portuguezas, mas que eram antigas e dadas por seu avó. Fallou
sempre em fl'ancez, mas em certa altura da mesa disse: «Eu
tambem sei f!tlar algumas palavras portuguezas, por exemplo:
a rainha está muito bonita» e acabou fazendo a saude da rainha
como sua amiga e alUada.

Vein até á escada e quando a rainha descia, acompanhada
pelo duque de Glaucester, voltou-se para tocla a córte e exclamou
em voz aita: Elle est supe?'be, elle est charmante.

A rainha pareceu algum tanto timida a principio, mas
ganhou coragem e desempenhou o seu papel perftlltamente.

Agradecendo a saude a el-rei, disse-lhe que ella desde que
pisára em Inglaterra, fazia todos os dias a saude de S. M. e por
isso a repetia tambem naquelle dia.

Estando então toda a companhia de pé, com os olbos fixos
na rainha, e ella separada de mim, porque estava entre o rei e
o duque de C1arence, aquella resposta admirou a toda a gente.
Eu entrei no numero dos admiradores, porém tinha preparado a
rainha para aquella re posta.

Na despedida a rainha deu dous abraços ao rei e disse-lhe:
Je vous suis infiniment oblige, oui, oui, infiniment oblige. Estas
palavras repetidas com graça e-a proposito, produziram a excla
mação do rei, que acima referi.

A polidez e attenção do rei não se concentraram com a rai
nba, chegaram a mim, dando-me lagar á esquerda tle seu irmão
e à direita de sua cunhada, isto é, o melhor depois daquelle que
foi dado á rainha.

Quando Freemantle veiu comprimentar l} rainha, deu-me a
relação das pessoas que erãq convidadas por el-rei, a qual remet
to inclusa.

Sabendo-se depois que o marquez de Rezende tambem se
achava em Londres, foi immediatamente convidado.

Emquanto a rainha fez um pequeno passeio pela galeria de
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pinturas com as duquezas, deu-me el-rei uma pequena audiencia
para receber a carta de Y. M. L e fallar a cada uma das pes
soas que haviam tido a honra de acompanhar a sua magestade
fidelissima.

O duque e duqueza de Gloucester.ia pediram o dia 26 para
visitar a rainha e eu darei conta do que for occorrendo.

Deus guarde a V. M. I. por muitos annos, como todos dese
jamos e principalmente eu, que com a maior gratidão e respeito
sou - senhor.

De V. M. 1., subdito fiel e reverente. - Marque::; de Bar
bacena.

Londres, 31 de dezembro de 1828.- Senhor.- Approvando
os primeiros passos do Rezende e do Itabayana, na escolha que
fizeram do agente em Dinamarca, tiye o maior cuidado de recom
mendar como condição, sine qua 11011, a perfeição phisica e moral
da princeza, e que a certeza destas qualidades devia de preceder
a quaesquer outras medidas.

O agente dando credito á voz geral, fez as aberturas que
communiquei a V. M. r. na minha de 28 de novembro, e eu res
pondendo ás perguntas de novo instei, que nada asolutamente
nada se devia fazer sem ver a princeza e dar-me informação de
vista. e não de ouvido.

Tal é o meu escrupulo a este respeito, que, ainda. vindo boa
informação, eu não ultimaria o aju te, antes do marquez de
Rezende o affirmar de vista, porque então seria eUe o responsa
vel de qualquer engano.

Sei agora que a princeza é com etreito elegante, mas tem os
olhos, pestanas e sobrancelhas albinas, como todas as princezas
da Dinamarca, o que basta para tornar repulsiva, ainda a maior
beUesa do mundo. Os albinos são o que nós no Brazil chamamos
- preto assa - e quereria V. M. r. semelhante noiva ~ certa
mente não.

Vou portanto suspender minhas diligencias por aquelle lado,
e continuar nos outros.

Fallarei agora no casamento de Baden. Pelos papeis que me
remetteu o conselheiro Gomes, vi eu que a mãi convinha no casa.
menta, precedendo primeiro, a approlJaçüo e consellw do grüo
duque chefe da familia. Neste caso serà preciso pedil-o ao duque,
que é amigo e dependente de .:\1etternich, o qual immediatamente
o desmttuchará como desmanchou o ca amentos de Sardenha e
Napoles cujas princezas ambicionavam a mão de S. l\1. im
perial.

Este casamento, pois, só poderá ser feito convindo a mãi e a
filha em prescindir do consentimento do grão-duque que aliás é
seu inimigo.

A recusa de qualquer princeza é sempre desagradavel, mas
a de uma aparentada com Bonaparte, acarretava além da humi
lhação para V. M. I. a coIera e indignação dos reis de França e
Inglaterra. Neste estado de cousas tem sido o meu maior cuidado
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evitar a menor suspeita das intenções de V. M. L até faUar a
MI'. Dumoulin, e saber o que ha a esl e respeito.

Esperava eu segundo os avisos do Rio, e principalmente pela
carta do proprio Dumoulin que elle viesse immediatamente pro
cnrar-me, mas longe disso foi para Manhein e escreveu agora a
carta junta,a qual dei a resposta tambem junta (').

Não quero fazer juizos temerarios, mas temo indiscri
pções de Paulo Barbosa, que dando-se por autor conjunta
mente com Pedra Branca e Scheffer deste casamento, pretendeu
que eu lhe désse in trucções do que devia dizer a um coronel
du Brack, a quem eUe escolheu para agente quando estava
em Paris,

Nem as cartas de V. M. nem as do conselheiro Gomes men
cionam a Paulo Barbosa como iniciado neste negocio e Dumoulin
no P. S. da sna carta affirma que Paulo Barbosa de nada sabe.
Não quiz eu portanto dizer-lhe cousa alguma, e quando eUe
iusistiu que estava compromettido com du Brack, e que alguma
cousa lhe havia de dizer, respondi-lhe que não podia neste mo
mento occupar-me de outros negocios que não fosse os da rainha,
e que jamais entraria em correspondencia com pessoas que não
conheciE~.

Com a viveza e natural impaciencia de V. M. L facil ê de
conceber o máo bumor com que lerá esta carta, vendo difficul
dades de uma parte, fealdade de outra, e retardamento na con
clusão de um negocio que tanto deseja realisar; mas eu não
po so trabir a V. M, 1. nem occultar-lhe a verdade,

Metternich difficultou de tal maneira o casamento de V. M.
e est,\ tão alerta sobre o que se pf1ssa a este respeito, que qual
quer precipitação ou indiscripção da nOSStL pal'te p rderà o pro
cesso.

O prazer domestico de V. M. 1. a educação da seus augustos
filhos, a moralidade publica, emfim tudo aconselhava um segundo
casamento quando V. M. 1. dis o se lembrou.

Agora porém, além daquellas razões accresce mais que a
dignidade de V. M. e a honra nacional se acbam compromettidas
pela perfidia e protervia de Metternich, do qual devemo tomar
desforço, e este desforço não póde ser outro sinão um brilhante
casamento ou nenhum.

Brilhante casamento no e taclo actual de cou as, não ~e con
segue sem tempo, paciencia e dexteridade, visto que princezas
só ha presentemente em Allemanha onde a influencia de Met
ternich é decisiva.

Digo que só ha na AUema nba, porque as da ItaLia recusaram,
na França, Grã-Bretanha e Russia não ha, em Dinamarca são
horrendas, e o parentesco da Suecia·não convém.

E' pre iso tempo para nos livrarmos do inimigo, ou apro
veitar alguma circumstancia pl'opicia alim de o illudlr.

(I) Não encontrei cópia.
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E' preciso parecer que se não pensa em casamento. Não
cuide porém V. M. l. que esta idéa me sahe por um só momento
da cabeça, mas e tau tão escaldado, que até mesmo com o marquez
de Rezende evito faltar neste negocio.

Deus g-uarde a vossa magestade imperial. - Marque:; de
Barbacena.

Londres 2 de janeiro de 1829 - Senhor - O duque e du
queza de Gloucester vieram comprimentar a sua magestade fi
delissima no dia 26 ás duas horas, e como se demorassem até as
quatro, sua magestade os convidou para jantar, e tudo se pas
Sou na melhor ordem passivei.

O duque e duqueza de Clarence vieram a 29 ás duas horas e
tambem jantaram.

A duqueza de Kent veio a 30 ao meio dia e por isso não jantou.
Estas vi itas foram precedidas da competente etiqueta, pe

dindo todas pessoalmente ou por escripto o dia e hora á sua
magestade que lhes deixou mui polidamente a escolha livl'e.

A rainha irá agradecer aquelles comprimentos nos dias 3, 5
e 7 e jantará com as princezas, as quaes tiveram a delicadeza de
convidar todas as pessoas que estavam na casa da rainha, sem
esquecer Rezende, rtabayana e Palmella.

Ouço que o rei quiz dar um baile á rainha neste mez, mas
que ,Veltington se oppuzera, o que posso affirmar com certeza
é que depois que el-rei viu a rainha, fórma el1a um dos topicos
da. sua conver ação todos os dias, e com todos.

Tendo pai a rainha o direito e a justiça por si, tendo a sym
pathia do rei, da famiJia real, e de toda a nação ingleza em seu
favor, hade certamente triumphar, qualquer que seja a oPPO
sição de Wellington, embora todo fanatisado como está pelo
príncipe de Metternich.

Um dos prlOcipes contou-me que Wellington já se mostrava
furioso contra o Sr. infante, e nem póde deixar de ser a sim,
porque á excepção de ter deitado a carta abaixo, em tudo mais
pratica alie ocontrario do que pretendem os ministros de Londres
e VienDa.

A opinião geral hoje é que o Sr. D. Miguel ficou doudo
depois da operação na cà.beça a 4 de dezembro, e só isso explica
a. invisibilidade em que se conserva estando vivo.

Ta.mbem é constante que se trabalha sem rebuço por tran
sferir o governo ao Sr. infante D. ebastião, e si passivei fór o
casamento da rainha (').

Hoje mesmo pedi audiencia a Aberdeen, e quero instar pela
respo ta da minha nota, visto que o governo já recebeu officios

{'} o infante D. Sebastião era filho de D. Maria. Thereza, princeza da. Beira,
Olha mais velha d'el rei D. João VI e do infante D. Pedro Carlos de Hespanba,
1iIbo do infante D. Gahriel Antonio de Hespanba.e da. infanta. D. Maria ÁDna
filha de D. Maria I rainha de Portugal. O infante D. dbastião nasceu no
Rio de Janeiro a 4 de novembro de 1.8ii e falleceu em França em 1874.
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de lorel Strangford, cuja resposta servia de -pretexto para sus-
tar as negocitt~ões em Londres. -

Foi mui lisongeiro pal'a mim, e ele grande consolação no
meio de tantos trabalhos saber que vossa magestade imperial
approvará a minha resolução de Gibraltar, e ouso esperar que o
mesmo acontecerá com as outras medidas qua tomei, ou propuz
a vo ::;a magestade imperial.

Contando que vossa magestade imperial estabelecerá nos
Açores a regencia que deve governar os dominios portuguezes,
emquanto não succumbir o usurpador-, medida indispensavel para
dar fórma legal a todas as providencias que se tomarem á favor
da rainha, e o que tambem €i mui faci! porque a Terceira se con-.
serva fiel, ou póde ser occupada pela mais pequena expedição
que vier do Brazil; contando dio-o com isso, €i minha decidida
opinião que chegada aquella época, deve sua magestade tlde
lissima voltar para a companhia de vossa magestade imperial
até casar, e sustentarei a utilidade desta medida, ainda no caso
de succumbir o usurpador, ou tomarem os inglezes a defesa da
rainha.

Sobre o modo do seu casamento tratarei em outra occasião,
sendo agora prematuro e te negocio.

Voltando porém para o Brazil, como rainha de Portugal,
deve estar acompanhada e servida por portuguezes, e muito me
doe ver tantos criados fieis em 'Inglaterra e França, sem que a
um só 'eja permittido servir á sua soberana.

Sobretudo uma dama é indispensensavel para enca.rregar-se
da educação de sua magestade tldelissima que possue as melbores
disposições, e o talento e espirito de vossa magestade imperial.

Ouço que vossa magestade imperial havi&. escol bido D. He
lena ue Lima. e D. Leonor U:1 Camara para damas da rainha;
e quem me dera conseguir que uma dellas, e principalmente a
Sra. D. Leonor da Camara viesse para a companail1 de sua
magestade.

Eu preciso de quem me descance nesta parte, porque nem
sempre posso, nem algum'lS vezes devo estar junto da rainha, e
quando não estou presente ha sempl'e demasiada condescendencia
da parte da condessa. Tal senhora seria sem duvida uma boa
dama para uma rainha de 30 anuas, pois é mui honesta e fiel,
mas para uma criança de nove aunos, a quem nem sempre se
deve deixar fazer a sua vontaele não convém.

Deus guarde a vossa magestade imperial por muito annos
como todos desejamos e principalmente eu que com a maior
gratidão e respeito sou - enhor - De vo sa magestade im
perial subdHo fiel e reverente - :Marque:: de Bm·bacena.

Laleham, 20 de janeiro de 1895.- Senhor - Pelo paquete
do Brazil cuja mala se expediu a 13 do corrente, tive v. honra
de escrever a vossa magestade imperial com alguma exten ão,
e não pretendia por este de Buenos Ayres roubar o precioso
tempo de vossa magestade si houtem não tivesse recebido
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certas informações de pessoa mui segura e devotissima da rainha,
que julgo conveniente transmittir quanto antes ao conheci
mento de Vo"sa magestade imperial.

Na falia da abertura do parlamento pretendem os ministros
introduzir a seguinte phrase sobre Portugal: - Sua magestade
se occupa de conciliar os interesses dos dous ?'amos da augusta
casa de Bragança ,-phrase que será explicado como applicando
se ao imperador e rainha, si algum membro do parlamento
pedir explicações, mas que evidentemente envolve má fé, e
uma espeeie de transição preparatoria para a proxima ameaça
de recon hecer o usurpador,

Pela abdicação de vo sa magestade imperial os dous ramos
imperial e real formam-se de vossa magestade e da senhora
D. Maria II, entre os quaes não ha desavença, ou desconfiança;
a conciliação pois não póde ser entre os dous ramos, mas sim
entre a rainha legitima e o regente usurpador.

Poucos dia nos faltam para a abertura do parlamento, e
portanto brevtlmente veremos qual foi a exactidão desta infor
macção.

As ca01aras de França parece que e abrem hoje, e pàde ser
que o rei tambem diga alguma cousa, visto que o ministerio
inglez fez communicação antecipada ao francez, e Aberdeen na
ultima conferencia me disse com um ar de extrema confiança,
que a França ia mais longe do que nenhuma potencia em favor
de D, Miguel.

A segunda informação é, Que estão resolvidos a apressar as
negociações commigo para terem um pretexto de as romper
aqui o erem continuadas no Rio.

Da minha parte empregarei a dexteridade de que sou rapaz
para evitar aquel1e rompimento até chegarem as resoluções de
vossa mage tade imperial em consequencia das supplicas da
deputação portugueza ; mas a quem tem a força e procul'a pre
texto não faltam motivos, e muitos se offerecerão que d63de já
prevejo, por exemqlo, - eu Quero a guerra, vossa magestade a
paz; - eu tenho uma linguagem empre hostil, vossa mages
tade imperial sempre conciliatoria ; - eu recuso o casamento,
vossa mngestade imperial ainda o deseja, etc., etc.

Assim, tudo aconselha a tratar antes com vossa magestade
imperial do que com o seu plenipotenciario.

Pàde bem acontecei' que trangfol'd pouco exacto em seus
offieios diplomoticos (egundo presentemente se prova em um
proce so Que eUe su tenta nesta capital) tenha dado taes infor
maçã s ao seu governo, que e te upponha mui facil de con
seguir no Rio de Janeiro, o que erá aqui impossivel.

Não temo trangfol'd mas a circumstancia de VO"sa ma
gestade imperial admittir ainda o barão de Mareschal, não
deixa de me inq uietar.

«Lembre-se vos a magestade imperial Que todas as per·
fidias praticadas primeiramente com vossa mage tade imperial
e depois tambem com sua augu ta filha, ão obra da Austria, e
que os passos menos prudentes que vossa magestade imperial
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deu, na nomeação do regente, no complemen to da abdicação, e
na escolha de uma noiva, foram suggeridos pelo arteiro Ma
reschal.

E' vel'dade que eUe está nesta caqital para servir ao impe
rador da Austria, e não ao imperador do Brazil, e portanto não
devemos extranhar o seu procedimento, mas devemos instante
mente pedir a vossa magestade imperial, que não dê ouvidos a
tal serpente, tão fatal ao Brazil, como foi a do Paraíso a especie
humana.

Sua mag-estade fidelissima continúa a gozar da melhor
saude, e brilhou hontem no magnifico baile de meninas, que lhe
deu sua alteza real o duque de Clarence ('). Eram mais de
500 pessoas, das quaes 153 meninas. .

Sua mage tade fidelissima dançou a primeira quadrilha com
o filho do principe de Lieven, a segunda com o filho do principe
de Polignac, a terceira com o filho do marquez de Palmella.
Dansou por ultimo uma contradança ingleza com o sobrinho do
marquez de Londonderry.

A cada uma das contl'adanças vieram os paes agradecer a
sua magestade a honra que lhes fizera dançando com os filhos.

O mestre dl1 rainha foi quem dirigiu o baile,
Houve ceia as 10 horas. Uma mesa para a rainha e corpo

diplomatico, outra para o resto da companhia.
A duqueza de Clarence não deixou a rainha um só momento,

e duque antes de fazer a sua saude dis e: - Eu proponho a
saude de sua mage tade fidelis ima, mas antes dis!lo permitti
senhora que eu tenha a honra de beijar a VOSS9. mão» levan
tou-se; beijou a mão da rainha, e fez a saude a que todos corre
sponderam.

A rainha propoz depois a saude do duque e da duqueza.
A's 11 horas retirou-se, e continuou o baile para os outro.

A rainha esta mui linda, foi eleganti simamente vestida e dansou
muito bem.

Todos os diplomatas aqui sabendo dl1 minha opinião sobre a
volta de S.M. L para o Brazil, teem discutido a questão politica
debaixo das düferentes phases que elia póde apresentar em seu
andamento, e são todos unisonos contra a volta, attribuindo o
meu erro ao nimio desejo de me livrar da tremenda respon abi
lidade que pesa sobre meus fracos hombros.

Tenho sem duvida muitos desejos de por são e salvo junto a
V. M. I. o sagrado deposito que me foi confiado, aspiro obretudo
a ver-me livre de empregos, antes de descer á sepultura, que
está mui proximl1, mas me parece que nenhum destes motivos
tem influido nas minhas opiniões.

Comtudo em próva da minha boa fé transmittirei a V. 1. L
no seguinte paquete a memol'ia que me pl'ometteram sobre este
objecto, e ajuntarei o orçamento das despezas da rainha, nas

(') Irmão do rei da Inglaterra, a quem succedeu no throno com o nome de
Guilherme IY.
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quaes hei feito grandes reformas medillinte a cooperacão generosa
do benemerito Oliveira, afim de que V. M. L tendo todos os
dados necessarios possa decidir com acer.to negocio tão pon
deroso.

Não é passivei separar da pessoa do tutor da rainha, o cara
cter impresso n'alma, do imperador do Brazil, nem da pessoa da
rainha, o de princeza brazileira, convem por tanto que as delibe
rações de V. M. I. s@bre Portugal, sej aro precedidas de madura
discussão no conselho de estado, e seguidas de competente par
ticipação á assembléa legislativa.

Deus guarde a V. M. L por muitos armos como todos desejam;
e particularmente eu que sou com a maior gratidão e respeito,
senhor - De V. M. r. subdito. fiel e reverente.- Mm'que:: de
Barbacena

Julgo acertado transcrever neste loga~ a carta que ao conse
lheiro ,Francisco Gomes da Silva, dirigiu o marquez de Barbacena
em data de 12 de janeiro de 1829 com quanto seu contetido se
r&-fira em parle a pontos das communicações daqulle ao marquez
que o leitor encontrara no capitulo seguinte.

Meu bom amigo - Tenho recebido com inexplicavel prazer
as suas cf\irtas de 27 e 31 de outubro e 24 de novembro, e dou por
bem empregados todos os meus trabalnos, uma vez que o meu
arriscad@ procedimento em Gibraltar mereceu a completa appl'o
vação do nosso augu to amo.

De agora em diante gosarei sem interrupção da correspon
dencia de V. S. e saberei o rumo certo em que devo navegar, o
que imprimirá não pequeno alento ao meu espirito, atormentado
com males physicos e moraes.

Muito pa,rticularmellte agradeço a V. S. a communicação da
memoria sobre os negocios de Portugal, que mereceu a sua ap
pt'ovação, porque em vista della, estou firmissimo em que seriam
approvadas as medidas por mim propostas pelo intermedio da
deputação portugueza, e que estão de accordo com a substancia
dessa memoria.

Rogo, porém, muito a V. S. para usar de toda a sua infiuencia
afim de que nen.huma resolução se tome sem preceder conselho,
e consenso dos mini tros, do cOlltrarjo o imperador, V. S. e eu
ser mos compromettidos infalIivelmente.

Tenho coragem para arriscar tudo no serviço, e mesmo em
obsequio de nosso amo, porém quando'taes compromettimentos se
podem e\'itar,. não aconselha a razão e a prudencia que se
evitem '~

O poder e a sciencia estão no piloto que dá o rumo, e não no
marinheiro que pega na cana do leme.

Desempenhe V. S, o primeiro papel, e deixe o segundo para
o ministro dos negocios estrangeiros.

3·i
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Estava en indiciso sobre fazer ou não fazer a V. S. esta
observação, porque de um lado a qualidade de seu verdadeiro
amigo, identificando-me com V. S. me obrigava, como homem
de bem, a dizer-lhe francamente o que entendo, por outro lado, a
pratica do mundo me tem ensinado, que as intenções mais puras
são ás vezes interpretadas avessamente, por suggestões de inimi
gos arteiros.

Comtudo a leitura da AU1'Ol'a e certa tirada que ouvi
repetir no dia 9, e logo direi a V. S. me obrigam a fazer-lhe
esta abertura.

Diga-me quanto é mister para o meu governo; faça-me
conhecer quanto S. M. quer e deseja, mas não consinta que o
ministro de estado se ponha fóra da questão, sem responder aos
meus officios, como agora fez o Sr. Aracaty, dizendo-me por toda
resposta.

Que S. M. L já me havia dado suas ordens por outra maneira
immediata e mais directa.

Isto é inadmissivel e perigoso.
A tirada que ouvi, e que desconfio será reproduzida em maio

é a seguinte:
S. M.1. não participou cousa alguma á u,ssembléa sobre os

negocios de Portugal: não consultou ao conselho de estado, nem
ouviu a seus ministros, mas com o barão de Mareschal de um lado
e Francisco Gomes da Silva do outro lado, tudo fez em segredo,
até que chegando á borda do precipicio volta a seus fie subditos
para se comprometterem em nova guerra que nunca haveria sem
o conselho daquelles dous homens.

:!t1ande pois S. M. I. primeiro que tudo, a um pam fdra do im
pe1'io; o outro que seja posto I:m accusação e então deliberaremos.

Conte com isto mais ou menos revisto, augmentado, ou
corrigido.

Nas minhas cartas para nosso amo, achará V. S. a exposicão
fiel de todos os negocios a meu cargo e solicito a sua particular
cooperação para convencer a S. M. do quanto convém parar por
algum tempo na conclusão do casamento.

A colera e persegulção anstriaca está levada ao maior auge,
e como princezas só ha na AlIemanha aonde a influencia de Met·
"ternick é decisiva, forçoso será esperar alguma circumstancia
que nos desembarace daquelle inimigo, ou facilite meio de o
illudir .

Cahi das nuvens com a princeza da Dinamarca, que sendo
mui bem feita e educada, tem 08 olhos, pestanas e sobrancelhas
albinas.

A de Baden que ahi pareceu faciJ, lembre-se V. S. que a
carta da mãi tem a clausula de obter o consentimento e conselho
do grão-duque que é grande amigo do infante D. Miguel e de
Metternick.

Ainda não vi Dumoulin e o mandei chamar.
Si for passiveI prescindir daquelle consentimento, bem esta

mos, porém, si for ab~olutamente necessario, escusado é fl1.lar
em tal.
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Quando em Vienna conheci a perfidia de Metternick, puz
ponto na negociação do casamento e pedi otricialmente por escri
pto que nada mais se fizesse até novas ordens de S. M. r. depois
da minha chegada ao Rio.

Entretanto l'l'letternick na. minha ausencia ~eduziu ao mar
quez de Rezende que, por um excesso de zelo, cahiu em pedir ao
principe da. Suecia, sua irmã.

O principe fingiu acceitar o partido; deu-se conhecimento
disto ao imperador da Austria, soube·o todo o corpo diplomatico,
e toi o pobre Rezende encontrar-se com o principe em Chal'lsruhe
em dia e hora determinado para pedir a princeza, que deu um
não redondo, tendo Metternick o cuidado de o fazer publicar em
todas as gazetas.

Si pai, a mãi da princeza de Baden, que vive fóra da côrte,
e é despresada pelo grão-duque, insiste em obter o consentimento
deUe, é para mim indubita.vel que teremos urna segunda scena
preparada por Metternick e que será mais escandalosa do que
todas as outras.

Pense V. S. mui sizutlamente neste negocio e aj ude-me a
moderar a impacieneia de nosso augusto amo.

O que teria sido a principio fcLcilimo, si eUe não tivesse sido
enganado e trahido pelo barão de Mareschal e o principe de Met·
ternick, torna-se agora da maior ditJiculdade passiveI.

Mas, assim corno salvei a pessoa da rainha e obtive que fosse
eUa recebida pelo rei e família real, de sorte que tudo vai to
mando tal andamento, que, mão grado os esforços em contrario
empregados por Wellington, completamente fanatisado por Met·
ternick, hade esta augusta' senhora recup ral' a posse do seu
throno usurpado; hei de do mesmo modo conseguir o casamento,
si nosso augusto amo me quizer dar tempo.

Em observallcia das suas instrucções, arbitrei para o cama
rista;€ 600 por anno, para o guarda-roupa ;€ 500 e para o medi
co ;€ 400.

V. S. não me autorisou para este ultimo, mas, elle estava
em identicas circumstancias e já em urgente necessidade.

Não havendo portador desta vez e temendo eu mandar os
otricios pela mala, porque seriam lidos por Aberdeen, pedi ao
almirante conde de Souzel que mand~sse o Pamplona com elies,
e escusado será que volte, assim pudesse eu livrar·me dos
outros que estão em Falmouth comendo e bebendo sem fdzer cousa
alguma.

lJizendo-me o almirante que talvez frei João quizesse ir, tive
o cuidado de previnir ao almirante que, sendo assim. deveria pre
ferir ao sobredito frei João. .

Adeus, até o seguinte paquete. -Marq«()~ de Bal·bacena.

,
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CAPITULO XXViI

A incerteza em que o marquez de Barbacena permanecia
quanto amaneira porque o imperador receberia a noticia da de
viação operada por elle no roteiro da viagem de sua filha a
rainha de Portugal~ causava-lhe dolorosa anciedade; e si bem
que as cartas particulares de pessoas CID seu conhecimento, e
ultimamente algumas communicações do conselheiro Francisco
Gomes da Silva, afilrmassem que D. Pedro não transigira com a
usurpação, sendo por isso baldada a missão de Strangford, donde
o marquez acertadamente inferia, que todas as- suas medidas,
teriam merecido a plena approvação do soberano; comtudo o
additamento que essas mesmas cartas traziam, no sentido de que
o barão de Mareschal continuava inseparavel do imperador, e á
gosar da sua intima confiança, enchia-o de cuidados e inquie
tações.

O marquez estava agora senhor de todo o fio e escopo da missão
de Strangford, e conhecendo como conhecia, a dexteridade de
Mareschal, conl cujo apoio Strangford contava, receiava qual
quer facilidade da parte de D. Pedro.

Oseu espirita pois, não estava tranquillo a respeito do resul
tado.

Tinha elle salvado a pessoa da joven e interessante princeza
brazileira das garras de Metternick ; tinha obtido que fosse eUa
solemnemente recebida pelo rei e família real da Gran-Bretanha,
e reconhecida como a legitima rainha de Portugal.

Tinha disposto os meios para D. Pedro triumphar do usur
pador e cobrir-se de gloria, frustrando os desígnios da perfidia
austriaca, e connivencia de Wellington e Aberdeen; mas si as
suas cartas tivessem chegado a presença do monarcha algumas
horas depois de haver Strangford conseguido o objecto da sua
missão, que consistia em seduzir ·D. Pedro a capitular com
D. Miguel, sacrificando sua honra e caracter, sacrificando sua
filha e a nação portugueza: só restaria ao marquez morrer de
dor e de vergonha.

Assim, foi com os sentimentos de intenso jubilo que leu as
cartas do conselheiro Francisco Gomes da Silva em que por
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ordem do 'ÍlIlperador, não somente era a sua medida plenamente
llipprovada., mas até elie proprio em ~ome do 'Principe felicitado
por a ha-ver adoptado.

Vou agora entrar na transcripção destas cartas, e dos do
cumentos que as acompanharam, dando-as chronologicamente
afun de não quebrar o no da narração, e mesmo Jlorque o seu
conteúdo por tall maneira se encaueia, que qualquer suppressão
'Produziria 'Uma lacuna, ou solução de continuidade]la historia
dos eventos da vida do marquez de Barbacena.

Antes, porém, de entrar na transcripção destes importantis
simos documentos .historicos, convém voltar a analyse dos acon
tecimentos que continuavam a desemolver-se em Portugal,
assumindo um caracter cada vez mais ameaçador.

Com eft'eito a 'Usurpação adquiria alli proporções verdadeira
lDente dominadoras, sendo acompanhada de todo o cortejo odioso
e sangrento, que compõe o apanagio indefectivel das ignobeis
tyrannias.

Não fôra ella no emtanto maquinada por um aventureiro que
tivesse tido de galgar a posições officiaes, dispu~'l,ndo -palmo a
palmo contra uma odem de cousas constituída, cujos represen
tativos lhe fosse mister arredar e destruir.

Era o proprio governo, representado na pessoa de um principe
de sangue, que fora investido das attribuições do poder executivo
por aqueIla autoridade suprema a quem de direito cabia fazeI-o;
dispondo de todos os recursos da monarchia, e cuja rebeldia quasi
que não encontrara opposição, porqne a distancia em que D. Pedro
demorava do theatro da acção, o impo_sibilitava. de acudir de
prompto, com medidas calculadas a frustal-a, quem agora .se
patenteava tyranno, cruel, sombrio e covarde,

Não se podia negar,mesmo suppondo a inalteravel continuação
da ordem legal de consas, que a distancia em que se achava
D. Pedro militaria. poderosamente em detrimento do bom go·
verno de Portugal, e estabilidade da sua causa; visto como a
interferencia, que o seu genio propenso a dominação jamais o
})ermittiria deixar de exercer alli fazendo-o adoptar medidas e
nomeações, enjo alcance e conveniencia, não poderia de tão
longe, devidamente aquilatar, daria oceasião de descontenta
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menta li. alta nobreza portugueza, que não tolerava qualquer
influencia procedente do Brazil, incitando-a por consequencia
naturalmente a pender em favor das tentativas ambiciosas de
D. Miguel.

Assim, si o acto da usurpação tivesse sido acompanhado por
uma amnistia ampla, generosa e comprebensiva, e não, como
fôra, por medidas de compressão e vingança, dirigidas contra os
subilitos fieis do legitimo rei, pelas rancorosas incitações de uma
mãi desnaturada, cuja influencia dominava os perversos instinctos
do filho rebelde; quasi que se poderia ter supposto que pudesse
o infante ter logrado, si não justificar a sua acção, ao menoS
consolidar o seu governo, pois ja não se podia duvidar mais que
a causa de D. Miguel tinha por si a maioria da nação portu
guezaj onde, como na Hespanha, mesmo na Hespanba dos nossos
dias, experimentava-se o contristador espectaculo de erguer-se
a grande massa da população em defesa das instituições abso
lutas.

Comprehende-se que as classes privilegia.das reluctem abrir
mão dos privilegios e monopolios de que estão na posse e goso,
mas que os povos apaguem os grilhões que os mantém em vassa
lagem, é facto que ministra uma lugubre idéa do seu estado.

A gente do campo erguia-se sob o influxo das familias abas
tadas e prestigiosas, e formados em corpos denominados guer
rilhas, punha-se ás ordens do governo usurpador, o qual deter
minava que se fizesse aos constitucionaes uma. guerra de ex
terminação.

Massas turbulentas armadas de varapaos e chuços, trazendo
padres ou frades á sua frente, percorriam os campos, as aldeias, e
logare.i~s à cassa dos adherentes li. carta constitucional annullada,
maltratando os suspeitos de sympathisarem:com essas idéas.

Velhos, crianças e mulheres inermes, familias inteiras eram
espancadas, arrastadas pela estradas e ruas, e atiradas nos
calabouços (').

(1) Em um discurso sobre os negocios de Portugal por esle tempo pronunciado
nn cnmarll dos communs disse lord Palmerston o seguinte:

D. Miguel mostrou-se trnhidor, fraco, perjuro. cruel, e tyranno, que para
se vingnr de rcaes ou suppostas ofl'ensas, e opposição nos seus projectos uão
poupou nem a mfancia, nem a velhice, nem o sexo nem a situação•.
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Muitos foram pelos tribunaes condemnados á morte; outros' o
eram pela propria populaça que os assassinava antes de os
en tregar aos magistrados.

As cabeças das miseras victimas eram cortadas, pregadas em
postes afincados nas praças publicas, e expostas por muitos dias,
para pasto sangrento da plebe enfurecida.

Na capital, o procedimento dos grandes da côrte, da alta
nobreza, das dignidades ecclesiasticas, era unisono.

Portugal despejava-se de gente, que, na emigração para
paizes estranhos procurava asylo contraa sanha dos miguelistas.

Era o reino do terror, mas pelo inverso do que houvera em
França.

Lá foram os povos que se levantaram em massa contra um
regimen corrupto, iniquo, e oppressor, cuja destruição purificou
para sempre o ambiente politico das nações cultas.

Aqui era uma populaça degradada pelo despotismo, aviltada
bela superEtição, e desvairada bela ignor~ncia, quem, açulada
pelo proprio governo, se erguia contra os espiritos patrioticos e
generosos que se sacrificavam para conferir a Portugal institui
ções constitucionaes, e áquelles mesmos que os perseguiam, os
direitos e garantias de cidadãos livres.

Via-se nesta mesquinha quadra da sua historia, uma singupr
inversão na ordem natural dos successos, nascida inteiramente
do estado de embrutecimento em que esta parte da nação portu
gueza jazia, pelo etreito da ignorancia, e do fanatismo em que
fôra. adred.e mantida pelo regimen anterior.

Dai aos povos instrucção, de maneira que cada individuo possa
por si formar, como succede nos Estados Unidos, uma idéa clara,
acertada, e justa, do que melhor convém aos interesses reaes do
seu estado social, e ficai certo de que nesse aperfeiçoamento
moral tereis criado, não só o mais possante esteio das instituições
liberaes, mas tambem um baluarte inexpuo-navel contra as am
biciosas pretenções dos caudilhos e mandões.

Mesmo em Portugal dava-se agora notavel exemplo desta
verdade.

A nobreza e o clero erguiam-se alli em prol do absolutismo,
porque sabiam que sob eSsa fárma de governo encontrariam a
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garantia dos seus fóros, privilegios e monopolios; e estas duas
classes preponderantes sublevavam a populaça -venal, ignorante
e fanatica, contra os partidarios ela carta constitucional, que
constituiam a parte educada e patriotica da nação porLugueza,
acoimando-os de inimigos da religião, do throno e do Estado.

Infelizmente, porém, esta classe limpa da nação portugueza,
nesta conjunctura, parecia atacada de paralysia e completamente
destituida da força e virilidade precisas para"fazer um esforço bem
suceedido de Tetrahir-se ao jugo cruel da manopla do despotismo,
o qual, dispondo de todos os meios de acção que estão sempre ao
alcance dos go-vernos, ainda curvava ii. sua -vontade os espiritos
indi1ferentes e os timidos, embora fossem:estes, em muitos casos,
secretamente additos ás leis constitueionaes.

Dos soccorros estrangeiros nada ha-via a esperar, pois a Ingla
terra, a quem, não só pelos principios de honra e dignidade, visto
como de ha dous annos não tinha este paiz deixado de seguir um
só conselho dado por ella, mas ignalmente pe'los dictames da
religiosidade Ilolitica attenta a identidade das instituições, devia
competir a situação da legitimidade e carta constitutional em
Portugal, pelo contrario, trabalhava antes em sentido adverso,
movida tanto pela innata a-versão que os seus actuaes ministros
-votavam ás instituições livres, como pela influencia da Austria,
à'qual sustentava a indeclinavel necessidade de apagar á nas
cença qualquer tentativa de introduzir-as perniciosas instituições
constitucionaes na Europa, afim de evitar a sua completa con
flagração.

Coloria, porém, o governo inglez o fleu verdacleiro 'Pensamento
com o especioso pretexto da necessidade de manter a paz da
Europa, enunciando o afl'ectado receio de que a sua intervenção
armada nos negocios de Portugal trouxesse uma guerra estran
geira ou civil que compromettesse a tranquillidade geraL

Quanto á França e Hespanha, si não justificavam abertamente
o modo por que a usurpação fôra realisada, todavia secretamente
perdoavam a D. Miguel os seus excessos em attenção ao resultado
obtido na subversão da carta constitucional, embora em deferên
cia á opinião publica, sentissem a necessidade de contemporisar,
suspendendo por ora o reconhecimento offieial de usurpador.
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o dogma. da legitimidade, a santidade das jnstÍltuiçõ.es dima
nadaa do throno; os Juramentos -prestados á face da igreja;
1mdo emfi:m se ha'Via pl1ofanado em Lisboa., e 'nenhum governo
queria. prestar o menor soocorro á rainha contra o11Surpador :
todos os seus crimes haviam sido resgatados "peta -precioso ann:iqui·
lamento da carta portugueza ! ! !

Neste estado de cousas, pois, só restava aos constitucÍDDaes
portuguezes a espera.uça de que o imperador de Brazil, pae da

I
princeza cujos interesses se pleiteavam, abraçando franca e vlgo-
rosamente, a sua causa, 'Prestasse-lhe, além do apoio moral,
aquelle soccorro maJterial inclispensavel para a r.estauraçw da
sua corõa.

Tres principi08 que D. PedTo não poderia nunca sacrificar
militavam para induzi~o a adoptar esta politica; primeiro, a
sua propria gloria; segundo, os direitos de sua filha; j;erceiro, a
sorte dos leaes portuguezes, que se achavam identificados com.a
causa de D. Mariu II e a carta con titucional dada por e11e,.B os
quaes padeciam em PGrtugal e fóra deUe, os 'tormeatos da perse
guição do governo usurpador pela sua fidelidade.

Entretanto tinha a missão ue Strangford por objectivo arrancar
de D. Pedro o seu consentimento para a conclusão do casamenio
da rainha com o principe que lhe ronbara a sua corôa, confun
dindo os direitos de ambos e deixando em perpetuo ilencio as
instituições que o soberano outorgara á nação portugueza.

Pretendla- e induzi-lo, mesmo forçal-o com a ameaça do reco
nhecimento da usurpação, a sacrificar de uma só vez todos OS

tres principias que a sua gloria, o seu dever, e a sua honra, exl
giam que mantivesse illesos ; sacrificando ainda a passoa de sua
filha com tal consorcio, a uma sorle cuja per"peotiva repugnava
não só ao coração do pai, como mesmo aos sentimento do
homem de honra.

Era isto, entretanto, o que o duque de Wellington e o conde de
Aberdeen, servindo de linstrumento da protervia de Metterniok
pretendiam aacauçar com a mis ão trangford.

Pretendia-se cobrir o impetador de eterno opprobrio, secreta
mente indu~indo-o a adoptar medidas que mais tarde se ap.re
ssnta.riam no publico, como n!lJscidas da sua propnia 'vontade, e-
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pelas quaes legitimando a usurpação e os crimes de seu irmão,
fosse eUe mesmo o instrumento da destruição da carta qu,e ou:'
torgara aos portuguezes, e do sacrificio da pessoa de sua filha
ao minotauro dos nossos dias.

Felizmente porem a intelligencia aguda e clara de D. Pedro
aquilatou perfeitamente o odioso escopo do assumpto, bem como
a villania dos manejos que se puzeram em acção; e a innata
nobreza do seu caracter negou-se a acceder ao que se exigia
deUe.

Vio-se aqui o magnifico espectaculo de um monarcha, o qUll.I,
tendo espontaneamente outorgado a seus subditos instituições
liberaes, que circumscreviam a autoridade e poder herdados de
seus maiores, resistir agora com tenacidade, não só á vontade
das grandes potencias da Europa colligadas, como até á de uma
vasta maioria desses mesmos subditos, que o incitavam a abro
gal-as.

Este facto, unico na historia das transacções dos reis, só por
si basta para immortalisar a gloria de D. Pedro.

Mas porque então não seguia o principe franca e vigorosa
mente a politica magnaaima que convinha i que seu coração lhe
dictava, e que lhe era tambem apaixonadamente recommendada
pelo marquez de Barbacena.

Impedia-o um immenso obstaculo nascido da pouca cordiali
dade nas suas relações com o corpo legislativo do paiz sobre que
reinava; sem o apoio leal e ellergico do qual, não poderia o
monarcha brazileiro assumir para com os negocios de Portugal
a attitude rasgada e sobranceira que a occasião demandava, e o
marquez de Barbacena lhe indicava.

Não fôra elle reconhecido por Portugal, e pelas potencias
estrangeiras como o legitimo herdeiro do throno portllguez ~ Não
abdicara a corôa depois na pessoa de sua filha ~ E não fôra esta
senhora reconhecida por esse mesmo Portugal, e por essas mes
mas potencias estrangeiras, como a legitima soberana daquelle
reino ~ Qual era pois a condição que f-altava para conferir a seus
direitos, o cunho da legitimidade?

E não era a conquista de Portugal que se tinha de empre
hender. Cumpria unicamente despertar alli, e apoiar por um
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modo etlicaz a lealdade dos bons portuguezes, ora opprimida
pelo guanto do despotismo; e a presença de tres ou quatro fra
gatas, e um modico auxilio pecuniario, era tudo quanto se re·
queria.

O que, pois, impedia a D. Pedro de organizar no imperio,
como pai e tutor, e natural zelador e protector dos direitos de
sua filha, uma expedição que a fosse estabelecer no seu throno,
e castigar o usurpador? Impedia·o essa falta de cordial intelli
gencia com o corpo legislativo da nação brazileira.

Graves faltas commettidas por ambas as partes, mas princi
palmente pelo imperador, tinham azedado as relações mutuas,
de maneira que o soberano e os corpos representativos da nação,
não marchavam em harmonia.

A verdade é que nesta época, nem de uma nem da outra
parte, era o mechanismo do systema constituciona.l comprehen·
dido ; e ambas as partes exigiam muito mais tia outra, e presta
vam-se do seu lado a conceder muito menos, do que a indole do
systema prescrevia.

Demais militava ainda com notavel detrimento, a incapaci
dade crassa da maior parte dos ministros de D. Pedro.

Não haveria porém então no paiz outros homens a quem o
monarcha pudesse ter conâado os postos da governação?

Havia-os, e a assembléa os apontava; infelizmente, porém, o
indomavel orgulho e genio imperioso do principe, e tambem a
secreta e invencivel deEconâança que nutria das intenções e fins
desses homens; o receio de que, si os elevasse ao poder, eHes
cuidassem antes de si, do que dos interesses da corôa e do impe
rio, faziam-no persistir em recusar admittU-os aos seus conse
lhos, mangrando dessa arte os corollarios naturaes do jogo da
quellas instituições liberaes por elIe mesmo outorgadas.

As suas idéas sobre os negocias de Portugal eram comprehen
sivas e grandiosas. As suas vistas magnanimas; e, pois, não
se póde imaginar que nestas condições, um ministerio consti
tuido de accordo com os reclamos parlamentares, deixando de
comprehender e applaudir os seus desejos, recusasse realizar
uma politica inspirada por sentimentos tão elevados; ou que a
nação brazileil'a se esquivasse de lhe prestar o seu apoio.
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Desta falta de mutua..in1elligencia, reunida á nociva influencia
que no animo de D. Pedro exercia o embaixador da AUBtria
barão de Mareschal, nascia essa vacillação '!las iSuas proils
sões e uos seus actos relativamente aos negocios de Portugal;
01',0. se ostentando beUicosos, ora pacificos, que se tornaram tão
'11otav:eis, e em certl;)s casos, igualmente prejudicial, tanto ao
esplendor da propria gloria, como aos verdadeiros interesses dos
sens subditos, quer de -Portugal, quer do Brazil.

D. Pedro tinha contra si o peccado original. era portuguez
de nascimento, e não se póde im.aginar que o seu peito estivesse
absolutamente isento daquellas prevenções e desconfianças, que
nesses tempos todo~ os portuguezes nUÍi'iam, mais ou menos,
contra os filhos do Brazil.

,Os brazileiros da sua parte por igual operação dos sentimentos
de nacionalidade, desconfiavam tambem das suas secretas inten
ções, attribuindo-lbe o designio de fazer reverter o Brazil paTa
o jugo de PortugaL.

Si nessa occasião tivesse apparecido no Brazil um estadista
-verdadeiramente superior, dotado de elevadas qualidades moraes
e que, como condição indispensavel, fosse portuguez de na ci
mento, mas devotado aos intBresses do Brazil, e ao mesmo tempo
sincero admirador do grande caracter do principe, não padece
a menor duvida de que, tanto o monarcha como a nação lhe
haveriam conferido illimitada confiança, poupa.ndo a ambo mui
tos odios e dissabores.

O papel que nesta conjunctura o imperio do BrazH poclia ter
representado, e que com tal ministro na gerencia dos seus nego·
cios, P9r certo que teria representado, era o mais h.eroico e o
mais feliz que a historia apresenta, porque de um lado vingava
a injuria feita a uma prinneza bra.zHeü'B, reivindiOBndo seus
Jegitimos e reconhecidos direitos, e por outro lado acudia em
-defesa da nação de que descendia, agora curvada -sob o despo
tismo atroz do usurpador, sendo no emtanto eUa, aquella mesma
'Ilação, a qual apenas tres annos antes combatera para u1rocar
a sua liberdade.

Um homem de estado, como o que venho de ,descrever, teria
aproveitado o ensejo e cobellto a nação de .g.lQ11ia..
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Em ordem a ministrar a D. Pedro todas as informações pos
siveis relativamente aos negocios de Portugal,- de maneira que
o soberano pudesse resolver, com pleno conhecimento do assum,.
pto, havia o marquez de Barbacena, de accordo com o visconde
de ltabayana, marquez de Palmella; e os portuguezes mais dis
tinctas refugiados em IngIaterra, resoI-vido enviar ao Rio de
Ja.neíro uma depuiação composta de tres membros escolhidos, à
qual fôra incumbi o entregar-lhe uma reprosentação e supplica,
assignada por todos os seus compatriotas, eK"Qondo as suas pre
ces e os seus desejos.

Esta deputação havia seguido para o seu destino em fins de
outubro, no paquete de Buenos Áyres e compunha-se do conde
de obidos e Sabugal, par do reino, e dos desembargadores Ale
xandre de Moraes Sarmento e Joaquim Antonio de Magalhães,
membros da camara dos deputados, indo munida das seguintes
instrucções para servirem de additamento à petição que levavam,
redigidas peIo marquez de Barbacena e marQ..uez de Palmella, de
commum accordo.

Instrucções para servirem de additamento á representação
que se dirige a S. M. o imperador do Brazil, em nome de um
grande numero de leaes portuguezes.

Árt. I .o Pedindo a sua magestade imperial que se digne
conservar sua augu ta filha, entre os portuguezes fieis à sua
causa, emquanto não se achar de posse do seus estados, en
tende-se principalmente indicar que por caso nenhum sua ma
gestade imperial persista na intenção de a enviar para a
Austria, porque observando a conducta falsa e artificiosa do
gabinete de Vienna, ha todo o log-ar de receiar que sua ma
gestade fideJissima ficasse alli detida debaixo de pretextos ma
liciosos, no caso de se não verificar o ajuste que aquelle gabinete
de accordo com o de Londres, estão empenhados em eiIectuar
por meio do casamento da mesma augusta senhora, com seu tio
o senhor infante D. Miguel, ajuste que todos os portuguezes
com razão consideram como impraticaval e monstruoso, e que
equivaleria à rUÍDa total da causa constitucional em Portugal,
llem poderia ser consentido por sua magestade imperial sem a
mais grave lesão da sna consciencia e honra.

Porta.nto no caso de não poder sua magestade fidelissima
por qualquer motivo que seja, continuar a residir em inglaterra,
nem estabelecer-se em um ponto qualquer dos seus estados,
convirà antes que regresse temporariamente para o Brazil, do
que expol-a a ser victima em Vienna de uma intriga semelhante
a que o senhor D. Fernando VII foi encontrar em Bayona.
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Art. 2. o Não querendo sua magestade imperial como é bem
de suppor, dar por perdida a causa de sua augusta filha, não só
pelo amor que naturalmente lhe consagra, mas tambem porque
nessa mesma causa se acha interessada a felicidade da nação
portugueza, que sua magestade imperial espontaneamente e
sem ser solicitado, quiz assegurar por meio da carta conslitu
cional, e porque a sua propria gloria e talvez a segUl'ança do
throno, e das instituições do Brazil, ::-equerem que o seu nome
não recaia em adio, e menoscabo na Europa, é indispensavel
que se adoptem sem perda de tempo, todos os meios que podem
ter influencia moral sobre os animas dos por;:.tuguezes, e nos
gabinetes da Europa, e que estes meios sejam1;ambem acompa
nhados de algum apoio de forças elfectivas por parte tlo Brazil,
pois é evidente que a senhora D. Maria II si ficar abandonada
na sua tenra idade, a uma distancia immensa de seu pai, sem
ninguem que se ache legalmente autorisado a zelar dos seus
interesses, e reclamar seus direitos, se achará absolutamente
entregue á disposição dos gabinetes da Europa, cada um dos
quaes, ainda quando se supponha sincero e liso na sua politica,
deve naturalmente ter vistas e interesses proprios, que ha de
preferir aos dl\, senhora D. Maria ll, e mal póde esperar-se,
nem mesmo seria airoso solicitar soccorros dos alliados de
Portugal para reivindicar os direitos da mesma senhora, quando
seu alliado mais natural, seu proprio pai não abrisse a este
respeito o exemplo, que por tantos motivos lhe comp te dar.

Art. 3. 0 Resulh do que fica exposto a necessidade absoluta
de dar alguma existencia, e fórma legal a um governo que
deverá obrar em nome da senhora D. Maria II emquanto se
não puder instaurar a regencia da carta, e para esse fim potlerá
propol'-se a sua magestade imperial a adopção do projecto de
decreto que vae annexo debaixo de n. 1, no qual se buscou
sobretudo sanar a irregularidade que resulta de não havei' sua
magestade imperial previsto o caso da usurpação do senhor
infante D. Miguel, para designar o governo que hauia de
substituir-se á regencia do dito senhor, antes de completar a sua
abdicação, e de enviar sua augustf\. filha para paizes estran
geiros.

Dignando-se sua magestade imperial promulgar o sobredito
decreto, creará do melhor modo já agora passiveI, um governo
cuja legitimidade ficará dimanando do seu m smo decreto de
abdicação, e delegando ao dito governo a tutela de ua augusta
filha, que em todo o caso lhe compete, e revistirá aos olhos
mesmo daquelles que quizerem duviaar d:ls suas attribuições
como regencia, de outras attribuições quasi igualmente impor
tan tes, cuja legalidade ninguem lhe poderá contestar.

Art. 4.° O sobredito decreto, quando sua magestade im
perial haja por bem promulgar, deveria desde logo ser commu
nicado orlicialmente pelo governo do Brazil a todas as poten ias,
juntamente com uma nota na qual sua magestade imperial se
dirigiria na sua qualidade de pai da rainha, e como chefe da.
familia de Bragança, aos soberanos alliados das duas corõas, e



- 543-

reclamaria especialmente a cooperação da Inglaterra, em ex
ecução dos tratados, em favor de sua magestade a rainha de
Portugal.

Art. 5.° Dos mesmos principias ja expostos, resulta a conve·
niencia de se tuar por meio de um tratado de alliança o auxilio
que sua magestade imperial indispensavelmente ha de prestar
a sua augusta filha, si não quizer, como por certo todos os
portuguezes leaes esperam que não queira transigir com a.
usurpação.

Debaixo do n. 2 vae annexa a minuta de um projecto de tra
tado de alliança, cujas estipulações se propõem como perma
nente, por parecer que convém aos interesses das duas nações,
que tão recentemente ainda pertenciam a uma só monarchia.
continuar debaixo da fórma de um tratado de alliança defensiva,
a manterem um enlace intimo de união, e por parecer que a ga
rantia mutua das suas instituições, servirá para captar os animas
e grangear a approvação de todos aquelles que de boa fé desejam
ver consolidar no Brazil, e restaurar-se em Portugal o systema.
representativo.

E' de notar que os soccorros pecuniarios que o Brazil tem
fornecido, e pMe ainda fornecer á Sra. D. Maria II independen
temente de qualquer tratado de alliança, não servem de onus ao
Brazil, por isso que em todo o caso deverão descontar-se na liqui
dação de contas entre os dous paizes, da quantia avultada que o
Brazil ainda deve a Portugal.

Art. 6.° Quando mesmo S. M. r. na Gua alta sabedoria. não
julgasse conveniente por agora o rompimento decisivo de hosti
lidades, entre os dous paizes, bastaria, segundo toda a probabi
lidade, a interrupção temporaria do commercio, como já teve
logar lia cinco annos, para produzir um ell'eito mui consideravel
em Portugal, e a historia di plomatica o:fferece continuas exemplos
de interdictos, e interrupção de relações commerciaes entre dons
paizes, sem que por isso se reputem em guerra aberta, nem se
sigam hostilidades.

Art. 7.° Quando S. M. L adoptar a medida indicada no ar
tigo precedente, ou seja ou não acompanhada de um estado de
guerra, muito conviria que ao mesmo tempo houvesse por bem
lançar mão do expediente que indica o documento n. 3, e apre
sentar assim a nação portugueza o contraste visivel do abati
mento do seu commercio com o Brazil, debaixo do sceptro do
Sr. infante D. Miguel, e da perspectiva de um tratado perma
nente, e vantajoso o mais que póde desejar·se, logoo que se ache
restaurada a Sra. D. Maria II. Esta comparação não poderia
deixar de produzir o maior etreito, e S. M. L por meio do tra
tado proposto adoptará em todo o caso uma medida ditada pelo
verdadeiro interesse de ambas as nações, e encherá um vacuo
que indevidamente se deixou ficar, quando se negociou o tratado
de independencia, e que em certo mario torna incompletas as
transacções do anno de 1825.

Art. 8.° O pacto de família que é indispensaxel concluir para
evitar todo o motivo de dissenções ou duvidas futura" apreseata
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agora alg-umas diffi.culdade obvias, que nM podem suppera;r-se
de repente, e que indu'Zem a deferir PflII'aJ uma época futura, a sua.
conclusão.

Art. 9.° Finalmente um dos objectos mais eEsenciaes que leva
a deputação, e se acha indicado na repl?esentação de que elia é
portadora, é o de obter de ~. M. 1. a declaração de que não
annuirá a nenhuma propo ta tendente a conservar no throno ou
na regencia o Sr. infante D. Miguel. Dahi se segue não poder
já ter effeito o casamento que formava uma das condições da,
abdicação; e ou S. M. I. e decida a fa2er desde já publicamente
essa declaração conforme em tudo aos votos da porção fiel da
na:ção portugueza, ou queira reservall-a para época mais conve
niente, faz-se em todo o caso necessario que assim o communique
do modo o mais furmal e decisi'Vo aos gabinetes, que se moswam
empenhados em fazer do dito ca ~mell't1o a base da reconciliaçãio,
e que' sobre i to não haj81 a menor hesitação.

Não parece por emquanto conveniente pensar-se nos partidos
que podem offerecer-se para aspirar a mão da Sra. D. Maria II
e deve reservar-se esta interessante questão para uma época
subsequente.

Londres, em 28 de outubro de l828.-lllarque.:; de BarblXcena.
- Marquez de Palmella.

Iam annexos a estas instrucções, debaixo de n. 1, um projecto
de decreto creando um consalho de regencia em Portugal para
defender os direitos, zelar os interesses da rainha D. Maria II e
governar os seus estados em razão da sua menoridade, emquanto
se não pudesse instaurar o governo determinado na carta consti
tucional de n. 2 um projecto de tratado de alliança entre os dous
estados Brazil e Portugal, e entre os dous ramos reinantes da
imIlerial e real família de Bragança; e de n. 3 um projecto de
tratado preliminar de commercio entre o Brazil e Portugal.

Segue agora a transcripção das cartas, officios, e documentos
que o marquez recebeu do Rio de Janeiro, communicando a ma
neira porque o imperador recebeu a noticia das medidas tomadas
For e11e, em vista dos acontecimentos de Portugal, e do procedi
mento do governo inglez.

Do conselheiro Francisco Gomes da Silva ao marquez de
Barbacena.

Exm. amigo e senhor.-Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1828.
A's quatro horas da tarde de hoje entrou neste porto a fragata

]). Fm1'lcisca, e ];lar el1Ui recebeu nosso amo as suas cartas de
3 e 6 do mez proximo passado.
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lmmediatamente que entrou fui a bordo, e ás cinco [horas
estava o mesmo senhor de posse dellas, e como amanllã sahia a
GaZatea S. M. 1. manda responder-lhe que esta satisfeitis
simo com o que V. Ex. praticou de ir para Londres.

Dou a V. Ex. os devidos parabens, por ter feito e prevenido
a von lude de nosso amo, e igualmente lhe participo por sua,
ordem, que não se tendo veritlcado a viagem por ltalia, e de
vendo por conseguinte ter S. M. F. demom. em Londres, e
mesmo em alguma outra cidade, o mesmo augusto senhor uuto·
risa a V. Ex. para arbitrar uma quantia mensal para. o decente
e commodo pass3.dio do gentil bomem Jose de Saldanha, e guarda
rou pa Paulo Martins.

Finalmente S. !II. 1. de novo autorisa a V. Ex. em tudo
e por !LIdo concernente ao arra.njo e commodo de S. 11. F.
e de toda a família, e descanç<1 na amLade e no discernimento de
V. Ex não só nisto, como em tudo de que foi incumbido.

Toda a familia imperial passa de saude.
Eu novamente faço a V. Ex. os meus pI'otestos de estima, e

amisade, pois sou - De V. Ex. amigo certo e obrigadissimo.
Francisco Gomes da Silva.

Rio de JaneiI'o, 24 de novembro de 1828 - O paquete GoZclfinch
que o encontl'ou á entI'ada de FaJmouth, nos trouxe noticias de
S. M. F. de 23 de setembro, e as 2as vias das que V. Ex. es
cre "eu de Gilbraltar, e aqui se receberam as ps pela fl'a
g-ata D. Francisca, cuja recepção jâ accusei pela fragata. ingleza.
GaZatea em 31 tle outubro, e confirmando inteiramente seu con
teúdo, tenbo de accresc:entar que estamos de mãos debaixo do
braço, espel'ando noticias suas relativas á causa de Portugal,
as im como em referencia a 10l'l1 trangford que depois da pri
meira entrevi<;ta. que teve com S. 1\1. 1. (e na qUlLl conlleceu
que a abdicação.não estava completa) anda pas. iando, e apenas
!la dias encontrando-se comigo em caSlt tle MI'. Pontoi me
pel'guntou, soube se eu pa.ra. não estar incommodando aS. M. 1.
com quem elle se devel'j,t ententleL', Jogu que tivesse quaesquer
noticias da rainha, e da sua chegada e tratamento em In"'Jatel'l'<l ;
ao que tenho ii. responl.!er pOl' ordem de no so amo em no tor
na.lltlo:lo encontrar (pois que polo mesmo caso que e faz a, peI'
gunta, por es e se faz a. 1'e posta, e por i so o não vou procul'ar
para. re ponder-Ihe) que comigo directameute, porque não sendo
negocio que diga. respeito a negocio::> bra.zileiros, é albeio tI'ata.r- e
pela repartição dos negocios estl' llgeiros.

São tantas as memorias e os conselhos, que nos"o amo tem
recebido relativamente ao que deve fazer sobre Portugal, que
seria um uunca. acabaI' enumerai-as, ma a da cópia inclusa
deu-me tanto n goto, a combina, tan to com alia que não po- o
dei:mr (le rometter~JI1'a.

A todas tenbo rospollllido de orl.!em de S. M. I. que V . Ex.
foi plenis ima.mente autol'isado, que ~e podia l.!izer quo V. Ex.
era o SI'. D. Pedro, pol'lanLo qUtl Lutlo e "lava entl'egue a

35
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V. Ex., e que S. M. naua podia llelibern.r, uma vez que delegou
todos os poderes em V. Ex. sem ser de commum accorclo, e que
lJOrtanto aguardava noticias de V. Ex. do que tivesse por
ln, feito.

S, 1\1. L escreve nesta occasião aS. 1\1. le. ~ tambem
eu via a V. Ex. uma cartiulJa, sendo portador dellas Antonio
ch\ Costa que ,ai neste paquete.

Mande-me V. Ex. suas ordens que executarei como quem é
deVo Ex. etc., etc.- Francisco Gomes da Silva.

Rio de .Taneil'o, 12 ue uezembl'o de 1828.- Finalmente chegou
o paquete hontem ele tai'de, e veio bem a tempo para contra
balançar a semsaboria e desprazer em que se achava nosso amo
pelo motivo que sabe.

S. 1\1. parte esta. manhã para a Serra, eu estive hontem com
elle até a' li horas da noite, lendo todas as cartas e officio'
dahi recehidos, ordenou-me que tlisses e a V. Ex. que est:i.
atisfeitis imCJ com a recep.;ão que S. 1\1. F. ahi tem tido, e que

confia que V. Ex. ultimarn, tão importante negocio, qual o ele
restabelecer no tl11'ODO portug"uez sua leg-itimn. soberana, e que
póde estar certo de que nem Stt'angfol'\ nem Mareschal, nem
outro qualquer que aflui venha, o 1'ar;1 mudar de opinião, nem
o fara. ordenar mais cou a alo'uma a V. Ex:. como seu represen
tante na tutoria de sua filha, e V. Ex. pelo contetido das que lhe
tenho dil'igido, bem vá qne isto e tem executado.

Emquunto ao casamento fica bem certo, flue V. Ex. tratar;i,
com a possivel brevidade, e pelo qual ele novo ~nsta; finalmente
que está tão satisfeito com o que V. Ex. tem praticado, que de
novo lhe ortorga todos os poderes, não lhe escrevendo agora
por estar muito cançado. e ser muito tat'cle hontem quamlo me
deixou, e hoje ter ido p' ra a Set'ra.

Eu dou novamente a V. Ex. os parabens lJela sua boa che
gada, sentindo como amigo verdadeiro a sua falta de saude, que
espero em Deus se restabeleça, para continuar a ser mo util
quanto até a.gora o tem sido a no so amo e patria.

Resta-me pedir-ll1e as suas ordens e de acreditar que sou
de V. Ex. etc., etc. - Francisco Gomes da Silva.

Parlicular - Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1828.

Milhares t14l parabens pela sua re oluçi1o de ir h Iuglatert'a,
e pelo nome que lhe rleixa tão feliz lem1 rança, natllL mais posso
dizer-lhe, do que o que escrevo de olficio e vem a ser contenta
mento dE; nosso amo, de:cunçadi 'simo em V. Ex. em ambas as
incumbencias tle que o encal'reg-oll e sobl'etudo ter obrado, e estar
de aceortlo a obrar em conformitlade com o que V. Ex., Rezende
e Palmella dahi exigem.

0" portuguezes aqui est:to mais satisfeitos: o Mareschal
triste e zang'aclo e Strnngford appal'ecendo nos dias ele auclien
eia e não em todos.
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Eu vou seguindo e seguil'ei o systemn. que me conhece, e
estejft certo (le que emquanto nosso amo fizer caso do que lhe
<.Ji[!O, tudo 11n. de andar muito do accorclo.

Fico espel'n.ndo a deputação portugueza, e conte desde jã.
que se !ln. de fazer o que . Ex. ct isser, e si elles fallarem em
alguma cousa, que não venha designada por V. Ex. certamente
não se fará, ou si parecer boa, il'á a medida remettida a V. Ex.
em particular afim de fazer o que entenuer.

O nosso LJispo clioce~ano tem feito actos grandes, bandeou-se
com a canalha republicana. Nosso amo agora escreve a sua san
tidade pedinclo-Ibe uma bulia para o demittil' de bispo e capellão
moI': a carta vae dirigida a lta.bayann.; tome i to a seu
cuidado.

Neste instante ~ahiu daqui o barão de Mareschal, que bata
lhou commigo mais de meia bora, sem me saecar mais do que
sim on não; entre as muitas cousas que me disse, as que tomei
sentido fOl'am-que a Inglaterra extranbou não se lhe participar
qu" ia a rainha; que era necessario responder alguma cou~a a
Strangford ; que D. Miguel não podia ser tirado do throno se
não á força; que nós não a temos, e que nenhum soberana se
mette nisso; que se deve fazer o que o imperador da Austria
a pontou, isto é, casar já e reinarem juntamente (do que nos Deus
Iivrará) pois que 0111 oito anno mudam muito as cousas; que devia
declarar-se que V. Ex:. Dão tinha instrucções eventua.es; que
S. J\'I. irnperhtl deve ele approvar a conducta de "\. Ex.; que o
Bl'azil não póde e tal' su tentando tres ou quatl'o mil portuguezes
que e tão em Inglatel'l'a, e e tes vendo que os não sustentam,
voltam n. POl'tugal ; que a ida de V. Ex. á Inglaterrafoi cousa do
Palrnelln. e ltabayana para f':carem com a gloria que poderia tocar
a Strangford; si a rainha empl'e il'à para Vienna,quando e quaes
eram a. instrucções a este respeito ~ etc., etc.

Agradeço o obsequio da commissão, e mande-me dizer se pre
cisn. de conta nova feita por mim ou se a manda ahi tirar, o que
cl'eio é bastante.

O total das despezas são o •••••

dos quaes abatidos o ..

de_peza. do al'seIHll, fica liquido ..........•... :.

de cuja fJuantia, ciuco por c3nto são .. o ••••• 0 •••

(fJu bem cont,t me filzem) e que jantos aos .....

acima, f,\z a divida total da nação POl'tugueza ...

98: 198 845
33:650~970

64:547$875

Não tomo mais o tempo a V. Ex., mande-me as suas ordens
que executa.l'ei como quem se pl'eZit de SOl' U'3 V. Ex. etc., etc.
Frwtcisco Gomes dr, Silva.
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Rio d~ Janeiro, 24 ele dezembro de 1828.

A carta junta de" nosso amo (1) é bem terminante, e parece-ma
que clara e in tellig-ivel, porto,n to não necessita de commentos.

O me"mo s nhor foi hontem p;u'a cill1>t da. serra, e Vil'á no
dia 29, e no di,\ 30 ou 31 reccl,eL'à publicamente o conde de
Sabugal, e Magn.lhãe,; c()mo clepnt-l.ção.

Não vejo Stran!l'ford desda dia. dos nnnos do princi pe, e
tendo fugido ao Mareschal ten 110 conseguiLlo não ve l-o.

Nosso amo Llisse hontem n. este qu contallrlo receber de
V. Ex:. informações exactas relativamente á rainha e negocios
de Portugal, tinham estas sido por uma tal maneir'a que S. M.
precisava. de mais esclarecimentos para responder-lhe e a
StrangforLl, os qnaes mal1di1VéL buscal' nesta occasião.

Remetto a V. Ex. copia da carta que vae para el-rei ela
Inglaterra, e abertas as com:nunicações para o imperador da
Austria que V. Ex. terá a bondade de dirigir-lhe.

(\ Nada mais tenho a dizer a V. E x. nesta occasião, de quem
sou etc., etc. - F;'ancisco Gomes ela Silva.

Copia da carta do imperador a el-rei da Inglatert'a.

Senhor meu irmão e primo. Eu faltaria a um dos mais
sagrados deveres, si deixasse ue signiiicar a vossa magestade o
meu agrauecimento pelo hospitaleiro acolh imento, que vossa
magestade deu a minha filha, rainha de Portugal, durante o
tempo que tem residido nos dominios üe vossa mage tade:e
igualmente não posso deixar de aindtL mais agl'adecer as pu
blicas demonstrações de regosijo qne vossa magestaue, deu ao
vel-a,e as positivas orclens nasciuas seguramente de terminantes
elecisões de vossa ma9'estade, para que ella fosse recebida, do
mesmo modo que o Gem sido em lnglaterr,L, todas as testas
cOL'oaclas, danllo deste modo nma prova não oquivoca. do quttnto
vossa magestade se interessa pela legitima corôa portugueza,
bem como um" garantia. a seus direitos usurpados pelo inf',tnte
D. Miguel.

Peço a vossa magestade se sirva de acrsl.lital' estas minha.s
expressões, bem como n,s d" alta estima, e perfeita eonsidel'<Lçiio
com que sou- De vossa magestarle bom irmão e primo- PBDRO.

Rio de Janeiro, 23 ele dezembro do 1328.

ALVARA - Eu O. Perlt'o I, imperadol' e defensoL' perpetuo do
Brasil. Faço saber aos que este alv"rá virem e seu conhecimento
pertencer, qne,. como pa,i e tutor da raiolm de PortLlgal
D. Maria I1: Hei por b m autoL'izitl' como por ost auto
riso ao marquoz li Harbaqel1a" mell gentil hom m da camarft
para protestar solemn monte coutm a u.'l.ll'pação da c ràa de

P) Não a encontrei.
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Pot'tugal, e contt'a todo!; os actos do usmpador, e para declarar,
que eu jamais reconhecerei ao infante D. Miguel como so11e
)'n,no daqnellc reino debaixo de qualquer titulo ou fórma que me
seja apresentado e sollicitado o seu reconhecimento; e outrosim
para. publicar que eu annuUo e consiuero como irrito e de
nenhum etreito, o contraclo de casamento celebrado, e assignado
em Vienna d'Austria aos 29 de outubro de 1826, entre elle e
minha tilha. Em pê do que mandei passar este alvará que vai
por mim assignado. e sellado com o sello do imperio. Dado no
palacio do Rio de Janeiro aos 23 de dezembro de 1828, 7° da inde
pelldencia e do imperio.- IMPERADOR.

Cal'tas de D. Pedt'o ao imperador da' Austria.
Meu querido sogro e meu amigo. Nunca recebo uma carta

de vossa magestade imperial e alteza real que não sinta meu
coração saltar-me de alegria., poi!'l conto sempre que suas cartas
são destinadas ullicc.mellte a aconselhar-me tão paternaLmente
como sempre tem feito.

A ultima que recebi acaba de provar o interesse que vossa
magestade toma por minha filha, sua neta, hoje rainha legitima
de Portugal.

Eu a~radeço o mais passivei a. vossa magestade a continuação
de tão exuberantes provas de amisade; mas muito sinto ter de
responder a vossa magestade que tendo eu autorisado ao mar
quez de Barbacena (que teve n. honra de a acompanhar á Eu
ropa) pa,ra prover em todos os eventos possiveb, até mesmo
de voltar com ella para o Brasil, não posso ( com bastante sen
timento) nada responder a carta de vossa magestade, mui prin
cipalmente porque attenta a di lancia, poderá :"0 sa magestade
úe accordo com o dito marquez ter tomado alguma medida
que venha a ser contrariada involuntariamente por mim, em
consequencia de qualquer decisão.

O barão de Mare chal tem me feito presente alguns otflcios ;
mas a minha opinião quando não muda á vista de lettras tão
respeitaveis como as de vossa magestade poderia ella mudar
por algum outro meio '~ de certo não.

De novo peço a vossa magestade que não tome esta minha
carta como evasiva porque de facto não o é; mas sim como uma
carta dictada pela prudencia que aconselha em casos taes, não
obrar precipitadamente.

Muito folgo de 1)ocler renovar os protestos de amisade, cou
sideração, e estima com que sou de vossa Olagestade imperial e
r eal alteza" bom irmão e genro atreiçoado. - PEDRO.

« Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1828.
< Meu querido sogro e meu amigo. Pela fragata brazileira

D. Francisca, recebi noticias de minha filha a rainha de Por·
tugal, e soube que tauto por causa da peste que grassava no
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mediterraueo, como por causa de baver-se totalmente verifi
cado a usurpação da coroa portugueza o marquez de Barbacena
tinha resolvido seguir para Vienna por via de Londres, no que
se persuadiu adiantaria muito tempo, principiando 0111i a tratar
logo de obstar a que minha filha perca a coroa que de direito
lhe pertence, e que por V. M. I. e R. A. e rei da Gran-Bre
tanha lhe está garantida.

Esta mudança de jornada o que tem de máo é minha filha
não ter a honra de mais depressa beijar a angusta mão de seu
avô, pois que a differenca do caminho não é muito grande, e a
demora em lngla terra não 1101 de ser muita.

eomtudo eu sinto que houve se este transtorno para não
ser coherente com o que mandei dizer a V. M. e porque sei que
V. M. tinha providenciado tudo para a sua recepção em Genova,
e transporte pr~ra Vienna, o que summamente agradeço.

Eu peço a V. M. a desculpa deste successo, posto que invo
luntario de minha parte, e igualmente peço-lhe que acredite que
sou com tocl.. a consideração respeito e amisade - De V. M. 1. e
R A. bom irmão e genro a [eiçoaclo .- PEDRO.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1828.
«Meu querido sogro e meu amigo. Quando eu me decidi a

enviar minha filha rainha de Portugal para a companhia de
V. M. 1. e R. A. mal eu podia suppor, que meu irmão lhe
usurpasse a corôa, posto que a marcha que elie ia seguindo em
Portugal, assim o corneça;va a provar, prevendo como pai e como
amigo de V. M. um tão funesto desastre, autorisei ao marquez
de Barbacena por instrucções mui secretas para que chegando a
Gibraltar, e ahi soubesse que a uzurpação se tinha verificado,
seguisse para Londres.

A' primeira vista poderá parecer a V. M. e certamente
assim lh'o hão de ter feito ver, que eu o enganei, não consen·
tindo que minha filila fosse para sua comranhia, mas asseguro
lhe que tal não é : a ida de minha filha á Inglaterra, não ti.nha
outro fim mais do que ver si o gabinete inglez, como o mais
influente sobre Portugal, e entre o qual e o rei legitimo existem
tratados, quereria coucorrer (como espero que em tempo faça)
para derribar a usurpação feita á coroa de minha filha.

A influencia do gabinete austriaco, e a força moral de V. M.
não são comparaveis a nenhuma outra da Europa, ma:; como em
casos de facto, e aonde a rebellião se apresenta cle mãos dadas
com a má fé, e ingratidão tanto para com V. M. como para
commigo, não existe já a força moeal (pois que si existisse, se
guramente meu irmão não teria praticado semelhante atteotado)
era mister que V. M. ponclo em a~tividade seu exercito e
marinha, que nas actuaes cil'cumstancias certamente não poderia.
dispensar, pois que a clefesa do seu imperio e ·tá primeiro do que
outra qualquer cousa, houvesse de ter a gloria de derribar a
usurpação, fazendo entrar meu irmão nos seus deveres: eis a
razão porqne como pai, ord(jnei ao marquez de Barbacena, que



- 551 -

em tal caso fosse à Inglaterra, e la espel'asse as minhas oruens.
Como amigo de V. M. são ainda mais forte:; as razões que me
compeliiam a este modo de obrar, pois que eu jàmais poderia
querer que estando minha filha ao p3 de V. M, houvesse ao
mesmo tempo um usurpador enthronado em Portugal, e V. M.
vendo-se na necessidade, pelas circumstancias em que se acha, de
não obrar effectivamente como lhe cumpria, e uma vez que V. M.
não obrasse effectivamente, os mais soberanos por delicadeza
tambem o não fariam, e neste caso estaria o credito de V. M. e
do seu governo, e mesmo a sua força moral em parte abaladas.

Attentas tão ponderosas razões, que seguramente no coraç1í.o
de V. M. farão a impressão que espero, não posso deixar de
parlicipar-llle que com bastante magua, mas para me mostrar
consequente, segundo tenho expressado, não posso deixar d
ordenar, como agora mui positivamente ol'deno ao marquez de
Barbacena, que se retire immediatamente com minha fillla para
o Brazil, e V. M. não póde ca.lcular quanto eu sinto, que elie
não pudesse gosar da sua companhia, recebendo o resto da sua
educação, que paternalmente lhe seria dada por V. M. e por
sua digna esposa a quem tributo mil respeitos.

Não podendo eu como amigo de V. M. fazer cousa alguma
em negocias taes, sem que lh'o participe, tenho a honra de
communicar-lhe que na occasião de retirar-se com minha filha o
marquez de Barbacena lhe ordeno que proteste contra a usur
pação da corôa de Portugal, e contr'L todos os actos do usurpador
declarando que eu j<Lmais reconhecerei a meu irmão como sobe~

rano daquelle reino, ddbaixo de qualquer titulo, ou fÓl'ma com
que me seja apresentado, e solicitado o seu reconhecimento; e
outrosim que eu annulIo, e deslle já considero como irrito, e de
nenhum eifeito o contracto de casamento celebrado e assignado
em Vienna aos 29 de outubro de 1826 entre eUe e minha fillla ; a
qual dará a mão de esposa ao principe que por mim for escolllido,
quando outras circumf>tancias me habilitem a cuidar da restau
ração do tlirono portuguez ajul1ado de alguns dos meus ll.11iados.

Espero, posto que o coração de vossa magestade muito se
penali e paI' não tel' visto sua neta, que approve estas minhas
disposições, pois elIas estão baseadas sobre os verdadeiros prin
cipias adoptados pelas nações alliadas com o principal fim de
sustentar os dil'eitos da legitimidade, direitos pelos quaes eu
jámais deixarei de propugnar.

Peço a vossa magestade que continue a acreditar na con
stante amisade e e tima com que sou - De vossa magestade im
perial e real apostolica bom irmão e genro aITeic;oado.- PEDRO.

Rio de Janeil'o, 23 de dezembro de 1828.
Meu querido sogro e meu amigo. - Não podendo eu con

formar-me com o que vossa magestade imperial e real apostolica
ma diz na sua carta de 22 de julho relativo a Portugal, não
querendo igualmente sacrificar minha filha, sua neta, consen
tindo que eUa. seja esposa do infa.nte D. Miguel, que pretende
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usurpar-lhe a corõa, e que o tem conseguido de facto, emquan to
a Divina Providencia assim o permitte, e que eu espero em
breve se acabará ; tendo resol vido ordenar ao marquez de
Barbacen:1, como agora ordeno, que a faça couduzir junto a mim,
não cumprindo (com bem pezar do meu coração) o que tinha
promettiJo a vossa magestade della ir gosar da honra de estar
na sua companhia, tanto por eu não estar nos mesmos principios
de vossa magestade relativos a Portugal, como porque deste
modo ia dar incommodos e cuidados á vossa magestade o que
não é minha intenção. Reservando para outra occasião dizer
a vossa magestade quaes são os meus projectos sobre Portugal,
peço a vossa magestade que não faça de mim o conceito (que
daqui, e mesmo ahi alguem Ille ha de anDunciar) que eu f~\lto

á minha palavra, o que nunca fiz nem farei, e vos a magestade
pesando comsigo só a mudança de circumstallcias, virá no conhe
cimento que não faILei á minha palavra, e deve fazer-me a
justiça de acreditar que nunca tal farei. Peço tambem a vo 'sa
magestade que acredite na alta estima e perfeita amisade com
que sou - De vossa magestade imperial e real apostolica bom
il'mão e genro atreiçoado.- PEDRO.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1828.
Meu qu erido sogro e meu amigo.- Sempre que recebo

cartas de vo sa magestade imperial e real apostolica me encho de
contentamento,' porque neltas constantemente vejo, quant in·
tere se vossa magestade ror mim toma; a que ultimamente
recebi com data de 5 de novembro, ainda mais verifica o que
levo Jito, pois nelta transluz não só interesse por mim, como
tambem por minha querida filha e neta de vossa magestade, a
rainha de Portugal.

As fortissimas ra.zões que expuz a vossa magestade justificam
assaz não só a. mudança de caminho que minlm filha tomou, mas
tambem corroboram a minha opinião que ella deve vir quanto
antes para a minha companllia.

O barão de Iareschal ha de dar parte a vossa magestadeda
conferencia que commigo teve, o que me eSCGsa. de narraI-a.
Finalmente digo a vossa magestade que não querendo complicar
os negocios de Portugal, com o do meu ca amento, deixo por
agora de fa1la.r noste ultimo.

Queira vossa magestade acreditar que sou com toda a estima
e perfeita amisade - De vossa magestade imperial e real aposto
lica bom irmão e genro atreiçoado.- PEDRO.

Do imperador a el·rei da Inglaterra.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1829.
Senhor meu irmão e primo.- Os acontl'Jcimentos passados em

PortuO'al desde que o infante D. Miguel, meu irmão, regente, e
meu lugar-tenente naquelle reino, recusou publicar e cumprir o
meu real decrete ele 3 ele março de 1828, pelo qual ordenei que
aquelle reino fosse governado em nome da minha muito amada
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e querida filha D. Maria 11 por ser cbegado o tempo que eu
havia maJ'cado para completar a minha abdicação da corúa por
tug-uezil, tem enchido o meu coração da mais profunda magua e
Lia mais viva indignação.

Os ataques praticados contra a legitimidade do tbrono .1i.o
tão funestos á ordem social, quando na cem de de ordenados
movimentos populares, como quando são dirigidos pela ambição
de qualquer principe, que intenta transtornar a ordem legal de
successão.

Meu irmão o infan te D. Miguel servindo-~e da mesma au to
ridade e poder que de mim ba.via recebiLlo, para em meu proprio
nome opprimir os meus subditos fieis, e para depois, sem a pos
sibilidade de resi tencia legal, se alevantar impunemente com o
reino, juntou a injustiça da usurpação a atrocidade da perfldia,
e atacou os principios conservadore dos tl1r nos e da ordem
social, quando com impudente temeridade pretendeu justificar a
sua usurpação, com a voz tumultuaritt da mais baixa populaça,
e com a deci ão não menos tumultuaria de uma assembléa
incompetente, nuUa e illegalmente convocada com o falso nome
dos Tre;; Estados do Reino.

Um semelhante procedimento é um verdadeiro attentado
contra todos os soberanos.

Eu muito agradeço à V. M. tel' tão formalmente manifes
tado a sua real desapprovação, mandando retirar de Portugal o
seu agente diploma.tico alli aCl'editado.

Quando o throno esttL occupado por um monarcha, recebido
pela nação, consentido formalmente por todos os membros da
dynastia reinante, e reconbecido pelas potencias estra.ngeiras,
nenhum poder bumano o pó1e derribar: todo o ataque dos sub
ditos de qualquer jerarchia que sejam, é rigorosa rebellião e
seus autores estão fõra do direito das gentes.

Esta é it censura que merecem os acontecimentos passados
em Portugal, desde os mezes de março e abril do anDo proximo
passado.

Havendo, pois, caducado as condições da minl1:.-. abdicação,
e não tendo sido publicado nem cumprido o decreto porque a
declarei completa, eu estava por todo o direito aulorisado para'
reassumir a corõa' portugueza; o amor, porém, que tenho Í1
minha muito amada e querida filha D. Maria II, rainha de
Portugal, por virtude da mesma abdicação, e como tal já reco
nhecida, e o desejo de guardar escrupulo amente as resoluções
que uma vez participei aos meus poderoso e fieis alliados, em cujo
numero muito aprecio a ventura. de poder contar a V. M. estes
dous podercsos motivos me determinaram a não usar daquella
justa faculdade, e a recorrer a outros meios para desempenhar
os ~agrados deveres que me competem como rei que fui de Por
tugal, como pai, tutor e natural defensor da rainha reinante e
como chefe da casa de Bragança.

Tendo meu irmão o infan te D. Miguel anniquilado o titnlo
porque entrou na l'egencia estando oflendidas e postergadas
todas a leis fuudamentaes da monarchia, suspensas as fórmas
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legislativas. e opprimidos ou perseguidos todos os subditos fieis:
a lei da necessidade e o exemplo d(l que em casos analogos tem
ido praticatlos em outros estados, habili~am a rainha reinante

para crear, nomear e dar regimento a uma regencia que em seu
real nome governe os reinos de Portugal e Algarve~, e seus
dominios e neUes restabeleça seus legitimos direitos. Para sup·
prir o defeito da idade fui servido autorisal-a por meu decreto
da data de 29 de dezembro de 1828 e dei ao mesmo tempo os
meus poderes, a quem no acto daquella creação, nomeação e
regulação a dirija e especialmente autorise o que dentro destes
limites fôr obrado no mesmo acto.

Fazendo a V. M. esta communicação, espero que tã.o salutar
providencia esteja ja posta em execução e a nova l'eO'encia instal
lada em algum Jogar dos dominios da cOI'óa portugueza, e por
isso vou rogoar a V. M. queira renovar com este governo totlas
as relações de paz e amisade tão justamente interrompidas depois
da usurpação rlaquella corõa.

Tanto espera de V. M. aqueUe que se preza de ser com os
sentimentos da mais verdadeira amisade.

De V. M. bom irmão e primo.- PEDRO.

Decreto de D. Pedro autorisando a D. Maria lI, na qua
lidade de seu tutor e natural protector para criar e nomear uma
regencia que em seu nome reja, governe e admini tre as reinos
de Portugu.l e Algarves e seus dominios.

DECRETO.- Havendo eu pelo meu real decreto de 3 de março
proximo passado ordenado que os reinos de POl'tugal e Algarves
e seus domínios fossem governados em nome da minha muito
amada e querida filha D. Maria II, já anteriormente sua rainha
(na forma da carta constitucional por mim dada para aqueUa mo
narchia e alli jurada pelo clero, nobreza e povo) declarando eu
muito expressamente ser chegado o tempo que em minha alta
sabedoria havh1 marcado para completar a minha abdicação da
corôa portugueza e não pretender ter mais direito algum á
mesma corôa e seus dominios ; aconteceu que o infante D. Miguel,
meu irmão e meu lugar-tenente e regente daquelles reinos a
quem a publicação e execução do meu decreto de 3 de março era
commettido" não sámente o não publicou nom cumpriu, mas com
manifesto abuso da minha confiança e com quebra não menos
manifesta da obediencia e fidelidade, que do modo mais publico
e formal repetidas vezes me havia promettido e jurado, como o
seu rei e legitimo soberf1no, e out1'Osim contra o expl'esso e for
mal reconhecimento Que havia feito da sobredita minha muito
amada e querida filha D. Maria II, como rainha reinante por
minha abdicação, com a qual nessa reconhecida qualidade havia
contrahido solemnes esoonsaes, se alevantou com os meus reinos
chamando-se e t'azendô-se chamar rei e senhor delles, com os
quaes factos anniquilou o titulo de lugar-tenencia e regencia
uaquelles reinos, que eu ne\le havia delegado, usurpou uma
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coroa que por neulJum titulo lhe pertence, e destruiu de f<lcto
as instituições emanadas do meu soberano e legitimo poder para
promover e assegurar a grancleza e a prosperidade daqu lles
reinos, as quaes elle proprio a face da Europn. havia jurado fiel
mente guardar e fazer guardar.

De tod03 estes acontecimentos succedidos depois de meu real
decreto de 3 de março proximo passado, tem resultado com todos
os males que actualmente opprimem os reinos de Portugal e
Algarves e seus dominios, as outras funestissimas consequencias
de se acharem os meus reinos sem governo algum legitimo para
os reger e administrar, de ficar sem publicação c sem execução o
sobredito decreto de 3 de março, emanado do meu real, legitimo,
e reconhecido poder, e de estarem os direitos da minha muito
amada e querida filha sem autoridade que os proteja, e defenda,
e os faça reconhecer e respeitar. E, como não haja no direito
publico portuguez lei alguma que sejn. applicavel ao presente caso
acompanhado de circumstancias tão extraordinarias como im
l)revistas, nem haja em Portugal governo algum para supprir
com fórmas legislativas esta omissão possa legitimamen te con
vocar uma nova camara de deputados, e de novo organisar a
camara dos pares, hoje quasi extincta pela voluntarm renuncia
de grande parte de seus membros, sómente da minha muito
amada e querid~\ filha D. Maria II como legitima rainha rei
nante (supprimindo a minha outorga e autorisação, como eu
tutor e natural protel:tor, o que falta em sua idade) póde sahir o
remedio para tão grandes males, para occorrer aos quaes elIa é
autorisada pela grande miseria e oppressão em que se acham os
povos que a Divina Providencia confiou ao seu maternal cuidado
pela necessidade ur&"enti sima de restituir os reinos de Portugal
e Algarves e seus Clominios á communicação politica das mais
nações de que os separou a usurpação, pelo natural e impre
screptivel direito de defender contra todo o invasor, ou de
recuperar de qualquer usurpadora coroa, que por tão legitimas
e por tão reconhecidos titulas é sua, e lhe pertence, e finalmente
"pelo exemplo do que em casos semelhantes ou analogos tem ido
praticado, em outl'OS estados d:t Europa. Por todas e 'tas razõe e
pelas mais que me foram presentes; na qualidade de tutor e na
tural protector da sobredita minha muito amada e querida filha
D. Marin. 11. Hei por bem autorisal-a, como por este meu de
creto a autoriso, para que possa Cl'ear e nomear uma regencia,
que em seu real nome reja, governe, e admiDistre os reinos de
Portugal e Algarves e seus domínios, e neltes cumpra e faça pu
blicar e cumprir o meu decreto tle 3 de março proximo passado,
e faça outrosim reconhecer, respei tal', e O'uardar os seus legitimas
e inauCeriveis direito . E para a creaÇ<'i.o, nomeação, e regulação
tia mesma regencia será a sobredita minba muita amada e que
rida filha O. Maria II ajudada e dirigida pela pessoa que eu for
servido nomear para me representar nesse acto, e para em meu
nome especialmente outorgar e autorisar, o que ahi for ornado.

PnJacio imperial da Boa Vistn. aos 29 de dezembro de 1828.
IlIIPERADOR
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Nós D. Pedl'o I, por graça de Deus imperador e per
petuo defensor do Brazil, como tutor e natural protector da
nos ,), muito amada e querida filha D. Maria II, rainha reinante
ue Portugal e Algarves e seus dominios por nossa formal abdi
cação, temos autúrisado e pelo presente autorisamos o marquez
de Barbacena do nosso conselho, e gentil homem ela nossa im
perial camara, para que em nosso nome ajude e dirija á nossa
sobredlta muito amada e querida til ha na creação, nomeação, e
regulação de uma regencia que em seu real nome, reja, governe,
e administre aquellas reinos de Portug-al e Algarves e seus
domínios, e neiles cumpra e fuça publicar e cumprir o nosso
decreto de 3 de março proximo passado, e outrosim faça reco
nhecer, respeitar, e guardar os seus legitimas e inanferiveis
direitos á. corôa daquelles reinos, tudo conforme o nosso decreto
de autorisação geral expedido na data de hoje.

E ao mesmo marquez de Barbacena concedemos inteiro e pleno
poder para outorgar' e autorisar especialmente em no,so nome
quanto naquelle acto for obrado dentro dos limites do mesmo
decreto. Dado no imperial paIacío da Boa Vista aos 29 de dezem
bro de 1828.- IMPERADOR

Com os doeumentos que venho ele transcrever, enviou o con
selheiro Francisco Gomes ela Silva ao marquez de Barbacena,
igualmente uma carta particular do imperador, escripta pelo
proprio punho do soberano.

Esta ca.rta é aquella a que Gomes se refere na sua ao marquez
datada de 24 de novembro de 1828 atraz transcripta, e tem a
data do dia antecedente, sendo concebida nos termos mais affe
ctuosos.

D. Pedro expressa nella. com eIfusão de coração. a sua pro
funda e eterna g"l'atid5.o fiO marquez de Barbacena como soberano
e como pai, pelas medidas tomadas por elle, em connexão com
a viagem de sua filha, e em referencia aos direitos e interesses
desta princeza em Portugal.

Passo a transcrever este importante documento historico,
fazendo-o com inefl'avel jubilo, por ser elIe uma not[~vel prova
de cordialidade e calor que distinguia o soberano. qualidade que
sem duvida ennobreciam sua alma, e palliavam grande parte
de seus defeitos; dando logo em seguida a resposta do marquez
cujas palavras denunciam a emoção que o recebimento desta
carta lhe causou.
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Meu Barbacena. - De longe é que se conhecem os amigos
tanto dos pais como dos filho;.

O marquez me acaba de dar uma prova disto conduzindo
minha filha para Inglaterra, donde a reputo segura e livre para
seguir as circumstn.ncias ou as minha ordens. Eu Ihe agradeço
este gol pe de Alexandre politico que deu em Metternick e no
mundo int iro, qne muito parecia qnal'er a,poiar a usurpaçilo da
coróa portugueza il. minha innocente filha. Eu combino em tudo
com o eu modo de pensar a respeito de Portugal, casamento
etc., em summa conto que o marquez dará, como emjJre o espe
rei, e nunca duvidei, conta de uma mão tao dífficultosa de jogar.

Escrevo-lhe tão francamente p rq ue o portador é segurissimo
pois é o Costa que tanto o marquez me recommendoll, e eu taBto
lhe recomrnendo.

Conte sempre com a amisade deste seu n.mo e amigo.
PEDRO.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1828.
8enhor.- Li, e beijei muitas vezes a carta de V. M. I. de 23

de novembro, e as expressões com que V. M. me honra neste
particular, de amigo do pai e dos filhos, tem para mim maior
valor e gloria que todas as mercês e graças que V. M, pó1e
fazer de publicOl. ostentação.

Meus til hos e netos 8ncontl'arão muitos outros, cnjos avós
fossem grandes do imperio, senadores, e gran-cruzes, mas ne
nhum que aprosente os mellS titulas, nas quatro épocas mais no
taveis da nossa idade, a saber: a r&volução d Portugal contra.
seu pai, o reconhecimonto do imperio, o juramento da constitui
ção dada por Pedi'o 1, a abdicação de Pedro IV.

O peior é, senhol', que as molestias se augmentam, e temo a
cada momento succumbir.

E tas lJoncas linhas são feitas na cama para dizer a V. 1'1.l.
mais alguma cousa do que contém o meu olllcio para o ministl'o.

As ameaças são o arg-umento favorito de WeIlington e Abel'
dceu, e eu receio que iunnam no espil'ito do Exm. Al'aCaty.

Desenganados elo mão succe~so da missão de 8trangl'orJ, pro
curam agora. vene r-me umas vezes com elogios e prome~sHs,

outras com ameaçll.::, mas eu não cedo do proposito feito.
Deus e o meu direito, é a divisa de V. M. e sua augusta

filha.
Caballem muito embora Metternick e Wellington quanto

fôr possivel em beneficio do usurpador, nunca Foderão fazer
que a Sra. D. Maria li não seja a leg-itima rainha de Portugal,
nem lavarem-se do lab o, de haverem atraiçoado a voss L ma
gestade em todos os conselhos que deram com a capa. de ami. ade,
e que por i so sUl'lwohenderam a boa fé e g'encrosi lade ue 1'0 .•
magestade.

rnsi tem ainda que vossa magestade consinta no casamento
de sua filha: na amalgamação dos dil'eitos do rci e da rainha, e
que e ta vil. para Vienna por alguns annos emquanto arlueUe
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melhore de costumes, e que finalmente siuão f:111e mais em ca:'ta
con titllcional.

Isto é, pretende-se que vossa magestade perca o throno, a
filha e a honra.

Quanto ao throuo, o capitulo dos acontecimentos humanos é
muito vasto, e de um UlC1l1lento para outro poLlem sobrevir um,
ou muitos em favor ou contra.

Quer porém o reino se ganhe ou se perca, a fillla e a llonra
serão salvas: assim espero em Deus, e no caracter de vossa ma
gestade.

Aberdeen não podendo desfelzer as minhas objecções, fun
dadas nos principias da legitimidade, proclamados pela santa
alliança; na legalidade das reformas dimanadas do throno ; e
na impossibilidade do casamento porque o mesmo usurpador o
não queria, recorreu á peremptoria decisão que: a InglatetTa e
toda a EU"opa está firme em acaba,- os negocios de Portugal da
maneira indicada POl" ella e o imperador deve acceder. Não acce
derá por certo, respondi eu, sem usar dos meios que tem em seu
poder, aind,t mesmo abandonando os seus amigos e alliados.
Pois que, acudiu Aberdeen, fará a guerra a Portugal ~ Neste
caso perdera a corôa do Brazil, por-que os jacobinos se aprovei
tarão da occasião. Isso é negocio nosso, e não de V. Ex. e assim
me despedi.

Si eu já não estivesse acostumado a estas e maiores ameaças,
como experimentei a chegada de Lebzeltern, para me fazerem
seguir viagem até Vienna, maior peso daria a taes desaforos,
mas sei que ficam em palavras, e si não, veremos brevemAnte o
resultado das discussões no parlamento.

O rei, a familia real e o povo são todos em f.Lvor da l'aiuha :
o que precisamos é ter constancia aqui, e juizo no Brasil.

A 19 dá o duque de Clarence um baile á rainha, e não ha
obsequio ou delicadeza que lhe não prodigalísem.

Não posso escrever mais.
Sou de V. M. 1. subdito fiel e reverente - Marque::; de Bal"

bacena.

OAPITULO XXVIlI

.lá tive occasião de observar Que uma das cansas da pouca har
monia. que nesta quadra do seu reinado, prevalecia entre o impe
rador D. Pedro I e o corpo legislativo, provinha da crassa
incapacidade admini'trativa da maior parte dos seus ministros;
e a esta crassa incapacidade administra.tiva, ainda se reunia, em
alguns casos, perfeito indilferentislUo para com os estimulas da
dignida.de pessoal, pois que se presta am <1, representar o inglo-
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rio papel automalico de ministros que não tinham voto e nem
iniciativa nos negocios de estado, que passavam ou que de
viam ter passado pelas repartições que dirigiam e que eram ele
transcendente importancia para os interesses da na9<10, e si algu
mas vezes manifestavam timidas velleielades de assumir a posição
sobranceira que lhes cumpria manter, era sómente para de novo
recahirem na habitual nulJidade, resignando-se a obedecer ao
inDuxo energico e dominador de D. Pedro.

Ministros de estado por semelhante fórma nullificados, desti
tuidos de capacidade intellectual para resolverem dignamente as
momentosas transacções em que o imperio laborava e portanto
sem a força moral, altivez e dignidade que a consciencia de ta
lentos superiores confere, não podiam dominar nem dirigir os
negocios em uma camara, onde avultavam notaveis capacidades
avidas de apparecerem e governarem j as quaes, vendo que não
se lhes franqueava o accesso ás posições officiaes, rnéta da sua
ambição, a que tinham direito pelos seus triumphos na tribuna
parlamentar, e crendo que o obstaculo nascia da indisposição in
dividual do soberano, não davam tregoas ao seu governo, indo
muitas vezes, na hostilidade que lhe moviam, muito além dl1
quelles limite~, fóra, dos quaes toda a opposição tOfna-se illegiti
ma e facciosa, sem a dignidade da revolução aberta.

Nestas circumstancias, temendo os ministros dos assaltos
pàuco escrupulosos dos deputados da opposição e cerlendo aos im
pulsos elo proprio egoismo, retraiam-se quanto podiam de assu
mir qualquer responsabilidade, escondendo-se por detl'az da
coróa, e deixando-a totalmente descoberta, para alvo desses
assaltos.

Tae" ministros folgavam de frUiL' as sordidas vantagens mate
riaes do poder, sem qualquer eITectiva ingcrencin. nas suas detor
minações, indo muitas veze~ at o ponto de reconhe erem elle'
proprios, nos seus offkios e nas discussões da camara a e:xdencia
daquella influencia dominadora na marcha dos negocio publicas
attribuida ao soberano, que- a opposiç.'1ú taxava de attentatoria
da jndole do systema de governo que regia.

Não era que as vistas do monarchn. não fossem intrinsecamante
aml la. e pntL'ioticas, mas sim que o sou genio imperioso, man-
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dão e apaixonado, perpetun.mente o incitava a despresar na ma
neira de reitlisar as suas idéas, aquella elevada posiçã.o, que lhe
cumpria. observar e que é do espirita e da lettra do pacto funda
menta'! que seja exercida pelo soberano, de indicadora suprema
do rumo, pa.ra descel' a uma in terferencia acti va, in essan te e
vexatoria nos detalhes da politic:l, com menoscabo dos preceitos
do regimen constitucional representativo; o qual presuppoem
que as pastas seriam entregues sempre aos talentos que houves
sem conquistado uma influencia preponderante no paiz, pelos
sens triumphos na tribuna. parlamenttr, cedendo-se-Ihes n. ge
rencia dellas, sem pêas nem embaraços.

Collocados neSS1S posições responsaveis, tlles deputados teriam
sido obrigados a mostrar de que estofo se compunham e, ou te
riam adoptado as vistas largas e patrioticas do soberano, habili
tando-o com a sua influencia e talentos a realisal-as, ou oppon
do-se a essas idéas teriam provado que não estavam na altura
dos esforços que a digoidade do imperio reclamava e, decahidos
do poder, teriam abaixado o tom de provocadora arrogancia, que
antes assignalara as suas invectivas.

Em qualquer caso, ganhava a nação no resultado e igualmen
te ganhava D. Pedro em faml! e gloria.

Na corresponrlencia que passo a dar agora vai o leitor conhe
cer c ponto a que chegava o abatimento moral de algus minis
tros darJuellos tempos; vera tambem a energia e o acerto com
que o marquez de Barbacena reclamava contra semelhante esta
do de abatimento moral em officio dirigido direct'lmente a tal
mioistro, tendo·o já felito em carta ao conselheiro Francisco Go
mes da Silva" datada de 19 de janeiro de 1829, que o marquez
bem sabia havia de ser communicado ao imperador.

Depois continuara a ob 'cevar como ao contra.rio da esterili
dade das dos ministros, eram repletas de iuformações as commu
nicações que o marquez recebia do sobredito Gomes, podendo
decidir em vista do contet'ulo de toda a correspondencia deste
cavalleil'o, si oram ou nito bcm fundal]a a: arguições que so
faziam ao monarcha solJre a. o,-traort1inaria iuOuencia, que o seu
secretario particular o intimo confidonte exercia nos publicas
negocios elo Bra.zi I.
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Otlieios do marquez de Aracaty, ministro dos negocias estran
geiros do imperia, ao marquez de Barbacena.

Illm. e Exm. Sr. - Pe.dindo as imperiaes ordens de S. M. o
Imperador, para as tcansmittir a V. Ex. ácerca das communi
cações que V. Ex:. me fez em 3 e 6 de setembro passado, houve
o mesmo senhor por bem dizer-me, que aquillo que por ora
havia a participar a V. Ex. ao dito respeito, já V. Ex. o sabia
pela maneira immediata e mais directa porque sua magestade
nesta occasião lbe communicava.

Limitar-me-hei portanto somente a certificar a V. Ex,
quanto estimarei que a viagem de sua magestade f1delissima
fosse tão feliz como todos lhe desejamos, e que V. Ex. tenha
gosado, e continue a gosar da perfeita saude que lhe é necessa
saria, para cumprir quanto sua magestade imperial de V. Ex.
espera.

Como V. Ex-. chegando a Inglaterra saberia as inesperadas
despezas que se fizeram por essa legação, não lhe sera custoso
calcular, quanto é a nossa anciedade, ao pensar nas que restam
ainda a fa.zerj as serias recommendações que a esse re peito faz
nesta occasião o ministro da fazenda é forçoso que eu accrescente
as que ao meu zelo incumbem, para que não cheguem ao seu
auge,.os males que de uma tal fonte poderiam vir a derivar.

Já communiquei a V. Ex. que as camaras se, fecharam, Sem
haverem mostrado aqueUa generosidade, e mesmo aquetla ju ta
attenção que as nossas circumstancias reclamavam, e sobretudo
que o credito supplementar pedido para o pagamento de Por
gal não passara.

Tudo isto otrerece ao zelo e prestimo de V. Ex:. mais uma
occasião de se distinguir, fazendo grandes cousas com pequenos
e escassos meios. .

Nenhum instante duvido de que V. Ex:. fara quanto de sua
parte estiver para realisar esta diLlicultosa empreza, não occul
tando a V. Ex. quanto as nossas circumstancias imperiosamente
exigem,que a mais bem entendiua economia acompanhe quaesquer
outras considerações.

Deus guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Janeiro, em 24
de novembro de 1828.- Marque.:; de Aracaty.

lllm. e Exm. Sr. -Como V. Ex:. deve ter recebido os
officios em queaccusei a recepção dos que V. Ex. dirigiu a esta
secretaria de estado, em 3, 6, e 23 de setembro e 11 de outubro,
limitar-me-hei agora a dizer a V. Ex. que semelhantemen te
recebi os que pelo ultimo paquete me remetteu em data. úe 10
de outubro.

Tive a honra de immediatamente oS levn.r á pt'esença de
sua magestade imperial, que tomando oobjecto que elles conteem,
na seria con 'idel'ação que merecem, manda nesta occasião ex
pedir a V. Ex. as ordens que lhe serão presentes.

36
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Confio que o conde de Sa.bugal, e o desembargador Maga.
lhães, não deixarão de fazer constar a distincta maneira porque
teem sido acolhidos por nosso augusto amo, e que V. Gx. me rara
a justiça de reconhecer, que em tudo quanto de mim dependel',
não perderei occasião de dar ás vil'tudes de sua mage tade impe- .
rial, todo o realce que des;jamos que ellas tenl1am aos olhos do
mundo inteiro.

Deus guarde a V, Ex. -Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de
dezembro de 1828 -Mat'que;;; de A1"Izcaty,

111m. e Exm. SI'. - Pelo paquete que ultimamente chegou re
cebi e levei a presença de sua magestade o imperador as im a
segunda via. do officio u. 6, como os outros que traziam os ns.7 e
8 e não me ordenou sua magestade a re peito do conte11'lo deltes,
sinão que certificasse a V. Ex. que Iicara inteirado do que por
elIes V. Ex. cOillmunicava.

Deus guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Janeiro, 27 de
janeiro de l829. - jlIa1-qttez de Al"acaly.

Era desta fórma laconica e n ulla que naqnella época o mi
nistro de estado dos negocias estrangeiros elo imperio, respondia
aos copiosos offieios que o marquez de Barbacena lhe dirigira da
Inglaterra, onde por ordem do seu soberano e do governo geria
Dego~ios de magna, de trauscendente interesse para a nação, e
os quaes formavam a materia desses ameias. .

Custa a C1'el-() mas é uma verdade, e o leitor Vile agora ver
na resposta do marquez, a maneira eoergica e incisiva por que
elle reclamava coutra semel1lante procedimento.

O marquez de BarIJacena ao marquez de Aracaly, ministro
dos negocias estrangeiros do Bra,zi!.

Illm. e Exm. Sr.- Laleham, 12 de janeiro de 1829 - Tive
a bonra de receber o ameio de V. Ex. em resposta aos meus de
3 e 6 de setembro, e mal posso comprehender o motivo de tão
estucIado silencio da parte de V. Ex. sobre todos os objectos que
submetti a sua consideração.

Sei perfeitamente que não sou respousavel ao ministerio
brazileiro porquanto faço na qualidade de pp. do augu to
tutor e curador de sua magestarle fidelissima a seuhora
D. Maria II, m2S havendo necessariamente cousas connexa , que
podem aflectar os interesses do imperio, e não podendo extre
mar- e absolutamente a pessoa do tutor do imperador, forçoso é
que subiu lo ao coohecimento de sn<1, mag-estade imperial quanto
faço na Europa pelo intermel!io ele V. Ex: tambem seja V. Ex.
o orgão ele suas ordens e instrucções.
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Sendo este o meu modo de entender o meu uever, coutinuarei
a dar conta a V. Ex. do que mais occorreu depois do meu
ult-imo ameio datado do 10 elo corrente e V. Ex. farà o que lhe
parecer mais j LlStO.

Estive com o contie de Aberdeen a 9 do corrente, e instei
pela resposta da minha uota, que prometteu mandar-me nesta
. emana, não duvidando desde logo intimar-me do seu conteúdo,
isto Ó, que o seu governo considerava os tratados unicamente
obrlgatorios para o caso de invasão estrangeira, não para o de
rebellidão.

Fingiu depois que desejava muito fa,zer alguma cousa em
favor da rainha, e que tudo se faria como sua ma.gestade impe
rial quizesse, uma vez que COD -entisse no ca amento da rainha e
amalgamação de direitos com o senhor D. Miguel.

Muita paciencii1 é precisa para ouvir taes horribilidades
sem romper as communicações immedlcüamente.

Mostrei que a base propústa por S. Ex. era inadmissível
porque além de muítas outras razões accrescia que o usurpador
mesmo, não queria tal casamen to e procurava outra mulher.

Tutlo i so é verdade replicou Aberdeen, mas convinde vós
nisto, que nos o obrigaremos.

Suspendi a discussão até receber a resposta, porque pretendo
entreter o tempo com novos projectos, afim de ver o l'esultado
das discussões parlamentares, e dos acontecimentos de Lisbôa.

Aquella, resposti1 não me sorprehendeu, e preveni em tempo
a V. Ex. que tal a esperava.

Uepois della proporei um novo tratado com a rainha, dando
Inglaterra certos soecorras e recebendo em recompensa vantagens
commerciaes, ou algumas cessões por eUa pedidas em outro
tempo, mas é provaval que tambem rejeite-as })orque segundo
Aberdeen o senhor infante é o unico llomem ca.paz de conter os
jacobinos em Portugal.

Finalm8nte proporei a neutralidade, bona {ide, e veremos
como a isto se recusam.

« Havendo recebido do marquez de PalmeUa no dia antece
dente o ameio por cópia junta com a,s resoluções despoticas e
peremptorias do duque "\Vellington (') aproveitei a occasião para
prevenir ao ministro, que eu me via obrigado a fazer quanto
:etnte. , um protesto em devida fórma, porque admittidas seme
lhantes doutrinas por elle estabelecidas para os porluguezes que
havia.m aqui entrado e sahido desarmados; era claro que com
maior razão poderia o duque querer depois embaraçar a sua
mage~tade fideli~sima de ir para onde bem quizesse, pelo mesmo
motivo de ter vindo à Inglaterra; e tanto mais que a rainha
iria em n:1vio de guerra., com peças, polvol'a e balas, quando os
fieis porluguezes haviam sahido desarmados.

(l) o marqpez alludia 'lS instrucções dadas pelo governo inglez a seus cruza
dores de impedu'em, a viva força, o deseluuarque dos refugiados portuguezes
que tentassem aportar ii ilha da Terceira.
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Accudiu logo Aberdeeu que tal não podia entender-se com a
rainh'a e que a medida para com os portuguezes tendia a cortar
a g-uerra civil, e que eu podia ficar certo disto, mas que lhe
parecia que eu tinha. vontade de fazel' a guerra, tendo apenas
acabado de uma assás ruinosa; que o im perador estava cel'cad o
de j,.cobinos; com SU8S rinanças no peior estado possivel, e que
qualquer acto contra Portugal o exporia, a perder o throno.

Levantei-me irnmediatamente dizendo-lhe que o imperador
sabia 1 em o que devia fazer, que eu taml.Jem aI ia cwnprjr suas
ordens e que as negociações continuariam depOIS da resposta a
minha nota,

Eis o fidal desta desagradavel conferencia em cuja narração
omitti os muitos elogios que de quando em quando Aberdeen
fazia ao caracter e as virtudes do Sr. insf<m te D. Miguel.

Deus guarde a. V. Ex. - Mal'que:: de Bal·baclma.

Laleham, HI de janeiro de 1829. -Illm. eExm. Sr. - Pelo
paquete que sahiu a 14 do corrente tive a honra tle communicar
a V. Ex. quanto se o1:l'erecia até aquella época depois da qual s6
accresceu o recebimento da nota do conde de Aberdeen em reS
posta a minha de 25 de llovembro.

Não reconhecen corno eu esperava a obrigação dos tratados
para o ca o de rebelião e sustenta contra a verdade sabida, que
S. M. o imperador fez tudo de seu motu proprio sem intervenção
dos sober<lDos.

Pela leitura da cópia junta (') da referida nota, conhecerá
V. Ex. até onde vai a má fé e parcialidade do conde de Aber
deen.

Occupo-me da resposta, mas primeiro que tudo vou repeli ir a
asserção do exordio explicando o sentido das palavrasde S. M. L
si as proferiu e vem a ser que estando elle intimamente conven
cido que S. M. B. e S. M. r. e R. A. prestariam a sua augusla
filha todo o apoio e socoorro que fo sem mistér para tomar posse da
corôa usurpada pelo regente, que fôm nomeado a instancias da
In"laterra e Austria, de certo que tlevia descançar na interven
ção dos dou soberanos e recommendar ao seu pleuipotencü\'l'io
que procedesse de Mcordo. Outra e-mui tlitrel'ente sera a lin
guagem ele S. M. 1. quando soul.Jer que n d,\' tem ,t esperar de
seus amigo e alliados.

Depois de ta exposiçii.o pedil'ei communicação cios meios em
virtude dos quaes julga o conelo do Aberrleen poder conciliar:1
legitimidade com a uSlll'(lação, porqne de !lo:. vontade me submet
terei as opiniões tle '. Ex. sondu cOJOjJ,llivoi8 (como dovo snppor)
com a clignilh.de do impe1'::1.(101 men amo o os intol'essos de SU<L
r1.ugusta lilha a rainha, de POI"tuÇ{a).

l!:u bem sei qual !la de ser a r()sposta, casamento e amalga
mação de direitos, Ulas é preciso tol:a por escripto.

('I Veja-se o appeudi 6.
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Deste modo encl1erei o tempo sem chegM' as do cabo, ati!
sabermos a rcsolução de S. M. r. em consequencia da deputação
portugueza.

Estou presentemente todo occupado com ajustamento de
contas e orçamento de despezas para submetter no Dlez seguinte
á consideração de S. M. r. um quadro exacto de todas a que são
relativas a casa de S. M. F., legações na Europa e subsidio a
Terceira e emigrados.

Na primeira classe grandes reformas tem havido, mediante
a fiel e generosa cooperação do official de secretaria Oliveira ;
na segunda vou reduzir a meros ordenados; e quanto a terceira
ao absollItamente necessario. A primeira e segunda podem con
siderar-se eonstantes e fixos, m'lS a terceira será varievel e
dependente de circumstancias.

O que porém não admitte economia e inteiramente me assom
bra é a fragata Imperat·l·i::.

Em tres mezes, estando fundeada e tenuo vindo do Rio paga
até o ultimo de setembro, tem gasto ;f. 12.049, que ao cambio
actual f"zem 101:753$800 quasi tanto como o Exm, ministro da
da marinl.la calculou para J.un anno.

Deus guarde a V. Ex. - Marque: ele Bal·bacena.

Lalebam,28 de janeiro de 1829. - rum. e Exm. Sr. - Com
o meu oficio de 12 do coroente tive a honra de communical' a
V. Ex. uma parte da correspondencia do duque de 'N'ellington
com o marquez de Paln:ella sobre os refugiados portuguezes, e
apresentarei hoje sob n. 1 a cópia do protesto que me pareceu
indispensavel fazer para não deixar em silencio tão escaOllalosa
infracção dos direitos das gentes (1).

Sob n. 2 translÍlitto a V. Ex, a replica que foi á nota do conde
de Aberdeen, mas como la raison du plus (ort est toujours la
meillew'e elle continuará a sustentar seus paradoxos e ab
surdos (').

Na occasião em que lhe entreguei a dita minha réplica obser
vou-me o conde que os tratados eram applicaveiil ao caso unico da
invasão estrangeira; que os protocollos de Vienna e Londres a
nada obrigavam, e que as desgraças de Portugal eram todas
filhas ele S. M. imperial não haver cumprido a sua palavra e
promessas em devido tempo.

Tudo isto era apenas a repetição de sua nota, mas pa,ra
accrescentar alguma cousa de novo, disse-me que a França e toda
a Europa reconheciam agora o seu erro de haver reconhecido
D. Pedro IV como suece Sal' legitimo de D. João VI, quando
pelas leis da monarchia portugueza, devia ter sido Miguel r.

Que tamanbo erro fôra obra de precipitação de Canning, e
supposto este governo tivesse reconhecido a Sra. D. Maria II.

(1) Veja-se o appendice.
(') Idem.



- 566-

como a unica soberél,na legitima ele Portugal, e muito desejasse
collocal-a na posse da sua corôa, el'a sempre na persuasão que o
imperador SQ prestaria a convir nos meios de conciliação que sua
magestade bl'itaoica lhe propoz.

Sabendo que Aberdeen procura pretextos para romper com
migo, revesti-me de prudencia, refutei ligeiramente aquelles·
argumentos referindo-me ár minha nota, e pedi que houvesse
S. Ex. por bem explicar-se sobre os meios que julgava conve
nientes para conciliar os interesses do imperador meu amo com
os do usurpador.

Quiz Aberdeen logo entrar em materia, mas eu representei
que tudo devia ser por escripto como lhe pedia na minha nota, e
elle lendo então o principio da mesma nota, prometteu respon
der-me em poucos dias, accrescentando que bom seria acabarmos
antes da abertura do parlamento, afim de que eI-rei pudesse
dizer alguma cousa a respeito em beneficio úa rainha.

(\ra., como o parlamento se a.bre a 5 de fevereiro, espero a tal
communicação amanhã ou depois, e portanto poderei ainda trans
mitiL-a a V. Ex. nesta mesma occasião.

Entretanto direi o que elle sempre pronunciou.
Sua magestade o imperador, disse Abel'deen, por um acto

expontaneo póde reconhecer seu irmão como rei regente, com a
obrigação, porém, de casar com a rainha reinante, amnistia de
parte a parte e deixar a nação governar-se como os portuguezes
desejam, sem se fallar em carta.

Isto não precisa de commento nem explicações. Com Metter
nick em Vienna, apostolicos em França, e Wellington aqui, nada
se pMe espérar em favor da rainha. Comtudo muitos são os acci
dentes, e bem naturaes, que podem de um dia para outro mudar
tudo de fórma. A questão da Irlanda e da Turquia podem dar
muito de si, e a morte de qualquer dos principaes figurantes
tambem decide a questão.

Desde que eu conseguir suspender as despezas com os emi
grados portuguezes, poderemos esperar sem risco e sem susto
pelos acontecimentos futuros.

Os portuguezes vão despejando a Inglaterra, dirigindo-se
para os Açores e Brazil, e desde que tiverem apartado a. qualquer
daquelles pontos, cessarão as despezas de Londres.

Deus guarde a V. Ex. - Mal'que;; de Barbacena.

Laleham, 6 de fevereiro de 1829.- lilm. e EXIll. senhor. 
Acabo de receber a nota de lord Aberdeen que V. Ex:. achará
junta (I) pOI' cópia, mas longe de lançar por escripto como pedi e
elle prometteu fazer, as proposições ou medidas que julgava
proprias para conciliar os interesses do imperador meu amo com
os do usurpador da coróCL de sua augusta filha, limitou-se a signi
ficar o seu desejo e promptidão de eotrar commigo eIll conre-

(I) Veja-se o ~ppelldice.
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rencia. para. arr<\njar os meios de restabelecer a. tranquillida.de de
Portugal.

Eu não estranho e~ta re erva, porque pouco.> são os homens
que tem a corag'em de annunciar por escripto ou deante de teste
munhas, aquellas mesmas proposições que ousam fazer em par
ticular, quando ellas o.ffendem a opinião publica, ou deprimem o
caracter nacional.

Qual seria. o ministro inglez capaz de assignar a.s proposiçõe.>
ue Aberdeen, e que já communiquei a V. Ex. no meu offl.cio de
28 elo mer. proximo passado '~ enhum.

Pa.ra encher tempo emquanto não chegam a resoluçõeB ele
8. M. imperial e para ver e consigo de algum modo imlirecto
ter por escripto tão infames pl'oposições, terei algnmaou algnmas
conferencias com Aberdeen, que acabarão pela repulsa difinitiva
de todos os seus conselhos e intervenção.

A miohn. autorisação é para f'l,r.er com a Austria e Ingla
terra algum novo tratado que estipule os meios de collocar a
8ra. D. Maria II no tl1rol1o usurpado, quando aquellas poten
cias se não julguem obrigadas a isso pelos antigos tratados e
pelos protocollos de Vienna e Londres.

De modo a.lgum estou a.utorisado pa.ra capitular com o usur
paoor, e quando a desgraça fosse tamanha, ou cil'cumstancias
imprevistas fossem tão imperiosas, que decidissem 8. M. impe
rial a tomar Ulfl tal expediente, não haveria então mister de
intervenção estrangeira. A intervenção da Ingla.terra não seria
para beneficiar a qualquer das duas nações, mas para esmagar
a "mbas.

Comtudo por esta nota ja consegui a declaração expressa
que lord Aberdeen evitou fazer nn. primeira, i to é, que não
quer fazer tL'atado coro o BL'nzi! em beneficio da rainha alliada
de 8. M. B. e por elIe reconhecida como tal.

A marcha, pois, do actual ministro inglez vae sendo tal
qual predisse a V. Ex.

Não reconhece a obrigação dos tratados com Portugal para o
caso de rebellião e, quando cito o fctcto historico dr) infante
D. Henrique contra seu irmão o rei Fernando, não responde.
Considera as conferencias de Vienua e Londres pouco mais ou
menos como conversas de salão de visitas, e não queL' tratados
com 8. M. 1. a favor da rainha porque recahiria todo o peso da
guerra sobre a Inglaterra.

RestA.-me agora pedir-lhe ao menos a neutralidade, mas
bana (ide e expL'essa em um tratado.

Quando chegarmos a esse ponto trtmbem espero completa
recusa, não obstante ser a neutralidade o principio favorito,
pronunciado a cada passo por palavI'as e por escripto. mas
sempre applicado como bem lhe convem.

A todo este procedimento bem desagradavel de communicar
a V. Ex. e muito mais de soITrer cara a cara, accresce que
supponho agora o ministerio segurissimo, llavendo ir. Peel e o
obstinado Wellington mudado ele 0pinião na questão cn.tholica,
contra a geral expectaç:.ão.
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V. Ex. verá DO discurso do rei e na discussão que houve
llontem Ilas duas camaras claramente annunciada a emancipação
catholica e, uma vez conseguida tal medida, ficará o duque de
Wellington mais forte que nunca.

Eutretanto Dem eUe nem qualquer dos seus colIaboradores se
atreve a chocar a opinião de frente na questão de Portugal.

No discurso do rei não houve a passagem - conciliar os dous
?'amos de Bragança - que me haviam communir.ado, mas continua
a mesma antiga e boa pllrase de negociações com o chefe da
casa de Bragança, e tanto os dous oradores que sustentaram o
- address - em resposta, como os ministros que faUaram, foram
unisonos em reprovar a conducta do usurpador.

Debaixo de mão sustenta-se a usurpação e procuram com
dexteridade illudir a S. M. r. para que elle transija com seu
irmão e appareçam depois em publico como actos voluntarios de
S. M. I. o que é só 8xigencia ingleza e austriaca.

Espero em Deus que tal não aconteça, e que S. M. I. possa
no caso mais infeliz dizer sempre com verdade - tout est perdu
hormis l'honfleu1' .

Deus guarde a V. Ex. - Marque:: de Bo,1'bacena.

Londres, 6 de fevereiro de 1829 - lllm. e Exm. Sr. - Recebi
bontem de lord Aberdeen a nota junta por cópia (') em resposta
ao meu protesto contra a pretenção de embaraçar o desembarque
dos portuguezes na Terceira e, segundo boje consta, tres fragatas
inglezas eífectivamente embaraçaram o desembarque, e os quatro
navios que primeiro sabiram de Plymoutb, em lagar de seguir
p'lra o Brazil, arribaram a Brest.

Ainda não vi carta ou participação do Saldanha e, por con
sequencia, ignoro as particularidades daquelle acontecimento.

Tenho muito receio de que a leveza daquelle omcial o indu
zisse a desobedecer ás ordens de seguir para o Brazil, mas não
posso emittir opinião alguma antes de receber as participações do
marquez de Palmella.

V, Ex. vera da resposta de Aberdeen que elIe insiste em
chamar expedição militar a bomens desarmados e embarcados em
navios mercantes sem paivara nem bala, nem arma de qualidade
alguma.

Uma vez admiltido o abuso de trocar as palavras e o sentido
delIas, facil será provar quanto se quizer.

Assim, o ministerio britannico, que disse haver recebido aos
portuguezes como individuos que vieram desarmados procurar
asylo em Inglaterra, chama a estes mesmos bomens agora de
expedic:-ão militar, quando elles, do mesmo modo desarmados que
vieram, vão procurar asylo em outra parte.

Não é menos extranha a applic.:'l.ção da, palavra ultrage.

(I) Veja-se o appendice.



- 569-

A rainha allialla de S. M. B. diz aos seus subditos existentes
na Inglaterra que sigam para a Terceira, onde sua autbridade
está reconhecida, e, afim de respeitar as leis inglezas, recom·
meDlla-lhes que vão desarmado, e directamente para aquelle
pon to não oecupado pelo usurpador.

Este procedimento é justo e innocente, mas o ministro inglez
chama·o de ultrage a sua magestade britannica.

Não permittir o ministro britannico o desembarque daquelles
homens e forçai-os a tiro de canhão a retirar-se, não é ultrage
feito á rainha, não é favor ao usurpador, é, segundo Aberdeen,
um acto de neutralidade. Que se póde fazer com homens de tal
obstinação e cegueira, quando elles teem a força por si 1 Susten
tar por escripto e com dignidade e constancia os direitos do meu
soberano.

Neste sentido e quando tiver inteiro conhecimento do que se
passou nos Açores, ainda replicarei a lord Aberdeen e porei fim
a esta questão.

Discorrendo como o faz o nobre secretario de estado, não 1130
atrocidade que se não possa classificar de virtude.

O combate de Navarino foi um acto de amisade, e beneficio
para com o grão-senhor, porque, livrando-o de grandes dospezas
com uma esqufldra que não prestava, habilitou-o a melhor
resistir por terra aos seus inimigos russos.

Realmente parece que os governos da Europa estão decididos
a escarnecerem da especie humana.

Dogma da legitimidade, a santidade das instituições dima
nadas do throno, os juramentos prestados á face da igreja, tudo
emfim está profanado em Lisboa, e nenhum governo quer pre
star o menor soccorro á rainha contra o usurpador! Todos os
seus crimes foram resgatados pelo precioso anniquilamento da
carta portugueza.

Deus guarde a V. Ex.-J1fm'quez de Barbacena.

Laleham, 7 de fevereiro de 1829 - lllm. e Exm. Sr.
Tendo sido convidado ).leIo conde de Aberdeen para uma confe~

rencia hoje apresenteI-me á hora indicada, e achei a S. Ex. de
semblante mui carregado e melancolico.

Disse-me que estava ancioso por terminar o negocio de Por
tugal, mas que antes de nenhuma outra cousa, era preciso saber,
si eu admittia ou não a possibilidade de verificar-se quanto antes
á face da igreja, o casamento da rainha com o infante, porque
sendo esta condição um, sine qua non, de qualquer negociação,
escusado era perder tempo, si eu persistia em repellir o
casamento.

Firme no proposUo de obter por escripto alguma prova das
nefandas, e abominaveis proposições do ministro inglez, e de o
entreter até receber respostas do Rio aos meus officios de outu
bro, tomei o tom da moderação, e respondi que, conhecendo o
caracter do imperador meu amo, não sabia como fallar-lhe em
casamento, sem excitar a sua indignação, porque além do crime
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da usurpação uo throno, havia ll1l1is o repudio de ~ua filha,
tendo o infante pedido a bem poucos dias uma princezn. de
Bavieira.

Como porém as circumstn.ncias politicas, e o modo porque
S. Ex. pretendin. terminal' este negocio deviam ll1uito influir
na decisão, eu pedia n. S. Ex. que se explicasse de uma vez,
e francamen te: que eu estava em perfeita ignorallcia do que
S. Ex. queria, e não comprehendia porque S. Ex. recusava
communicar suas proposições, conselilos, ou negociações por
escripto como lhe pedira, e parecia necessario em negocio tão
ponderoso.

Respondeu-me que tratando-se por escripto seriam depois
obrigados a communicar tudo ao parlamento, quando aliás con
vinhn. á dignidade do imperador, e de seu Íl'mão que tudo fosse
secreto. Que o imperador da Au tria em o homem mais respei
tavel da Europa, que os dous irmãos o amavam como pai, e que
por isso devia ser o arbitro nesta contenda, para terminal-n,
segundo convinha aos interes 'es de ambos, e da Europa. Que
verdadeiramente devia chamar-se a esta negociação, um pacto
de familia secreto entre os dous irmãos debaixo da protecção
da Austria, e talvez da garantia da lng'laterra. Que duvidava
muito que a Inglaterra quizesse garantir qualquer aj uste, e que
sobre isto consultaria aos seus col1egas, mas como eu receiava o
caracter de Metternick no que estava grandemente enganado, a
garantia ingleza poderia comprimir qualquer ulterior projecto
do principe de Metternick.

Nesta altura pedi licença e tomando papel e lapis tirei as
seguintes notas, que li ao conde de Aberdeen, e elle disse es
tarem correctas.

O imperador da Austria será escolhido para ariJitro entre
os dous irmãos.

A questão será terminada por um pacto de familia.
O casamen to da rainha será feito immediatamente á face da.

igreja com o regente de Portugal, mas com o titulo de rei.
Morrendo o regente, reinará a rainha sosinha.
Morrendo a rainha sem filhos, passará a coroa. ao regente e

ao ramo de Portugal.
Amnistia geral de um e outro lado com re tituição de

sequestros.
Não se fallara mais em carta.
Todos os actos do governo em nome da rainha, e do rei,

como se praticou em Inglaterra com o rei Guilherme.
Isto feito despedi-me promettendo considerar a materia, e

tambem ouvir ao principe de Estberhazy.
Não é mister muita finuea para se conhecer o que se pre..

tende, que é cobl'it' o imperador de eterno opprobrio, induzindo-o
secretamente o. tümar medida.s, que se representariam ::l.O pu
blico como filhas de sua propria vontade, e pelas quaes legiti
mando a usurpação de seu irmão, fosse elle mesmo o instrumento
da destruição da carta que deu aos poetuguezes, e do sacrificio
de sua fHha ao minotauro dos nossos dias.
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Esquecia-me dizer que Aberdeen tambem aconselhou que
uma vez feito o casamento, devia a rainllU. ir para Vienna, e lá
ficar até ser nubil.

V. Ex. me fará a graça de levar tudo isto ao conhecimento
de S. M. r. e eu continuarei a dar conta. do que mais occorrel' a
semelhan te respeito.

Deus guarde a V. Ex. - Mm'que:: de Ba7-bacena.

Laleham 12 de fevereiro de 1829.- 11[m. e Exm. Sr. - Pelo
ministro de S. M·. F. residente nessa côrte será V. Ex. infor
mrdo mui circumstanciadamen te dos acontecimen tos da ilha Ter
ceira, de onde foram repeli idos a tiro de baila por uma fragata
ingleza, os quatro navios mercantes que transportavam seis
centos portuguezes desarmados para a mesma ilha.

Tenho boas razões para crer que dous outros navios com
trezentos allemães vindos de Bremen tambem foram repellidos
pela mesma fragata, de sorte que o actual ministerio ing[ez,
não só faz a guerra aS. M. F. tlebaixo do pretexto de neu tra
lidade, mas infringe o direito das gentes, exercitando um blo
queio, om obsequio do usurpador, sem prévio Mnuncio ás outras
naçõ'As.

Ouço que mandaram a toda a. pressa recommendar aos seus
cruzadores, que não embaraçassem um navio americano que
ultimamente sahiu de PJymouth com POI'tuguezes, e cujo capitão
pl'etendia entregar-se a discreção, si houvesse o menor i.nsulto a
sua bandeira.

Assim a valentia e insoJencia da Inglaterra, é só para a
alliada e amiga do seu rei! ! !

Por mais atroz que fosse aquelle procedimento, eu ainda
esperava cousa peior, e lembrado estará V. Ex. do que eu disse
a este respeito nos meus offieios anteriores prophetisando a re
petição de Navarino, si os POl'tuguezes tentassem desembarcar,

O marquez de Pa[mella, e todos os portuguezes, ou porque
dessem inteiro CL'edito aos lettrados, que su tentavam não ser
passivei um tal procedimento da parte do ministeL'io inglez, ou
porque quizessem comprometteL' completamente ao referido mi
nisterio, assentaram de passar pelos Açores, e não seguir dire
ctamente para o Brazil como sempre lhes acon elhei-

A verdade é que con eguiram o eompromettimento dos mi
nistros, tanto para com a Inglaterra, como para com toda a
Europa, mas si esse compromettimento será de utilidade ou não
a causa da rainha, é o que eu não sei e só nos podera descobrir
o proximo resultado das negociações pendentes.

Eu tive o maior cuidado de recommendae e pedir instante
mente ao marquez de Palmella, que além de irem todos os por
tuguezes desarmados, não houvesse mesmo organisação, ou deno
minação militae pal'a cou a alguma, a.fim de tirar o mais leve
pretexto para a fundação do titulo de - expedição militar - com
que Wellington queria appellidar aqueLla reunião de homen de
sarmarias. ElIes foram recebidos em Inglaterra, segundo as ex-
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pressões do duque, como individuos que desat'mados procuravam
um asylo na sua desgraça: sabindo desarmadüs deviam ser con·
siderados debaixo da me ma denominação.

Lembl'ei mesmo que o general Saldanha tomasse o nome de
intendente, ou director, etc. etc. Lembrei mais que houves e
resistencia, e sem um mero protesto, e segundo me affirma o
o marquez de Palmella, taes foram suas ordens e instrucções.

O general Saldanha, porém no seu protesto chama-se de
general, promette resistir como soldado a toda a violencia, e
mais antes perecer do que deixar de cumprir as ordens da ra
inba. Entretanto nem resistio, nem pereceu, nem cumprio as
ordens da rainha, que eram de seguir para o Brazil. isto foi
um segundo acto da comedia do Porto.

Por minha delicada Situação estou obrigado a identificar-me
com os portuguezes, e sustentar seu procedimento ainda quando
altamente os desapprovo.

Dirigi por tanto a nota junta sob n. 1 (') e espero a suares
posta para resolver com segurança. e sem risco de nova despe
zas perdidas, tanto o que é mistér fazer como os portuguezes
que ainda existem em Inglaterra, como com aquelles ql!e
arribaram a Brest.

Os portuguezes ou devem estar na terceira ou no B1'8ZU, do
contrario será preciso abondonal-os á miseria, porque não se póde
com taes despezas.

Antes de tomar sobre mim o fornecimento das quantias ne
cessarias à legação portugueza, exigi do marquezde Palmella um
orçamento, ao que elIe atisfez pelo seu officio junto por copia, e
ao qual dei a resposta tambem junta por copia.

No estado em que achei as cousas na Europa impossivel era
suspender o fornecimento de fundos à legação portugueza, sem
expor mUbares de pessoas a morrerem de fome, e sem
comprometter os interesses politicos da rainlla.

Submettendo-me, pois, á prestação de algumas quantias,
exigi diminuição mui consideravel nos vencimentos de cada
individuo, como V. Ex. terá conhecido pela tabella que mandei,
comparando-a com os vencimentos anteriores que eram os de
campanha.

Temo muito, que as despezas excedam ao orçamento, porque
alIas são por sua natureza, muito sujeitas a roubo e negligencia.
Devendo passar necessariamente por mãos de negocian~es, nem
Deus lhes póde valer.

Acabarei este com uma anedocta de hoje.
Quando S. M. F. desembarcou em Falmouth, mandou o consul

fazer uma escada de quatro degráos no caes, e preparou um bom
almoço em sua casa.

Eu e todas as pessoas que acompanbavamos a rainha, ficamos
mui obrigados por aquelles obsequios, e o marquez e marqueza

(I) Veja·se o appendece.
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de Palmella em toda a viagem não se cansavam de elogiar a ge
nerosidade do quaker, mas entre as despezas que elle me carre
gou em conta, entram aquelles quatro degráos por 73.

Deus guarde a V. Ex. - Marque::; ele Barbacena.

Cartas do marquez de Barbacena a D. Pedro.

Laleham, 2 de fevereiro de 1829. - Senhor. - Pretendia
não dizer a V. 1\1. L uma só lJalavra sobre casamento, emquanto
o não bouvesse ultimado, mas conheço o genio de V. M. L e
temo que se impaciente com o meu silencio.

Direi portanto quanto baste para que se saiba que não
descanço a tal respeito, e procedo com a necessaria segurança e
circumspeção.

A primeira condição, e sine qua non, é a formosura, ou para
melhor dizer, merecimento pbysico e moral.

A segundl1, que não esteja sujeita ii. influencia austriaca,
porque então nada se conseguirá.

Antes de adquirir certeza destas duas circumstancias, cousa
alguma pos o lazer, e para adquirir tal certeza, é preciso em

'pregar pessoa tiel, e discreta, que possa viajar como sabio inda·
gando livrarias, e gabinetes de mineralogia, para assim ver
todas as cidades, e demorar-se mais ou menos como convier, sem
dar a menor suspeita.

Esta pessoa será Bayard que V. M. L conhece. O meu fito
vae ás ~obrin!las da duqueza de Clarence, mas é mister pl'imeiro
estar seguro da formosura, e se !la ou não aju tes e inclinações, e
emfim nenbuma probabilidade ele recusa.

V. M. L facilmente reconbecerá que eu pes oalmente só
poderia fazer taes exames como doente. e procurando usar de
banhos em certas élJOca', porque no loo-ares de ao-uas ther
mae . ha sempre grandes reuuiões no verão, mas isso levaria
mais tem po, e V. M. L tem pres a.

Quem facilitar este negocio a V. M. l. ou ignora, o estado
actual da questão, ou pretende illudir a V. 1\1. imperial.

O francez Dumoulin não quiz vir a Londres, nem mesmo se
díg-nou de responder á minha ultima carta, da qual mandei copia
a V. M. imperial.

Ha graude rilJaldaria entre elle e mais alguem, e V. M. L
deve estar a esta hora bem in truitlo, porque provavelmente
cortanoo a communicação commigo, terão fdito sua" participações
para o Rio.

Tudo quanto cabe em minhas faculdades, sará ~ ito com a
melhor vonta le em obserluio le V. 11. I. mas nem [-Iorculos
con tra dous.

Sou com o mais pl'ofundo respeito e gratidão de V. M. 1
subdilo fiel e reverente. -lIIarque:: ele BC!1'uacena.
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Laleham, 4 de fevereiro de 1829.

Senhol'. - Suppond() que V. M. r. haverá defeJ'ido benigna
mente as supplicas da deputação portugueza, e salvado os di
reitos de sua augusla, tilha, e a propria honra, tanto quanto é
possivel, sem declarar a g'llerra a Portugal; e suppondo igual
mente qlle o ministerio inglez se sustenta e com elle o usurpador
em Lisboa, era minha decidida opinião, que, uma vez estabele
cida a l'cgencia na Terceira., S. M. tide] issima embarcasse parD,
o Brazil, e ficasse na companhia de V. M. r. até cl1egar a idade
de governar a monarcl1ia.

Esta minl1a opinião tem sido tão combatida, que, a despeito
de não estar convencido, julgo comtudo do meu dever, submetter
á consideração de V. M. 1. as razões em contrario expendidas na
memoria junta. .

V. M. 1. ouvindo seus ministros, e conselho de estado, re
solverá o que for melhor.

Considero tão importante a guarda e salvação da pessoa da
senhora D. MarIa II que ainda quando fosse agora restabele
cida a sua autoridade em Portugal, de modo algum consentiria
que fosse para Lisboa, porquanto, estando a nação dividida, as
paixões mui exaltadas, e a maior parte dos fldalgos crimono os.
de alta traição, nada haveria mais provavel do que a propinação
de veneno á, innocente rainha.

Menos arriscada julgo sua sagrada pessoa na Terceira, uma
vez que quatro ou mais fragatas brazileiras alli sustentem a sua
autoridade, mas sem taes vasos de guerra, de modo algum deverá
residir na. ilha, embora lt\ estejam todos os quatro mil portu
guezGs emigrados.

Os vasos brazileiros quer sejam fretados ou vendidos á rainha,
quer sejam fornecidos em consequencia do trata.do de alliança,
devem ser commandados por Norton, Beaurepail'e, GrenfelJ, João
das Botas, e outros officiaes já experimentados no Rio da Prata, e
devotadissimos a V. M. 1. com o menor numero possivel de offi
ciaes da marinha lJOrtugueza, e nenhum absolutamente dos que
tem sido admittidos de poucos annos a esta parte, da classe de
pilotos e contra mestres de navios mercantes.

O logar mais seguro, fora da companhia de V. M. r. é sem
duvida a Inglaterra, e a despeza de S. M. F. conSBr vando-se no
pé decente em que está, e occupando-se unicamente da sua eüu
cação não excederá de 20.000 libras esterlinas.

Indo para a Terceira, o mini"tro do Bl'azil acreditado junto a
regencia, e fica,nelo em Londres o acreditado jllnto a S. M. B.
serà. encal'l'egado ela corresponrlencia de V. 1'1'1. L com 'ua augusta
filha, e bem assim de todas as informações e deligencias que a
solicitude paternal julgar necessarias.

Em todos os casos e hypotheses S. M. F. deve ser servida
pelos seus subditos POl'tuguezes, e os brazileiros voltarem para o
o Rio de Janeiro.

Um manifesto a todas as nações, é indispensavel, no qual
V. M. I. declare que não reconuece nem reconhecerá jamais,
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outro rei da monarcllia portugueza sinã.o a senhora D. Maria II
e seus legitimas herdeiros e successores; e que qualquer ataque
feito pelo usurpador, a qualquer parte da monarcbia que estiver
llelJaixo da flutoridade da rainba, era. considerada como decla
ração de guerra ao impario do Braílil.

Para e"te manifesto pt'oduzü' o desejado etreito, é preciso que
preceda, ou immedifl.tamente siga. alguma resolução das camaras,
ou declaraçã.o na resposta á falia do tbrono, seg·urn.ndo a V. M.
que achará nos seus fieis subditos toda a sympathia, e soccorros
que Corem necessarios pura sustentar a dignidade do tl1rono, ou
melborar a sorte da opprimida, e infeliz nação portugueza.

Como não é mister declarar a guerra a Portugal, mas mera
mente prestar a rainha soccorros que cabem nos limites da lJossa
divida a esse reino, e segurando-se o tllrono à rainlla, seguras
ficam as instituições liberaes, cl'eio eu que com <1lg'um manejo e
dexteridade se conseguirá da Camara dos Deputaclos a resposta
indicada.

Ora os to picos que V. M. r. tem para empregar na sua
participação ao corpo legislativo, são os mais enet'gicos e bono
rificos que jamais coube a qualquer soberano.

Lembrei nos meus ameias de outubro a seducção que se devia
empregar, para que os dominios da Asia, e A Crica proclamassem
a senhora D. Maria II, fi não prestas em obediencia ao usurpa
dor; e porquanto pela leitura de algumas cartas de Gôa ficamos
conhecendo haver partidistn.s do usurpador naquella parte do
mundo, bom será dar as providencias constantes elo massa junto.

Tudo vae submettido á deci ão do V. 1\1. r. e si por ventura
merecer a sua. imperial appl'ovação, bom será que algum portu
guez escolllido pelo mini tro de S. M. F. nessa côrte, seja o
commissal'io encarregado de entregar os omcios.

S. M. F. tem soir['iclo algum cleO uxo poe oito dias, mas jú,
ficou boa. Ninguem escapou da mesma enfermidade em grilo
muito mais forte com a mudança. da estação.

Livre Deus a, V. 1\1. e toda a imperial familia. de molestias
e incoD1modos como todos de ejn.!l1, e muito principalmente quem
como eu se preza de ser com maior res'peito e gratidão de
V. M. F. subclito eJ.-]Jm'qua;;de Ew'uacana.

Do mn.rquez de Barbaceua ao conselheiro Francisco Gomes da
Silva.

Lealellam, 1 de fevereiro de 1828.- IlIm. 81'.- Devendo apee·
sentar a. , . M. I pai e tutor de S. M. F, uma carta formal de
todas as despezas feitas em Inglaterra com sua augusta tUba, e
encontrar taes despezas nos paa-a!l1entos que o Beazil tem de
fazer ao legitimo soberano de Portug-al em cumprimento da con
venção de 29 de agosto de 1825, justo me parece que a estas des
pezas se ajuntem as que foram feitas no Rio de Janeiro com o
preparativo e trn.nsporte da rainba.

V. Ivr. na sua particular ele 25 de\julho do anno passado
me communicon terem aquellas despezas montado em mais
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de 90:000"000 entrando nessa somma 33:650$970 pela repartição
da marinha.

Tenho alguma lembrança de que S. M. r. adiantando as
quantias necessarias no Rio, teve em vista que eu as cobrasse
em Londres, para. fazer dellas applicação a ~ertas ordens do
mesmo augusto senllor, e neste caso exporeI a V. S. o modo
pratico, e legal de concluir esta transacção, segundo meu fraco
entendimento, e V. S. levando o exposto ao conhecimento de
S. M. r. me trausmittirá suas ordens.

Nas negociações politicas ou no emprego de fundos do Bra
zil, sem duvida que eu sou responsavel ao ministerio brazileiro,
mas no emprego de fundos pertencentes aS. M. F. sou unica
mente responsavel á pes oa de seu augusto tutor, e portanto o
secretario de seu imperial gabinete é o canal competente.

Venha pois uma relação das despezas feitas no Rio, não
comprehendendo as ela marinha, assignadas por alguem e appro
vadas por V. S.

Venha mais uma ordem para eu cobrar aqueUa quantia da
rainha, que tudo será feito em poucas horas. Ora como as quan
tias adiantadas por S. M. L excedem as que eu gastei por sua
conta, haverá um saldo a favor de S. M. I, de que disporei como
me determinar, ou remettel1do para o Rio, Oll empregando
em fundos nesta praça.

Quando dei conta das minhas despezas, em 18 de maio do
anno passado, lembrei ao minbtro que a parceUa de cinco mil
libras esterlinas, para disposições relativas ao casamento de
S. M. I. fosse communicada debaixo do titulo seguinte-Despezas
com negociações pendentes das quaes se dara conta quando esti
verem ultimadas visto que não se podia communicar ainda á as
sembléa legi~lativa aqueUa importante negociação. Mas agora
que, S. M. r. tem emprestado muito maior somma a sua augusta
filha, e que eIla póde pagar-lhe em Londres, escusado é aqueIle
expediente.

Tudo é veridico, tudc; é exacto, mas são contas entre pai e
filha, das quaes não pertence o conhecimento siuão a S. M. 1.
mesmo.

O pagameoto porém da marinha, eleve lier solicitado pelo
respectivo ministro, e liaverá dous moelas el~ o obter; ou apre
sentando a conta ao presidente do tilesour-o, para a remetter á
legação de Londres afim de a encontrar naS pagamentos do
Portugal, ou remettendo-a directamente a mim, para a ajuntar
as outras despezas de S. M. F. porém neste ultimo caso, será
preciso ordem de S. M. r. para pagl-a ao ministro da marinha,
bem como a outra. relativa ao pagamento dos preparativos pal'<1
a viagem de S. M. F.

O Gerecinó ('), que por via de regra nunca escreve, foi tocln.vüt

(I) lhJeroll~o Cal,leira Bl'ant, vi conde d.. Go,'ccioó, e cami"'istl' ,Ie S. M. l,
f~I'a il'nlÜoO do luarqucz de Barbaceua., c Jilho segundo e legitiwo U'J Gregol'io
Calde",,, Draut.
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o unico que me escreveu pelo paquete de Buenos Ayres,
chegado a 29 do pa sado, para communicar que voltava para o
eng-enho, visto estar desfeita a viagem para Santa Catharina.

M:ll sabe el1e o prazer que ma deu com tal noti. ia, porque
eu estava no maior cuidado a rA~peito de semdl1ante viagem.

E' claro 'llle veriflc<wrlo-se ella, a,nt ::l da chega,da da depu
tação POl'tugueza, teria 1ll1,vido um retilrda.mento de tres mezes
nas resoluções do nosso amo, o 'lue seria de gr.wissimo prejuizo.

Já pedi a V. S" e de novo sinto que S. M. L não adopte
uma só medida politica sobre Portuga,l, sem ouvir o conselho
de e tado, e ministeos, para que eltes por intima convicção sus
tentem taes medidas nas duas camaeas.

E' indispensavel fazer' em maio communicação à assembléa,
dos negocios de Poetugl1l, e, pelas respostas das duas camal'l1 ,
convencer a Europa 'lue os brazileiros tomam a peito a dignidade
de seu soberano, e a felicidade da nação portugueza.

Deus guarde a V. S.- :Marquez de Barbacena.

CAPITULO XXIX

Como se tem visto pelas communicações do marquez de Bar
bacena pam o Rio de Janeiro, a questão dos refugiados portu
guezes, reunidos no deposito de Plymouth, assumiu por este
tempo caeacter geave.

Fazia já tres mezes que estes refugiados se achavam al1i re
unidos, quando no dia 20 de novembro de 1828 o duque de Wel
lington em conferencia com o marfluez de Palmella, á qual
assi tira tambem o conde de Abel'deen, disse qu , tendo·se diri
gido ao ministro do Brazil visconde de ltabayana, na supposiçüo
de see ella quem fOl'necÍ[l os soccoeros pevuniurios para a susten·
tação do dito deposito, alim de lhe declarar que o governo
inglez não podia consentir pOl' mais tempo na conservação delle
na cidade de Plymouth, por isso que era um corpo jã nimiamente
numeroso para poder perltlaneCer u'um dos principaes arsenaes
da Inglaterra. ; e vindo a sabee que estes soccorros eram distri
buidos por ordem do marquez de Palme lia, em cOllsequencia de
trans:wçõe3 pecuniarias que tinl1a cam a legação do Brazil, resol
vera i'azee-Ille a mesm'1 declaração alvirtindo-o de que o gabi
nete de S. J,Lmes ostava (il'memflnte lecidido, que a sun. re"o
lução fosse levada a etreito, toma,ndo para esse fim as medidas

37
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necessarias quando o marquez de Palmella não quizesse adoptar
as que já tinham sido indicadas por eUe duque.

Quiz então entregar ao marquez um papel em que se con
tinham as designações de varias villas e cidades, "pelas quaes
deviam dessimina.r-se as tropas portuguezas, não excedendo em
cad2.. um dos referidos logares certo numero de homens, ficando
os officiaes separados dos soldados.

O marquez ele Palmel1a recusou logo acceitar da mão elo duque
semelhante papel, dizendo que uma intimação de tal natureza,
exigia ao menos que fosse feita por escripto, e que não se podia
tão pouco esperar que elle respondesse á mesma sem a devida
reflexão; accrescentando que havendo estes homnes livre es
pontaneamente vindo á Inglaterra, sem armas, em demanda de
hospitalidade britannica, púr uma causa que neste paiz excitava
viva sympathia, não lhes podia ao menos negar a faculdade de
se retirarem juntos ou separados para onde quizessem comtanto
que fossem desarmados, e que por isso lhe parecia mui duvidoso
que el1es quizessem sujeitar-se ao que delles exigia o duque.

Sabíndo desta conferencia, juntou-se Palmella com o marquez
de Barbacena, visconde de ltabayana, e os principaes portugue·
zes que se achavam em Londres, e todos de commum accordo
convieram que não podia, nem devia a tropa fiel portugueza, su
jeitar-se ao tratamento ignominioso que lhe queria o governo
inglez impôr, e que portanto era-lhe indispensavel deixar a In
glaterra.

Sahindo porem deste paiz não podia esperar-se que algum
outro estado da Europa a acolhesse, não lhe restanto por tanto
sinão a atternativa, ouse operar um desembarque em alguns
dos dominios portuguezes, ou de seguÍL' para o Brazil a recla
mar a protecção do príncipe que acabava de ser rei de Portugal, e
era pai da soberana cuja causa se pleteiava.

O marquez de Barbacena oppoz-se decididamen te à adopção do
primeiro alvitre, o qual, declarou elle, além das grandes ditlicul
dades e dos riscos que o circumdava, e que por isso otrerecia,
quasi que a certeza prévia de mão successo, trazia ainda o incon
veniente de comprometter de um modo formal a causa da rainha
com o ga,binete brit:1nuico.
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As representações do marquez de Barbacena prevaleceram na
reuniã.o decidindo-se que as tropas portuguezas seguissem para o
Brazil, o que simplificava a questão: subministrava ao impera
dor novos incentivos para abraçar a causa da nação portugueza,
e ao mesmo temdo lhe eli'erecia os meios de a sustentar no bom
l'lucleo de t7'opas que se lh~ enviava.

Nestas circumstancias fixou-se na deliberação de fazer piwtir a
tropa para o Brazil, juntamente com o voluntarios que a qui
zessem acompanhar, e tomaram-se nesse'intuito todas as medidas
necessarias afim de que se não manifestasse por intriga ou igno
rancia alguma opposição ou hesitação por parte dos refugiados
em obdecer à ordem.

O marquez de Barbacena fez então que baixasse a carta régia
que segue ordenando isto mesmo, afim de com a sua autoridade
fazer calar qualquer opposição que por ventura pudesse desen
volver~se;

CARTA llEGIA.- «Marquez de Palmella, do meu conselho de
estado. Amigo - Eu, a rainha, vos envio muito saudar.

Porquanto haveis recebido uma participação do duque de
Wellington, ministro de S. M. el-rei da Gran-Bretanha, pela
qual se vos intima que os emigrados portuguezes reunidos em
Plymouth não podem para o diante residir em Inglaterra sem
que ejam disseminados por difl.'erentes povoações que vos foram
designadas: Hei por bem que lhes ordeneis que se embarquem
para a côrte do Rio de Janeiro, onde serão acolhidos por meu
augusto pai, como a lealdade deUes merece, e serão por elle em·
pregados como melhor convier ao meu real serviço.

Escripta em Londres, no dia l° do mez de dezembro de 1828.
- Rainha.- ]{al"qt!e::: ele Barbacena.

Oduque de Wellington deu-se pressa em ministrar ao marquez
ele Palmella a in~imação por escripto que este exigira delIe, pois
logo na tarde do dia da conferencia lh'a enviou, e o marquez de
Palmella poucos dias depois foi responder-lhe verbalmente que
preferia fazer sahir a tropa portugueza da Inglaterra, antes
do que sujeitaI-a ao tl'atamellto que se lhe propunha, ao que
o duque annuiu, depois de haver todavia exigido saber com cer
teza que esta tropa se dirigiria em direitura ao Brazil.

No fim da conversação o marquez de Palmella reclamou a
garantia do governo britannico a favor dos emigrados por lu-
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guezes, no caso que algum navio cahisse desgraçarlamente em
poder das embarcações tle guerra do u~urpador.

Este pedido deu occ lsião n. que o tluq ue communicasse a inten
ção em que estu.va o governo inglez de fazer comboiar as em
barcaçõe que conduzissem os refugiados [ortugueíles por vasos
de guena britannicús.

Julgou, porém, o rnal'quez de Palmelia dever recusar este
olferecimento, o qual evidentemente só tinh,1 por fim assegurar-se
o governo inglez por si mesmo, contra a possibilidade de uma
tentativa de de.:embarque em Portugal.

O duque de Wellington não insistiu na sua proposição.
Subsequentemente e antes da padida da tropa recebeu o

marquez de Pa.lmella noticias da ilha TerceÍl'a, com a data de
6 de dezembro, dando bem rundadas esperanças de que a ilh!1
pudesse conservar-se fiel ao governo legitimo, e ofi'erecer even
tualmente um ponto central de apoio, e de. reunião o mais favo
ravel para as operaçõas que houvessem çle se emprehender para
a restauração do throno de D. Maria II, a qual havia aIli sido
devidamente acclamada, prestando-se-lhe juramento de fidelidade
em toda a ilba.

Não restava mais duvida alguma de que a esquadra do USU1'
pador, que conduzia a expedição de D. Miguel destinada o. sub
jugar a Terceira, fôm com elIei to totalmente desbaratada pelos
temporaes, sendo muitas das em!Ja,rcações constrangidas a
regl'esso.r ao Tejo.

Estas noticias delJois e a carteza que as acompanhava de que
tão cedo não poJaria o mUrp<.ld01' preparar outra expedição, fize
ram renascer nos Pol'tuguezes refugiados na Inglaterra, o desejo
de operarem um de'iembarque alli, reunindo- e um; leaes subdi
tos da rainba daquella ilha: e () marquez de Palmella dirigiu se
por carta datada do 28 de dezembro ao duque de W l'lIington ma
ni festando estes desejos.

O duque respondeu iogo no dia 30 que ela da inabalavell'eso
lução do governo ingloz impedir' que sallÍndo de um porto da !n
glaterea, [Juiz que se acl1aVlt em paíl com Portugal, fossem e~sas

tropas desembarcar na Terceiri1 que em uma possessão portu
gueza, e instava pUl'a que foôsem eHa' immecli.tl, mente romovi-
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das de Plym01üh pelo motlo jã por elle indicado, sinão se j ul
gava preferivel enviai-as directamente para o Bl'azil; decla
rando mais que, constrangendo o governo inglez a reCOl'rel' a
melidas que infallivelmente se leval'iam a etreito no caso de e
violar a neutralidade de S. M. B. fazendo essas tl'opas desem
barcar em territorio portuguez j ficava o marquez de Palmella
respopsavel pelo que pudesse seguir-se da sua omissão em atten
der á intimação qne lhe transmitti<1., e tinalisava pedindo· lhe
encarecidamente que puzesse termo á disCllssão adoptando a sug
gestão que Ihe fizera.

Consultou porém o marquez de Palmella, que estando e direi
to todo da sua parte, não devia temer as ameaças do duque \Vel
lington, e efrectivamente fez seguir no dia 6 de janeiro de 1829,
com destino directamente ao pOl"to de Angra na sobredita ilha
Terceira, em quatro uavios de transporte, a primeira divisão
çpnstando de uma força de seis centos soldados e officiaes de tro
pas de linha commandados pelo general Saldanha.

Como se vio atraz pela correspoudencia do marquez de Bar
bacena pal'a o Rio de Janeiro, não havia o duque de Wellington
acceitado a credencial que revestia o mal'quez de Palmella de
caracter diplomatico, sendo todas as communicações que lhe
dirigia consideradas como particulares.

Urgia porém ter documentos officiaes do que se passara, e para
os obter dirigiu-se PalmeUa ao marquez de Barbacena, enviando
lhe cÓPÜt de toda a correspondencia tl'ocada com o duque, e soli
tando a sua cooperação no negocio.

Cumpre observar que o marquez de Barbacena não approvava
muitas cousas que os portuguezes pl'aticavam, mas a sua posição
o forçava a identificar -se com elles afim de lhes não tirar a força
moral mesmo quando, como neste ca o, altamente desapprovava
os seus actos.

O marquez de Barbacena foi decididamente contrario á expedi
ção para a Terceira, pois, comquanto desejasse a guerra, e a
advogasse com ardor nas suas carta a D. Pedro, todavia,
queria a feita pelos seus canaes legitimos e autorisados, e não
essa guerra civil que PalmelIa, Saldanha e seus amigos pro
curavam atear em Portuga.l, quasi que, por conta. propria.
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Não obstante, porém, os seus sentimentos particulares adversos
á transacção, julgou comtudo o marquez de Barbacena que a
dignidade do seu sobel'ano, bem como os interesses da sua
augusta filha a rainha de Portugal, e seus dil'eitos reclamavam
que elle na qualidade de seu representante protestasse contra as
ameaças do duque de vVellington, como fez em nota que lhe en
dereçou sobre o assumpto datada de 26 de janeiro de 1829 (').

A este protesto respondeu o conde de Aberdeen em data de 4
de fevereiro de 1829 n.

Entretanto chegavam a Londres por via de França tristes
noticias da sorte que tivera a expedição em questão.
. No dia 16 de janeiro tinha ella chegado até quasi ao ancoura

douro da villa da Praia sendo então embal'a<;>ada a viva força
pela esquadra ingleza de realizar o desemba.rque da tropa que
conduzia.

Uma fragata desta nação a Range?', commandante Walpole,
fez-lhe fogo matando logo um soldado do regimento n. 18 e fe
rindo a dous a bordo de um dos navios, sendo esse justamente
aquelle em que se achava o general. Saldanha, obrigando as
quatro embarcações que compnnham a esquadra a retroce
derem.

Ao saber esta noticia dirigiu o marquez de Barbacena ao conde
de Aberdeen a seguinte nota:

Londres, 10 de fevereiro de 1829.

lllm. e Exm. Sr. - O abaixo assignaclo tendo sabido a fu
nesta noticia do acontecimento que teve lagar na bahia da Villa
da Praia, a respeito de quatro navios mercantes que levavam
emigrados portuguezes, acha-se na necessidade sem perder um
momento, emquato não tem a honra de replicar a nota do Sr.
conde de Aberdeen de 4 deste mez, de pedir a S. Ex. que se
digne, para evitar novas desgl'aças, dar uma resposta explicita
sobre os seguintes quesitos':

1. o 0pp0l'-se-ha o governo de S. M. B. n. que os emigrados
portuguezes que ainja estão em Inglaterra, officiaes ou empre
gados civis, embarquem para a il!l,\ Terceir'a?

(') Veja-se o appendice.
(') Idem.
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2. ° O governo ele S. M. B. oppor-se-ha n. que os emigrados
portuguezes que foram repellidos da terceira, e estão agora em
França, se embarquem para a mesma ilha em navios que não se
jam inglezes ~

Finalmente o governo de S. M. B. oppor-se-ha a que os
subditos de S. M. F. que tiverem posto pé em territorio inglez,
e se achem agora em França, ou n'outro porto do continente,
possam dirigir-se para a ilha Terceira, procedendo esta prohibi
ção daquelle simples facto de haverem pisado uma vez o territo
rio inglez '?

«O abaixo assignado tem a honra de renovar a S. Ex. o
conde de Aberdeen a segurança da sua mais alta consideração.
Mm'quez de Bal·bacena.

O Conde ele Alberdeen respondeu como se vê na nota no appen
dice datada de 13 de fevereiro de 1829, ao que replicou o marquez
de Barbar:ena como segue;

Londres, 16 de fevereiro de 1829. - Illm. e Exm. Sr. - O
abaixo assignado teve a honra de receber a nota de S. Ex. o
Sr. conde de Alberdeen principal secretario de estado de S. M. B.
na repartição dos negocios estrangeiros datada de 13 do corrente,
e pondo de parte por agora, tudo o que diz respeito á questão que
se agitou em primeiro logar entre o Sr. duque de ';Vellington e
o Sr. marquez de Palmella, e que deu lagar ao funesto aconte
cimento de 16 do mez proximo passado, o abaixo assignado im
mediatamente respondera com precisão ás tres perguntas que
S. Ex. o Sr. conde de Alberdeen lbe dirige, esperando que S. Ex.
reconhecerá quanto é urgente e indispens:wel que se possa prover
quanto antes a sorte dos refugiados portugnezes, que ainda se
acham em Inglaterra e em França sem os expor a novas des
graças.

As tres perguntas as quaes o abaixo assignado deve responder
são as seguintes;

1.0 Qual é o caracter e a qualidade segundo a qual o Mar
quez de Barbacena pede aS. Ex. o Sr. conde de Aberdeen as
explicações enunciadas em sua precedente nota1

2.° A serviço de quem estão as tropas ultimamente enviadas
de Plymouth aos Açores, e ao desembarque das quaes se oppu
zeram os navios de guerra ele S. M. Britannica ~

3.° Porque ordens, e com que instrucções foram estas tropas
enviadas de Plymouth aos Açores f

A' l.a O marquez de Barbacena figura rreste negocio na qua
lidade de plenipotenciario do augusto pai, tutor, e unico protector
natural dos direitos, e dos interes"es de S. M. F. a rainha de
Portugal, reconhecida por S. M. B. como legitima soberana do
dito reiao.

A' 2. a As tropas enviadas de Plymouth á ilha Terceira, sem
organisação, sem armas, e em navios em que foram de envolta
com muitos emigrados não militares, compõe-se de subditos fieis
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aS. M. a Sra. D. Maria. II, e á custa desta senhora é que se
tem constantemente provido a sua subsistencia, depois dos des
astres que os trouxeram à Inglaterra, sem que até agora tenham
sido g-ravosos a nenhum governo estrangeiro.

A' 3." Devendo os reCue-iarlos portuguezes ,al1ir da Inglaterra,
não receberam em nome ae S. M. F. e segundo o conselho da
quelles a quem o augusto pai desta. soberana, confiou a guarda
da sua pessoa, e a dIrecção provisoria dos seus negocios, outras
instrucções mais de que irem direitos a ilha Terceira, aonde a
soberania de S. M. F. é solmnemente reconhecida e obedecida.
por todas as autoritlades civis e militares da ilba, como o Sr.
marquez de Palmella teve occasiãode annunciar em muitas cartas
ao Sr. duque de Wellington.

O abaixo assignado aproveita esta occosião para renovar a
S. Ex. o Sr. conde de Alberdeen os protestos da sua mais dis

.tincta consideração. - Marque::; de Barbacena.

oconde de Aberdeen treplicou (1) tendo a sua réplica a se
guinte resposta do marquez de Barbacena.

Londres, 5 de março de 1829 - Illm. e Exm. Sr. - O abai
xo as~ignado teve a honra de receber a nota do Sr. conde de
Aberdeen, principal secretario de estado de S. M. B. na repar
tição dos neg'ocios estrangeiros, de 18 de fevereiro, na qual
S. Ex. responde ás perguntas que o abaixo assignado "e viu em
a necessidade de dirig-ir-Ihe na qualidade de plenipotenciario de
S. M. o imperador do Brazil, pai, tutor, e protector, natural
de S. 1\1. a rainha de Portuga.l.

O fim que teve Q abaixo assignado, dirigindo estas pergun
tas ao governo de S. M. B. é clarameute enunciado em sua
antecedente nota. .

Não se póde duvidar que S. M. F. está, por honra e por
dever, obrigada, a prover á sorte de seus subditos fieis, que se
acham, em consequencia de se terem sacrificado pela sua causa,
despojados de seus b ns e privados de todos os recursos em paiz
estrangeiro.

Mais uma tal experiencia acaba de demonstrar que S. M. B.
não considerava alguns destes individuos, que partira.m sem
armas da Inglaterra, como livres para desembarcarem em um
ponto do territorio portuguez sujeito ao governo legitimo, e
tornava-se por conseguinte necessario obter esclareciment03
sufficientes para evitar igual desgraça.

Si o abaixo assignado entendeu bem as respostas de S. Ex.
segue-se que o governo britannico se não opporá a que voltem
a qualquer parte da monarchia portugueza os refugiados que
se acham em Inglaterra, com tanto que lá entrem como parti-

(I)Veja-se no appendico a nota do conde de Aberdeen datada de i8 de
revereiro da i82U.



- 585 ~

culares, e j'lão em corpo de tropas, e além disto, que elle consi
dera a sorte dos refug-iados que se acham em Fl'ança, depen
dente da consideração de S. M. chri tianis ima.

O ulterior ele tino dos subtlito de S. 1\1. F. que se acham
fóra de sua patria, sera pois regulado segundo e tas respostas,
e o abaixo assignado proteslando contra a applicação dos prin
cipios do dirGito das gentes, e da legislação ingleza sobre os
quaes se funda o governo de S. M. B. para justificaI' a . ua
opposição ao desembarque dos refugiados portuguezes na ilha
Terceira, nüo sahil'a da questão de facto, para entrar em uma
questão de úireito já esgotado.

Corntudo, qualquer que seja o desejo que o abaixo assigna
do sinta ele nada accrescentar a esta questão ja debatida, não
póde guardar igual silencio sobre a declaração de que o Sr.
conde de Aberdeen se serve como pl'eambulo ii. sua ultima nota,
bem como Eobre algumas das phrases que a terminaram.

Diz S. Ex:. que não reconhece o direito que se attribue o
plenipotenciario do imperador D. Pedro, quer como imperador
do Brazil, quer como chefe da casa de Bragança, ou como pai, e
tutor natural da rainha D. MariaIl. E ajunta que S. M. B.
se não considera de modo alg-um responsavel para com o imTJe
radar D. Pedro de quaesquer medidas q"ue julgue aproposito
adoptar a respeito dos subditos portuguezes residentes neste
paiz ou em França.

Esta asserção póde receber duas significações differentes e o
abaixo as ignado não Eabe si S. Ex. contesta o direito de S. M.
a rainba D. Maria II proteger os seu' subrliton residentes em
Inglaterra, ou o direito de S. M. o imperador D. Peelro, como
protector natural de sua augusta filha, faltar em seu nome e
por seus interesses.

No primeiro caso, crê o abaixo assignado, que ainda quando
se estabelecesse uma distincção odiosa entre os portuguezes
rebeldes e os portuguezes fieis a seu legitimo soberano, não
poderia regeitar-se, ao menos emquanto tt estes uitimos, a inge
rencia da rainha de Portugal, reconhecida por S. M. B., tratan
elo-se de reclamar em seu favor, ou seja. em virtude dos tratados
existentes, ou segundo os principios da lei das nações.

Na segunda supp05ição, torna-se necessario expôr alguns
do acontecimentos que se teem seguido.

S. M. o imperador D. Pedro, no momento da morte de seu
augusto pai, foi reconhecido rei de Portugal, em virtude do seu
direito de nascimento pelo concenso geral da nação portugueza,
e de todo os governos estrangeiros.

O decreto pelo qual elle abdicou a corôa de Portugal em
favor da r~tinha D. Maria II, sua filha mais velha, era fundado
em conformidade de suas declarações anteriores, e dos votos
enunciados pelos soberanos seus alliados, sopre a persuasão da
estabilidade das disposições convindas de commum accordo com
estes mesmos soberanos, e era dirigido a S. A. R. o infante
D. Miguel, que S. M. considerava como regente de Portugal, e
futuro esposo da raiuha.
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Este uecreto não chegou á Europa sinão depois da rebelHão
do infante D. Miguer, nunca foi promulgado em Portugal, e
não se pàde duvidar que sendo fundado em premissas, que não
se acharam realisadas, S. M. el-rei D. Pelro tinha direito de o
considerar como nullo.

Porém é ainda mais evidente, que si este soberano, como o
abaixo assiO'nado não duvida, persiste em olhar a sua abdicação
como definitiva, se verá em a necessidade de confiar a sua pro
mulgação a uma autoridade legal, e não ao príncipe que pelo
mesmo facto da usurpação da coróarenunciou á regencia e inva
lidou todos os seus direitos ao exercicio deste emprego.

E' força confessar que a historia não otrerece precedente,
que possa servir de regra, na posição em que se acha desgra
çadamente collo ada ,1. jovem rainha de Portugal, desde a
usurpação da sua coróa eífectuarla pelo reg-ente seu futuro es-

.poso; mas quando se encontra um caso omittido em direito pu
blico, não ha outro remedia sinão applicar-lhe os principios
immutaveis da razão e do direito natural.

Seria pois tão absurdo como cruel o sustentar, que a rainha
le~itima de Portugal, porque é menor, porque o regente do
remo trahiu os seus deveres, porque o rei seu pae não tinha
previsto esta violação da lei jurada, se veja, até á época da
sua maioridade, privada de toda a prútecção, destituida de uma
voz que possa legitimamente reclamar em favor de seus direitos,
e velar por seus interesses, bem como pelos de seus subditos,
identificados com os deUa.

A equidade, a boa fé e até o bom senso indicam que em
taes circumstancias, o dever de proteger a rainha menor racahe
sobre seu augusto pae, e que para desempenhar este dever é
indispens::Lvel que elle faUe em nome de ua filha, e que tempo
rariamente reassuma o exercicio dos direitos que tioba abdicado
em seu favor, ou ao menos que u confie a uma autoridade dele
gada por elle.

Além disto, S. M. B. mesmo em seu discurso de encerra
mento da passada sessão do parlamento reconheceu implicita
mente estes direitos e é sem duvida em conformidade destes
principias, que eUe encarregou o seu embaixador extraordina
rio na côrte do Brazil de uma negociação que tem por objecto o
restabelecimento da autoridade legitima em Portugal.

Emfim é sómente por uma admissão expressa deste mesmo
principio, que S. Ex. o Sr. conde de Aberdeen propl3Z verbalmente
ao abaixo assignado o convir, em nome de seu augusto amo,
em um ajuste do negocios de Portugal que tivesse por base:

1. 0 O casamento immediato da rainha de Porlugal com o
infante, mas tendo o titulo de rei.

2. o A conclusão de um pacto de familia, do qual seria o arbi
tro S. M. o impera~or da Austria.

3. o No caso em que a rainha fallecesse sem successão, a
corôa passaria ao ramo real de Portugal.

4. o, No caso do fallecimento do rei regente a rainha reina
ria, etc.
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5. o Não tomar conhecimento algum das mudanças aconteci
dn.s nas fórmas do governo de Portugal.

O abaixo assignn.do tomn.ra pois a liberdade de observar que
o gabinete de 8. 11. B. inconeria, segundo lhe parece, em
uma contraclicção evidente, si depois de haver considerado 8. M.
o imperador D. Pedro como competente para decidir, ainda
depois da sua abdicação ao throno de Portugal, da sorte e dos
interesses primarios da rainha ua filha, e de ter admittido que
o abaixo assignado se acha munido de plenos poderes, sufficien
tes para tratar destes mesmos interesses, elle lhe contest&sse a
faculdade de dirigir algumas perguntas, uuicamente tendentes a
obter esclarecimentos necessaricis, afim de dirigir os conselhos
de 8. M. F. em um negocio em que se trata da segurança de
alguns de seus mais fieis subditos.

E' para este fim sómente, o abaixo assignado o repete, e não
como plenipotenciario de S. M. o imperador D, Pedro, em qua
lidade de soberano do Brazil, mas como encarregado de podere!
do pai o protector natural de 8. M. L que o abaixo assignado se
julga no caso de derigir suas representações a S. Ex. o 81'. con
de de Aberdeen.

Oabaixo assignado deve ao mesmo tempo protestar contra
a inculpação, que lhe foi dirigida em a nota de 8. Ex. de 4 de
fevereiro ultimo, sobre a supposição de se ter abusado dos portos
e arsenaes de 8. M. B. para alimentar a guerra civil em Por
tugal.

« O abaixo assignado não póde persuadir-se que o simples re
gresso a sua patria de individuos portuguezes de todas as classes
que o acaso ajuntou temporariamente em Inglaterra, regresso
motivado por seu proprio interesse, e pela necessidade de prover
á, sua stlbsistencia, deva ser olhado como uma operação de guerra
emprehendida com violação da neutralidarle de 8. M. B. nem
que seja contrario ou ao principio da lei das nações, ou às leis
municipaes deste paiz, tanto mais que os sobreditos individuos
não foram, como o abaixo assignado ja teve a honra de declarar,
nem armados, nem equipados em Inglaterra, nem se dirigiam a
nenhum ponto de Portug-al aonde houvessem de chegar como
inimigos.

Além de que o 3.baixo assignado julg-a poder demonstrar,
não sómente pelos principios de direito publico, mas pelos conti
llllados exemplos da lústoria, que a neutralidade de 8. M. B. não
seria violada, ainda quando os subditos de uma soberana sua
a.miga alliaJa, depois de se haverem demorado em um de seus
portos, se di"igissem immediatamente ao theatro da guerra, com
tanto que elles não tivessem sido recrutados, nem organisados e
equipados em Inglatel'ra ; e parece-lhe que estabelecendo-se o
principio contrario, não poderia justificar- e a admissão no por
tos neutros, das e quadras armadas de nações belligerantes, como
se vê praticar todos os dias.

8. M. B. teria sem duvida o dil'eito de prohibil' a repetiçJ.o
dos actos, que se viram tolerados neste paiz, em uma época re
cente, quando se tratou dos recrutamentos e armamentos que se
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fizeram para conduzir tropas e naviof:\ armados aColumbia e a
Grecia; IDas é evidente que nenhuma cousa desta n<1tureza teve
logar nf!, Qccn,sião de que l\gor<1 se trata.

Emfim o ab<1ixo assignado não pórle dispensar-se de repre
sentar aS. Ex. o Sr. conde de Abel'deen, e 11 este respeito ap
pella para os testemunhos dl1 historia, que sempre se viram sobe·
ranos viajando ou residindo em paizes estrangeiros, continuarem
a exercer 11 sua. autoridade em seus proprios estados, e darem
ar lens a seus subditos, comtan to que estas ordens não sejam
promulgadas ['óra de seus dominios, sem que nllnca se julgasse
ver no exercicio destes legitimos direitos nenhuma oft'ensa ás
prerogativas dos outros governos j e o abaixo assignl\.do não póde
persuadir-se que S. M. B. nesta occasião se queira desviar
do uso geral a respeito de uma soberana, sua intima alliadl1 que
respeitará sempre a honra de conservar e mel'erler este titulo,
como um objecto do mais alto interesse para os subditos, assim
como para a sua 001'6 t, e que só se acha em I:1g1aterra para re
clamar com toda a efficacia pOI' sua presença o apoio e os soccor
ros do seu poderoso alliado, em faval' de uma causa tão justa
como legitima. - Mal'quez; ele Barbacena.

A esta notavel notl1 respondeu o conde de Aberdeeu em 11 do
mesmo mez rle março, como se verá no appendice sob esta data'
tendo ainda do marquez de Barbacena a seguinte resposta:

Londt'es, 17 de março de 182Q. - Illm. e EXlU. Sr. - Oabaixo
assigna.do teve a honra de receber a nota que S. Ex. o Sr. conde
de Abel'deen. principal secretario de estado de S. M. B. na re
partiçij.o dos neg'ocios estrangeiros lhe dirigio em data de- 11 deste
!TIez, e não procurará dissimular a penosct impressão que lhe
pcou da leitl.j.l'a desta peça.

Elle crê, todavia, inutil accreSCe\ltar navas explicaçqes ás
que ja deu pOI' motivo das expedições hostis que S. Ex. assegu
rou haverem sido equipadas nos portos da Inglaterra, contra o
governo que existe actualmente em Portugal, e se abstera do
mesmo modo, de as pedir sobre os horriveis projectos, que S. Ex.
attrjbue a. uma facção revolucionaria, de que o abaixo assignado
não tem conhecimento algum.

Emtlm eUe pedirá licença a S. Ex. para não responder cousa
alguma sobre a exprobração, que p(Jssoalmente lhe é dirigida por
ter chegado sem autorisação á Inglaterra, exprobação que eUe
est;í. certo d~ não merecer, e pela qual além disso não teria que
justitlcar-se, excepto na presença do imperador seu augusto amo.

O abaixo assignado se limitará, pois, sómenle a apresenta
algumas observações, que eUe se julga na jndispensav~1 neces
sidade de fazer, sobre duas asserções que se contem em a nota
do Sr. conde de Aberdeen ; a saber: Primo, que as proposições
que S. Ex. lhe suggeriu, como as que na sua opinião poderiam
por um termo ás calamidades que affiigem Portugal, não estão
bem exactamente enunciadai3 em a ultima nota do abaixo assi-
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gnado. Secundo, que estas prop03içães não são proposições bri
tannicas, e que são fundadas, quanto as circulllstancias podem
permittil-o, sobre os desejos e intenções declarada pelo pl'oprio
imperador D. Pedro.

O Sr. conde do Abordeen se lembrara certamente, que o
ab iÍxo assignado, temendo com Justa razão, como parece, os
inconvenientes que poderiam resulhr, da simples tean missão
verbal de communicações de uma natureza tanto mais delicada,
quanto se trata dos interesses não só de S. M. o imperador do
Brazil, e de SUl\ augusta filha, mas tambem da nação portugueza,
teve o cuidado cle pedir otIicialmente a S, Ex. o favol' do fazer·
lhe conhecer' por escripto as b'lses da negociação de que o em
uaixadol' ele S. M. B. na côrte do Brazil tinha sido eucarregado,
com todas as alt8l'açãe ou modificações, que S. Ex. julgasse a
proposito ('azer-Ihes nas circumstancias actuaes.

Sendo-lhe l'dcl1sadu este pedido, o havendo S. Ex. convidado
o abaixo assignado para umaconferencia, em que lhe communicou
verbalmente as soureditas proposições, o abaixo ilssignado se
apressou na. pl'esença do Sr. conde de Aberdeen, a tomar a nota
dellas, e a lél-a para assegurar-se da sua exactidãa com S. Ex.
mesmo. Si apezar deste cuidado não ponde evitar ele commetter
algum erro involuntario, S. Ex. reconhecera sem duvida a ne
cessidade de acceder ao seu primeiro pedido, que o abaixo assi
gnado renova, de remettel'-Ihe as ditas proposições por escripto,

Pediudo e'te favor o abaixo assignado deve com ludo declarar
que não pôde considerar as proposiçãe que lhe foram commu
nicadas verbalmente, si não como emanadas do gabinete de
S. M. B. pois que elle não pensa que o imperador, seu augusto
amo, depois do complemento da usurpação do throno de Portugal,
tenha. enunciado alguma outra proposição além das que o abaixo
as. ignarIo ('oi encarl'egado ele fazer ao governo de S. M. B. e que
infelizmentfl até este momento não tem podido obter o assenti
mento que . fi1. r. se jl1lgav::L com c1ireit de esperar da parte
do intimo e po leroso alliado da corôa de Portugal.

Oa.baixo as:;iguado apl'oveita esta occasião para renovar a.
S. Ex. o Sr. conde (le AlJerdeeu, os protestos da sua mais alta
consideração.~ M al'que; de Barbacena.

O conde de Aberdeen respondendo em data de 26 d6 março
de 1829 a esta nota d? marquez de Barbacena (I) declarou que
tendo chegado a Inglaterm vinda do. ia de Jitneiro noticias cal
cula la' a razer sobl'estal' o (LDd(tmento de C1ualquer negociação
pois que S. M. o imperador D. Pudro annunciara publica e so
lemnemente uma determinação que estava em inteil'a divergen
cia com os principios do arranj anteriormpnt contemplado,

(l) Veja-se o a l'pend ice.



- 590-

e sobre os quaes tinha o marquez de Barbacena recebido instruc
ções de tI'atar: e outro im, que, tendo o embaixador britannico
na córte do Rio de Janeiro sido informado por S. M. L que ou
tro emissario braziloiro hia st::r en viado á Europa, para o fim de
colhe!' mais iuformações, e obter respo 'tas a certos quesitos; até
a recepção do qt:e, S. M. declinav(l, explicar as intenções que
porventura pudes~e parecer-lhe a proposito tomar: e sabendo-se
que tal emissario o Sr. Guerreiro já havia partido do Rio de Ja
neiro, sendo a sua chegada a Inglaterra esperada todos os dias,
quando um caracter novo podia ser dado a esta negociação;
nestas circumstancias esperava que o marqbez de Barbacena não
se admiraria de saber que o respeito devido ao caracter e digni
dade do seu amo o rei da Gran-Bretanha compellia a elte conde
de Aberdeen a parar até que tivesse recebido alguma explicação
de procedimentos tão inconsistentes e contradictorios.

E pois a exemplodoque o conde de Aberdeenjulgou mais acer
tado praticar, conforme declarou na nota que acabo de citar;
convem que faça eu aqui tambem uma pausa, na transcripção
em que me occupava, da cOl'1'espondencia trocada entre o mar~

quez ue Barbacena e elte, passando a trata!' de objectosdifl'ereu
tes mas connexos, para tornar ao fio della depois da chegada do
emissaJ'io Guerreiro, queo embaixador de S. M. B. no Rio de
Jaueiro, lord Strangford annunciava ao seu g-overno como en·
carregado de uma nova missão do imperador D. Pedro, ela qual
sem duvida esperava o conde de Aberdeeu colher os mais
satisfátorios resultados.

Entretanto a resistencia que o governo britan.ico oppunha 't.!
acceitação da carta credencial assigllada pelo pai e tutor da rai
nha D. Maria II apresentada pelo marquez de Palmella; resis
tencia que culminou afinal em positiva recusa, e por outro lado
a absoluta necessidade de estabelecer um'orgam omcial que pu
desse transmitti!' as or(lens precisas pasa a sustentação da cau a
da rainila, emquanto não chegavam as providencias que a de
putação portugueza tinha ido sol1icitar de Do Pedro; criação
indispensavel peJa ourgencia que havia de uma autoridade que
pudesse conter as intendencias recalcitrantes de alguns dos par
tidistas da rainha, e nomeadamente do general Saldanha, cuja
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natural leveza, unida a perninciosa influencia que sobre elle
exercia Rodl'igo Pinto Pizarro, ameaçava excessos proprios para
submergirem os negocios de Portugal em total anarchia, havia.
induzido o marquez de Barbacena de accol'do com o visconde de
ltabayana e em nome da rainha D. Maria II encal'regar o mar
quez de PalmelIa das funcções de secretario de estado da mesma
senhora, nomeaç:ão tanto mais acertada quanto ao prestigio que
resultava dos seus serviços e talentos, accrescia ser o marquez de
Palmella o conselheiro de estado unico ora existente junto á lJes
soa da rainha.

Para este fim pois foram concebidas as duas cartas régias que
S. M. F. assignou, e foram reformadas pelo marquez de Bar
bacana que logo transcreverei, sendo ellas acompanhadas da uma
communicação ao dito marquez de Palmella como segue.

o marquez de Barbacena ao marquez de Palmella.

Illm. e EXUl. Sr. - Tenho a honra de remetter a V. Ex. as
duas cartas régias inclusas datadas de 2 e 12 do corrente mez.

« Já fiz conhecer a V. Ex. verbalmente quo as despezfls secre·
tas eram por Dlim entendidas, aquellas que V. Ex. fez o anno
passado, e continuara a fazer ne te em consequencia do inespe
rado accrescimo que houve na despeza da sua casa particular,
pela chegada e estada em Londres de tantos portuguezes fieis á
rainha de Portugal a senhora D. Maria Il.

Reflectindo porém que talvez o imperador meu senhor e amo
sem ter conhecimento desta medida, podera ter mandado dar a
V. Ex. algum subsidio para ül,zer face ás mesmas despezas, e
que alguem possa duvidar do generico sentido d,t carta régia de
12 do corrente, julgo a pl'oposito declarar por escripto: Primeiro,
qual é a applicação das 3.000.f. ; segundo, que as ditas 3.000.f.
serão descontadas em qualquer quantia que S. M. 1. mande dar a
V. Ex. para o mesmo fim, e sem preceder conhecimento desta
medida.

Deus guarde a V. Ex. - Laleham, 12 de janeiro de 1829. 
lllm. e Exm. Sr. marquez de Palmella. - Marque;; de Barba
cena.

CARTA REGIA - Honrado marquez de Palmella, par do reino
e conselheiro de e tado. Amigo.- Eu a rainha vos envio muito
sauda,r como aquelle que muito prezo. Exigindo as extraordi
narias cil'cumstancias em que ora se acham os meus reinos, e a
da minha residencia tempararia em um paiz estrangeiro, que
haja uma pessoa especialmente autorisada para a expedição de



- 592-

todas as ordens que houverem de seL' dadas a bem do meu serviço
e daquella porção dos meus subditos que permanece fiel a minha
pessoa:· Hei por bem, com o conselho e concenso do plenipoten'
ciario do imperador, meu muito prezado pai, tutor e curador, que
esta referendaril, Domea.l'-TJOS p'lra. exercerdes as fUDcções de
ministro e secretario de e:itaclo, até que S. 1\1. 1 tenha providen
ciado sobre o goveruo dos meus reinos e dominios ; e ao mesmo
tempo vos a.utoriso para darde subsidias áquelles dos meus
referidos subditos que a elles necessitarem, pelo facto de have
rem emigrado de Portugal, e qu por justificados motivos não
puderem seguir viagem pa.ra o Brazi!, em conformidade da ordem
que por vós lhes hei mandado intimar; devendo taes subsidias
ser prefixados em uma tabella que fareis subir á minha prJS6nça
l:l podendo vós applicar tanto para esta despeza, como para o
transporte das pessoas que devem partir para o BraziJ, e lIas le
gações que se COll..5ervam debaixo da minha legitima autoridade
todos os pagamentos que receberdes da legação brazileira nesta
côrte, em cumprimento da convenção celebrada entre a corÔa de
Portugal e a daquelle imperio aos 29 de agosto de 1825. O que
me pareceu participar-vos para vossa intelligencia, e para que
assim o executeis, e façaes executar, remettendo cópia authen
tica desta minha carta rég'ia as repartições anele minha real au
toridade conti01h a ser reconhecida, para que hajam de .cum
prir esta minha real determinação na parte que lhes toca. Es
cripta em Laleham, aos 2 dias do mez de janeil'o do anno do nas
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1829. RA.INHA.
Mal'ql!e~ de Barbacena. (Registrada).

CA.RTA REGIA - Honrado marquez de Palmella, par do reino,
e conselheiL'o de estado. Amigo: Eu, a r,linha, vos envio muito
saudar como aquel1e que muito prezo.

Sendo-m con tante a necessidade que ha, de fazer-se des
pezas secreta a b~m do meu serviço e do estado; e cOllVindo
que haja uma autorisação especial para este etreito ; Hei por bem
com o conselho e conccnso do plenipotenciario do imperador meu
mui prezado poli, tutor e curador, que e,ta referendará, autori
sar-vos para despenderdes neste objecto de publico inter'esse,
até a quantia de 3.000:E no decurso do corrente anno, devendo
esta qua.ntia ser' incluida n<t cont,t geral que em tempo oppor
tnno haveis de dar do emprego dos fundos de que vos tenho
incumbido o recebimento e applícação, pela minha precedente
carta régia de 2 de janeiro do presente anno.

O que a sim tereis enteudLlo, e executareis como nesta vos
ordeno. Escripto em La.leham a03 10 dias do mez de janeiro do
anno do Nascimento de Nosso Senhol' Jesus Christo, 1820
RAINHA.- llfarque;; ele Bm"bacena. (Registrada)"

O ma.rquez de P<"l.lmel1a ao m,wquez de B:lrbacenn. aCCUS[l ndo
a l'ecer~ü'o destas dU'lS ca.rLas r6gÍlts.



-5.93 -

Illm. e Exm. Sr. - Rogo a V.Ex. que queira em meu nome
beijar a real mão da rainha, minha senhora, por occasião da
remessa das duas cartas regias, que V. Ex. teve a bondade ele
me transmittie, acompanhada da sua carta de hoje, de cujo
conteudo fico plenamente de accordo, e que é exactamente con
forme ao que de viva voz haldamos previamente assentaqo.

Agradeço a V. Ex. a responsabiüdade que nesta occasião e,
prestou a tomar sobre si, e não necessito repetir-lhe: primeiros
que emquanto tiver forças, as empeegarei todas no desempenho
das arduas e importantes funcções, que sobre mim devolveram, e
na defesa da justa oausa, em que me achoempenhado, quaesquer
que possam ser as consequencias pessoaes para mim desta hon
rosa empreza ; segundo, que sinto profundamente o ver-me na
necessidade, que V. Ex. bem reconhece de preencher por meio de
uma ajuda ele custo o deficit inevitavel, que em virtude das cir
cw:nshncias actuaes, apresentam mensalmente os meus rencli
mà'b.tos, em comparação da despeza da minha casa, deficit que a
não ser supprido, me não permittiria de continuar a residie nem
mais um instante, na posição em que estou.

Dens guarde a V. Ex:. - Londres, em 12 de janeit'o de 1829.
Ao Illm. e Exm. Sr. marquez de Barbacena, etc., etc., etc.

- lt1arCltlez ele Palmella.

Vou agora transcrever as cartas elo conselheieo Francisco
Gomes da Silva a que aUudi no capitulo antecedente, como for
mando, pela abundancia das infol'm~ções e noticias que conti
nham, notavel conteaste com a esterilidade, laconismo, e insi
.gnificancia das communicações do ministro da est1.do do Brazil.

Rio, 17 de janeiro de 1829. -Exro. amigo e Sr.- Pelos
lJaquetes M.eluille e Chichestel', entrados no dia J3 do corrente,
recebeu nosso amo as suas cartas escl'i ptas em· novembro, e eu
igualmente; nada mais teria a dizer, do que o de que foi por
tador o Guel'yeiro, que daqui sahiu a 30 do proximo passldo, se
não fosse a inesperada chegada da fragata Isabel, que aqui appa
raceu com 32 dias de viagem do Açores para fazer aguada,
mantimentos e alguns reparos.

Considere qne tal ficaria nosso amo, vendo deste modo trans
tornado não só seLI plano relativo as viagens da rainha e impe
ratriz, mas tambem o de V. Ex-. tendo ordenado ao conde de
Souzel que a fosse encontrar.

Trata-se ja de a concertar e arranjar, e dizem (o que dnvido)
que nestes 15 dias estara prompto j ficando V., Ex:. na. cer
teza de que, ou ella ou a P?'ince:;a Impel'ial, ou a D. Prancisca,
das quaes a primeira e tá na barra do Rio Grande e a se unda
anda cruzando sobl'e a costa j e ja l10ntem sahiu um bri"'ue, a
chamar a primeira que encontrasse j e a primeira que chegar
para ahi vai immediataroente, e a seu horda irão o conde de

38
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Sabugal, Magalhães, e Sarmento, assim como todos os offi
ciaes portuguezes que aqui se acham, e alguns paisanos que
queiram ir.

Strangford recolheu-se ao silencio, e o nosso Marescbal con
tinúa, mas debalde, com as suas pregações e conselhos, como
vera do que passo a contar-lhe.

No dia 15 do corrente, ás sete horas da manhã, veiu o Mares
chal ao Botafogo, onde "e acha nosso amo, e sem mais ceremonia
foi mettendo a mão na algibeira, saceou de uma carta e foi
dizendo: e tal a pressa que etl tenho de pal'ticipal' a V. M. o
conteudo desta cal'tcl, que nüo esperei V. M. (osse d minha casa,
como me tinha pl'omettido (o que por parenthesis S. M. não
fez, para que o barão não pudesse desmentir o que o Times diz
respeito as suas vi itas) apresentou um calhamaço de l\Ietternick
que diz ser carta particular, dando desculpas de não se terem
arranjado até agora os casamentos, contando a historia de todos:
a proposito de todos, e cada um, S. M. fez reflexões com bas
tante acrimonia contra Metternick, e mui principalmente quando
no fim da carta dizia que o casamento :oempre se havia de arran
jar, que mostrasse os dous retratos, um da princeza Cecilia e
outro da princeza Amelia (a primeira que tinha dado um não e
a segunda que é aleijada), S. M. respondeu que não podia deixar
de suhir de seu sério, que o cumulo do desaforo e patifaria, a
que podia chegar a l'USe tle Metternick, era enviar-lllO aquelles
dous retratos (que seguramente não se hão tle parecer), ] ara
de te modo ver si podia captivar sua benevolencia, relativa ao
negocio de Portugal, e que uma vez que esta carta era de
MetteJ'llick, sem que o imperador nada tivesse com ella, elle,
Metteroiek, se tornava cada vez mais abonecido e desaver"'o
nbado; que lhe reenviasse os retratos, dizendo-lhe que bastava
ser cousa mandada por elle, para não ser digna de ser vista por
S. M., e quanto a negocio de ca amento, tanto com eUe Mal'es
chal como com Metternick, e eôrte d'Austria, estava por ora aca
bado, bem como com qualquer outra côrte, por não querer S. M.
ter junto a si pessoa alguma que pudesse influir para f, zel-o
transigir com o usurpador da coroa de sua filha, e que portanto
nenhuma palavra admittia mais a tal respeito.

Pa sou depois a fallar obre negocias de Portugal, repetindo
o me mo que ahi lhe terá dito ·Wellington e Aberdeen, dizendo
que S. M. devia ouvir os conselhos da Austria e Inglaterra, e
casar sua filha com o infante D. Miguel.

. 1\1. respondeu que quanto a negocias de Portugal em seis
mezes lhe responderia, que porlia ser. mudas e nes e tempo,
atlentas ai "'umas razões que V. Ex. ch\hi lhe mandas e, mas
que por ora ó dizia que jamais reconheceria o usurpador em
bora o reconheces em totlas a potencia. , e quanto a qualquer
modificar;1ío só dizia. que sua filha não ia a. Au tI'ia, não l,orque
temesse o i.mperador, mas porque a não queria pór debaixo das
ordens de l\letternick, e que elJa havia de ser rainha de Por
tugal, flue tnmbem lhe as egnrava, e o podia mandar dizer pal'a
a sua corte, que ella jamais Ee casaria com o infante D. Miguel,
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e sim com aquelle princi pe que S. M. designasse; que estes
eram seus principias, e que elle barão não devia estranhar, que
por estes seis mezes nada mais lhe respondesse sinão isto, pois
que estava esperando esplicações que a V. Ex. mandou buscar, e
então daria uma decisão definitiva.

Pediu muito segredo e fez bem, pois diz nosso amo que si
aIguem soubesse que Metteruick lhe oiferecia agora uma das
duas princezas, das quaes uma disse que não, e a outra é alei
jada" havia ser-lhe mais prejudicial do que ser contra todas as
con tituições deste mundo e do outro,

Eis pouco mais ou menos a interessantissima conversa havida
com o interessantissimo barão de Mareschal.

Remetto por ordem de nosso amo os inclusos papeis e me
morias em que Schaeifer lembra dar-se diversas coadecoraÇÕes
a differentes individuas. S. M. manda que V. Ex. indague si
taes homens fizeram alguns serviços ao Brazil, c si estão no caso
de merecer as coudecol'ações que elle aponta.

São 19 de janeiro.- Fui visitar Mareschal, e depois ue me
matar com a historia antiga, ultimou da maneira seguinte:

Meu amigo apenas couheço um remedia para seu amo ainda
poder livra.r-se de increpações, e de ser chamado de iuconsequente,
e falto de palavra: as noticias que daqui agora vão, chegam á
Inglaterra em março, neste tempo já está aberto o parlamento,
e segundo as esperanças que concebem os emigrados (termo
porque desi~na os portuguezes adhereutes a nosso amo e sua
tilha) terá sido mudado o ministerio, e o novo terà, ou não tera
annui10 ás representações ue Bal'bacena coadjuvando a expul
sar o infaute, e no prim iro caso irão avante os planos, que
voscês concebem, porém no caso do ministerio actual não ter
cahido, ou mesmo teudo, o novo não coadjuvar, deve apparecer
uma carta de S. 1\1. 1. ord nando positivamente a Barbacena
que logo parta para Vienna com a rainha, dizendo-lhe que não
tinha reito bem em deixar de cumprir as primitivas ordens de
seu amo, o que lhe relevava, por eshr certo nas suas iutenções
e ver que os seus des~jos eram bons, apazar de não correspon
derem ao fim que se propor..

Aqui tem o que Marcschal acaba ue dizer-me, e que me deu
lagar a lllvautal'-me, e despedir-me, e est u persuadido que elle
ficou convencido do que isto se poria em ~ratica : 0l'3., já vê que
o homem quer capitular, portanto vamos como até agora que
vamos bem.

O DI'. Manoel Bernardes pe ia a nosso amo, que mandas-e re
clamar o filho Manoel Bernardes Velho da Veiga, que se acha
preso em Lisboa, ou Porto desde julho proximo pa sado não Ó
como cidadão brazileil'o, ma como creJ.do de S. M. r. e soldado
da sua imperial guarda de honra; nosso amo anauio, e orde
nou-me que escrev sse nesL sea tido a ltaba yana o que faço,
que dissesse a "\. Ex:. que tambem da sua parte cooperasse
quanto fos~e passiveI; para o rapaz ser solto.
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São 26 de janeiro.- Sah~ amanhã o paquete, vou fechar esta;
a frag-ata Isabel sahirá no dia 4 ou 5 ue fevereiro, e espero ahi
chegue primeiro.

O amo vae sendo fecundo em diplomacia. Maceyo vai para
Vienna, Rezende para Paris; Taubaté para S. Petersburgo, e
Eustaquio Adolpbo vae nomeado encarregado para Londres, a
substituir o ltabayana ! ! ! não en tendo, quis potest cape1-e capiat.

Adeus meu amigo, tenha aude, volte br.eve, lembre-se do
meu amigo Paulo, e aeredite que sou de V. Ex.

Illm. e Exm. Sr. marquez de Barbacena.
Amigo obrigadissimo.- Francisco Gomes da Silva.

Ex.m. amigo e Sr. - A fragata Isabel sahe no dia II do cor
rente; por elia largamente escrevo, e ainda que julgo chegará
primeiro que este "paquete, não quero comtudo deixar de dr.r-Ihe
noticias minhas, e do que por cá vai.

Entrou o paque Eclipse, e nelIe as suas cartas ue dezembro;
não vão os militares portuguezes na Isabel, em consequencia
do ahi suecedido com os outros; vae o Dr. Magalhães a quem
V, Ex. deve obsequiar, porque é um apregoador dos seus bons
serviços.

Convoca-se extraordinariamente a assembléa para recepção
dos portuguezes, miudamente lhe conto isto pela Isabel.

O Maceyo tambem vai Da fragata para seguir a Vienna.
Nosso amo e imperial família pas am de saude, e S. M. tambem

lhe escreve largamente pela Isabel em negocias publicas e
particulares.

Nada mais se me oíl'erece a dizer-lhe sinão que sou, lllm.
e Exm. Sr. marquez de Barbacena, de V. Ex. amigo muito
obrigado.- F1'ancisco Gomes da Silva.

Esta carta trazia uma do imperador para a rainha concebida
nos seguintes termos:

Minba filha.- Muito estimei receber carta tua, e mais bem
escripta que ~s primeiras; mas si tu em lagar de passares na
cama as segundas feiras tu estudas es, então eUa não traria
erros alguns. A' vista te tomarei contas a ti, e a tua dama.
Uma vez que tu não acbaste o acolho, que eu esperava, desejo
quanto antes ver-te ao pé de mim, ainda que estou mui descan
cado tendo-te entregado ao Barbacena "pessoa a quem sempre
deves ser grata. Recebe a benção de teu pai que muito te
estima.-Rio, 7 de fevereiro de 1829.-Ped1'o.

Continuação das cartas do conselheiro Francisco Gomes da.
Silva ao marquez de Barbacena.
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Rio ,9 de fevereiro de 1829. -Exm. amigo e senhor. -No dia
30 ele janeiro en trou o paquet Eclipse, e por eUe recebi as
cartas para nosso amo, e officios para. o Aracaty; advertindo a
V. Ex. que este está muito zangado por V. Ex. mandar-lhe os
officios a seUo volante, e debaixo do meu sobrescripto ; diz, que
ignora tudo o que ha relativo a negocios de Portugal, e deu
claramente a entender que não gostava, que V. Ex:. e o Rezen
de se correspondesse commigo, e mesmo com nOSS(l amo sem
ser por seu iutermedio ; S. M. sempl'e lhe disse que eUe não
podia, nem devia obstar a que se correspondesse com quem qui
zesse, e como quizesse, e que não havia ele estar lhe dando partes
por exemplo, de dinheiros que ahi mandava dar, etc., etc., em
fim não o entendo, nem quero; eu vou seguindo o mesmo cami
nho que atê agora, sem remorsos, nem medo.

Nem AI'acaty-, nem Calmon approvaram a carta régia, para
se retirarem para o Brazil os emigrados portuguezes; nosso
amo tambem diíl que não era preciso, e que foi uma pueriliclade
(palavras formaesj juntaram-se os ministros, para deliberarem
corno se os hão de receber, e que soccorros se lhes hão ele dar,
e igualmente o conselho de Estado, e foi resol vido que se convo
casse a assembléa extraordinariamente, e que si no emtanto
chegassem, si lhes desse asylo, mas não recepção, e ainda qne
me custe a conhecer a difl'erença pratica que vai' de uma pala-
vra a outra, comtudo como não os põem na rua, bom é ; agora
o que eu não ssi é com que se hão ele sustentar, alnda que a
assembléa a isso annua, porque si nós estamos mettendo agulhas
por alfinetes, para nos remediarmos, e sabe Deus corno isto
vai, como havemos de pancada dar supprimento a 1.000 ou 2.000
individuos, e sem saber por que tempo isto sera; apezar de
eu nada ter directamente com i to, tem-me dado que fazer, e
ainda, não atinei, ver mos, demos tempo ao tempo.

Na minha de 26 de janeiro lhe mandava dizer que ia. a
fragata Isabel e nelIa a deputação e os militares partugue
zes, porém a noticia que V. Ex:. mandou que se retiravam os
POJ'tuguezes da Inglaterra, não casava com o elles irem para
voltarem outra vez j portanto não vão, e vai a fragata á dispo
sição de V. E.x:. (como provavelmente lhe annunciará o ministro
da. marinha) para o transpol'te da rainha e da imperatriz, refe
rindo-me, nisto de transportes, por ordem de nosso amo, as
minhas cartas eseriptas em dezembro pro:dmo passado.

São II de fevereiro.-O Aracaty eEtá a fogo e sangue com
V. Ex. e levou llOje par'a, nosso amo ver um officio para
V. Ex. em que o racllava; S. M. não deixou correr a revelia,
e fez de bom procurador ordenando-lhe que não mandasse tal
offieio, e que simplesmente dissesse a V. Ex:. que S. M. não
esparava que V. Ex:. tivesse influído ou intervindo para que a
tropa portugueza para aqui viesse.

Entrou hontem o paquete Zefi,·o. nada recebi de V. Ex:. e
no '0 amo, só urna cartinha da rainha do dia 19 de dezembro;
a faUar a verdade não gostei j appello para o paquete de Janeiro,
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A1 fragata sahe amanhã; o Magalhães é o portador desta,
e dara a V. Ex. as informações que deseja saber, restando-me
dizer-lhe que eUe se faz credor de todo o elogio pelo bem que
aqui se tem portado, e é um apregoador dos bons serviços
de1V. Ex.

Desejo-lhe saude, pois sou com veras de V. Ex. 111m. e
Exm. Sr. marquez de Barbacena. Amigo e muito obrigado.
Francisco Gomes d€! Silva.

Rio, 12 de fevereiro de 1829. - Exm. amigo e Sr. - Feliz
mente demorou-se a fragata hoje para eu lhe dizer que neste
momento que são duas horas da tarde, recebi um bilhete do offi
eial maior da secretaria dos negocias estrangeiros, no qual me
diz que tinha recebido esta manhã os aflicios que me remettia.

Com e1feito esta o paquete aqui 11a tre sdias e sã agora os
recebeu.

Nosso amo foi esta manhã para a Serra, e ainda que as
cartas não são de ponderação, para la ja as mando.

ElIas são as de V. Ex. de 19 de dezembro pelo paquete
Zefiro.

Nada mais tenho a dizer sinão que sou, IIlm. e Exm. Sr.
marquez de Barbacena, de V. Ex. amigo e obrigadissimo.
-F,'ancisco Gomes da Silva.

Rio, 24 de fevereiro de 1829. - Ex. amigo e Sr. - Novamente
fomos assaltados, mas novamente resistimos.

No tlia 19 do corrente l\1areschal veio faUar a nosso amo, e já
se sabe com a costumada lenga-leng-a, e rematou entregando
uma cãpia da nota por V. Ex. dirigida ao principe de Met
ternik, com as observações por este feitas a mesma nota, as
quaes V. Ex. terá recebido.

S. 1\1. disse-lhe que deixasse ficar, e dahi a duas horas
( tempo que me foi necessario para copiar as observações) es
creveu-lhe o seguinte: - Meu barão,qlogo que sahiu comecei a,
ler o papel que me deixou; bem desejaria responder-lhe de
uma maneira satisfactoria, relativo ao negocio em questão, mas
o systema que adoptei me impoem silencio, e é sufficiente para
dizer-lhe, que li com attenção o pa:pel, e que nada posso respon
der nem observar, attento o referido systema. Aproveito esta
occasião para dizer-lhe que sou, meu barilo, seu aITeiçoado - Pe
dro - 19 de fevereiro.

Neste mesmo dia Strangford escreveu-me pedindo uma audien
cia particular de S. M. 1., a qual o mesmo senhor lhe concedeu
para o dia 21, a mesma historia, quasi que pelas mesmas pala
vras, ao que nosso amo respondeu:

1. 0 Que não transigia emquanto fosse vivo, que seu filho o
faria si qllizesse .
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2. o Que a rainha não havia de casar com o infante, aiuda. que
por is o deixasse de ser rainha de Portug,t1.

3. o Que para corroborar o que acabava de dizer, ia tratar já
de casal-a com outro qualquer principe, sanando para o futuro
com sua constante firmeza todas as di1Üculdades que a tal re 
peito houvessem nas leis fundamentaes, as quaes si serviram
para a usurpação, melhor hão de servir para o triumpbo da le
gitimidade.

Nada mais teubo a dizer-lhe, conth'mando o que disse pela
fragata Isabel, que daqGÍ sahiu a 15 do conente.

Nosso amo approvou a lembrança do ltabayana relativa á
maneira de dar-se a mesada á senhora infa,nta D. Anua, e
(creio) que agora o ministro da fazenda manda ordem à lega
ção nessa conformidade.

Desejo a V. Ex. saude, e acredite que sou de V. Ex. amigo
etc. muito obrigado.- Fl'ancisco Gomes ela Silva.

otIbo do marquez de BarlJacena ao ministro d03 negocios
estrangeiros do Brazil, marq'uez de Aracaty.

Laleham,17 de fevereiro de 1829. - IIlm. e Exm. Sr.
Escaramentado pelos acontecimentos do Porto, e não confiando
cou a alguma de qualquer movimento interno, emquanto não
houver uma força mal'itima que o proteja, tenho feito os maio
re3 esforços para dissuadir aos portuguezes de teutativas impru
dentes, que, longd de produzirem algum bem, pelo contrario,
augmentam quasi sempre o numero das victimas, e lançam o
descreJito nos conselheiros.

Cilmtudo elles deram por certa a contra revolução nos fins
de dezembro, e o marquez de P,Llmella instou muito para se
mandar algum dinheiro aos seus correspondentes.

Vendo porém que eu não d,tva um real para fomentar uma.
imprudente tentativa, representou·me que estando todos os cofres
em Lishoa vazios, porleria perigar o novo governo que se instal
lasse em nome da raiuha por falta de algum diuheiro ao menos
pal'a os soldados.

Em ütes circul11stancias escravi ao consul brazileiro em Lis
boa o omcio n. 1, e V. Ex. obsel'vará com quan ta circumspec
ção procedi, e quão pequena quantia pretendia fornecer ao
mesmo governo legitimo, signal evidente da minha extrema des
confiança sobre taes projectos.

O resultado foi qual eu esperava.
O go.erno teve pleno conbecimento de tudo, e o numero das

victimas cresceu no dia 9 de janeiro, havendo-se passado em cou
tinuado susto desde 24 de dezembro até aquelle dia.

O que eu porém não esperava, e que agora receio se veriii
que, é o grave abuso do consul pretendendo applicar aquel"le
credito para tins mui differentes do que eu determinei, como V.
Ex. verá da carta n. 2, depois da qual recebi a de D. 3.
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Sob n. 4, achará V. Ex:. a minha resposta, e por esta occa
sião observarei a V, Ex. que um joven poderá ser consul em
tempos ordinarios, mas na crise actual era mister em Lisboa,
um homem de juizo, e de muita experieucia e circumspecção.

Com o furor da mocidade tem eUe entrado em totlos os pIa,
nos da contra revolução, e com tal escandalo, que me admira a
moderação do governo de facto.

Um consul de c<'l.racter e talento, muito teria feito; um menino
sem experiencia, cercado de O'ente revolucionaria, e dirigido pelo
leviano e desacreditado Ferreira Borges, s6 póde comprometter
asi, e ao seu governo, apezar de todos os eus bons desejos.

Deus guarde a V. Ex. _ Marque;;:; de Barbacenct.

N. l-O marquez de Bartacena. li Antonio da Silva Junior,
cousul do Brazil em Lisbea.

Londres,7 de janeiro de 1829.- Illm. Sr. Antonio da Silva
.Junior. - Suppondo que Vm. está sabedor da minha posição
politica nesta capital, tanto na qualidade de procurador de S.

/ M. o imperador do Brazil, como ele subrogado tutor de sua au
gusta filha, a rainha fi.delissima, não julgo necessaria maior ex,
planação sobre o justificado motivo que ora me obriga a diri
gir-me á Vm. para dizer-lhe que havendo toda a apparencra de
alguma forte reacção contra .0 'governo de facto existente nesse
reino, e a favor de sua legitima soberana D. Maria II, não posso
deixar de tomar alguma medida preventiva para essa eventua
lidade, apezar de que me parece prematura e mui arriscada; e
essa mesma medida não tomara, si não confiasse na sua des

cripçcão e prudencia.
Verificando-se, pois, a supposta reacção, e acontecendo in

stit II ir-se alg-um governo em nome da mesm<t Sra. D. Maria II e
com probabilidade de permanencia, e bom exito, rogo a Vm.
que no caso de precisar o sobredito governo de algum subsidio
pecuniario para levar avante a sua empreza; haja Vm. de for·
necer-Ihe, em parcellas e revestido dos competentes recibos, até
a quantia de 40.000..', na certeza de Que, na qualidade
de plenipotenciario do augusto tutor de S. 1'.1. F. eu me

obrigo a pagar a Vm. a dita quantia, por via de saques sobre
a casa de MI'. 1'.1. Rothschild desta praça, fazendo-me anticipado
aviso com ausencia á 1eg-ação do Brazil em Londre~, para eu
providenciar sobre o aceite das letras respectivas.

Sou com particular estima de Vm., etc., etc. - Marque;;:; de
Ba7'bacena.

N. 4 - Londres, 17 de fevereiro de 1879. - Illm. Sr. An
tonio da Silva Junior. Acuso a recepção das suas cartas de 17
e 31 d janeiro, e mal pos~o exprimir a V. S. a surpreza e o
des""osto que experimentei com a irregularidade do seu proce
dimento,

Um correspondente 'que excede as ordens, ou exercita um
poder discricionario, que lhe não foi confiado, expoem-se a
grandes desgostos e perdas.
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Por honra da sua firma mandei acei tal' as lettras, mas exijo
de V. S. que quanto ante5; me fnça embolçar da1uellas quantias
que despendeu contra as minhas ordens, e a.bu:lando da confiança.
que puzera na sua ex~ctirião e pruclencia.

Quando eu me diriji a A. S. foi na til'me persuaçi10 da sua
discrição e prudencia, taes foram as formaes palavras da minha
carta de 7 de janeiro, mas vejo com bastante sentimento que
V. S. procede, . em prudencia, sem discrição, compromettendo a
si e aos seus correspondentes.

Assim tenho agora só a dizer a V. S. que julgo acertado por
termo a noss:l. corresponclencia.

Deus guarde a V. S. - .I11arque:: de Bcl?·bacena.

Pelo conteudodasduas cartasn. 3 e '" ele 17e 31 de janeiro que
escreveu ao marquez de Barbacena, mostrou o consul Antonio da
Silva Junior obrar como mero instrumento dos chefes da reacção
em Lisboa, patenteando desse modo a sua completa incapar.idade
para o prudente e sagaoz desempenho de commissão que lhe fúra
incumbida.

Com a seguuda ca.rta envio.u elle ao maruuez uma lista de
sete letras que saccar.1 no valor total de 2.405-18-0 libras ester
linas, mostrando por esse facto não ha,er comprehendido o sen
tido, aliús tão claro da carta do marquez.

CAPITULO XXX

Na disposição da correspondencia e documen tos que illustram
e authentic:lITI a narrativa dos negocios dirigidos pejo marquez
de Barbacena, durante a sua missão em Inglaterra, procurei
quanto me foi possi vel, collocar os re pectivos papeis de modo
que apresentassem um, como que, quadro com dous compartimen
tos, em que se pudesse ao mesmo temp vel' o desenvolvimento
que parallelamente tinham em um e outro hemispherio, es as
mportantes tra nsacções.

Mas a difficuldade do commettimento transcedeu os meus es
forços.

Deve-se, entretanto, pontlerar na dista.ncia que então ia do
Brazil àqueJIe paiz; digo, que então ia, porque nessa época
as communicações eram escassas, incertas e muito demoradas'
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tanto que, por mais de uma vez succedeu ter o marquez de Bar
bacena de espera,r mezes por communicações e desp achos do
imperador e do governo.

Dahi dessa incolJgruencia ou falta de nexo a notar-se nesta
historia, na exposição de factos e circumstancias aliás intima
mente ligados entre si, que se passavam no Brazil e na Ingla
terra, e que operando certa solução de continuidade, na mutua
relação entre os di:fferentes incidentes, impos3ibilitou a realisa
ção do meu pensamento.

ão podendo conseguir o fim a que me propunha, restou-me o
recurso de grupar os documentos e papeis relativos a cada as
sumpto, embora tivesse em alguns casos de abandonar na sua
transcripção a ordem chronologica em referencia á totalidade
dos successos.

Os documentos e 'papeis que se vão agora conhecer delu
cidam a transacção dos supprimentos peculJiarios que fizera,
em primeiro logar, o embaixador do Brazil, visconde de lta
bayanna, e depois continuou a fazer o marquez de Barbacella,
aos agentes do governo legitimo de Portugal; assumpto que
deu thema para violentas exprobrações na assembléa do Brazil
contra os ministl'os de D. Pedro e seus plenipotenciarios na
Inglaterra.

Havia, pOl'ém, Das accusações que se faziam, mais paixão do
que razão, e sobl'etudo manifestaram ellas não só a ignorancia
que prevalecia na totalidade dos representantes da nação, ácerca
da natureza.da questão que se debatia, mesmo sem exceptuar
Evaristo e Vasconcellos, como igua,[mente o espirito mesquinho
dominante nessa corporação, em tudo o que era concel'nente ás
relações do Brazil com as nações européas.

Na verdade a Camara dos Deputatlos não se distinguia então,
nem ainda hoje se distingus, por uma apreciação judiciosa cios
grandes interesses do Brazil no exterior.

As vistas e idéas largas e amplas, magnanimas e grandiosas
do verdadeiro patriotismo, que deviam reger na materia, não
eram entã.o comprehendidos; e prevaleciam em seu logar, como
ainda hoje prevalecem, as prevenções pequeninas e tacanhas do
campanario.
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Entretanto, é indubitavel que a maneira prompta, intelli
gente e profundamente patriotica porque o marquez de Barba
cena resolveu a momentosa crise creada por essa acintosa oppo
sição da assembléa, ainda uma vez salvou a causa e quiça, a
pessoa da rainha de terrives catastrophe, e os'destinos da na
ção portugueza de naufragio.

Sua estremecida dedicação alegitimidade, ii, carta constitucio
nal, e aos reclamos do decoro de D. Pedro e da honra do Bra
zil, suppriram a deploravel deficiencia de todos estes sentimen
tos, manifestada pelos representantes da nação nas invectivas
em que se recreavam, nas occasiões de discussão sobre negocios
portuguezes.

Pela convenção de 29 de agosto de 1825 addicional ao tratado
celebrado no mesmo dia entre o Brazil e Portugal, ficou o Brazil
obrigado a pagar a somma de 2.000.000;f, a saber: 1.400.000:e,
valor do emprestimo portuguez de 1823 contrahido em Londres,
em prestações annuaes, segundo as condições do contracto, e
600.000:e no prazo de um anno a contar da troca das ratificações,
por indemnisação á corôa portugueza pelas propl:iedades parti
culares que possuia no Brazil.

Esta divida foi reconhecida e approvada pela lei de 15 de
novembro de 1827', e como tal inscripta, no Livro Grande,
ficando o governo autorisado a satisfazer as condições do tratado
que marcou as quantias, épocas e formalidades do pagamento
total dos referidos 2.000.000 oE.

Emquanto exi tiu o governo legitimo em Portugal, foram
pagas ao seu embaixador em Londres as quantias corresponden
tes ao juro e amortização annual do emprestimo com toda a
exactidão pelo governo do Brazil, mas desde que a usurpação
se verificou, suspendeu-se o pagamento por faltar pessoa auto
risada para o receber e distribuir, segundo as condições do
art. 20 da convenção.

Pelo que diz respeito ii, segunda parte da convenção, isto é, às
600.000 :f devidas ii, coróa portugueza; o Brazil começou' a
executaI-a, entregando de uma vez ao governo de sua magestade
fidelissima o senhor D. João vr 250.000:f, subsistindo o saldo
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de 350.000 :E, quando o inesperado faHecimento do rei e os sllbse
quentes acontecimentos politicos deram occasião a suspenl1er-se
a execução igualmente desta parte da convenção por espaço de
mais de um anno.

Sendo, entretanto, incontestavel que a senhora D. Maria li
era a credora dessa quantia, â qual tinha todo o direito., a não
ser que o imperio a não reconhecesse como legitima rainha de
Portugal, forçoso foi satisfazer aos contractos feitos pelo go
verno e sanccionados pela assembléa legislati vlj" quando o tutor
da rainha menor, representado pelo seu embaixador em Londres,
exigiu. o pagamento, sendo tltes· fundos applicados ás despezas
que o seu governo determinou.

Mas a clausula da convenção de 1825, pela qual o Brazil se
obrigou a satisfazer o emprestimo portuguez de 1823, não ligava
por maneira alguma o governo do Brazil com os credores ingle
zes do dUo emprestimo, os quaes nem autorisaram, nem assi
guaram, nem approvaram qualquer convenção, e por conse
quencia não adquiriram em yjrtude deUa direito algum. Este
ajuste, portanto, só ligava mutuamente os dous governos, e lhes
deixava a plena faculdade de o rescindirem ou l1lterarem sempre
que o quizessem.

E' verdade, porém, que quando se fez o aj uste, ficou entendido
que as prestações annuaes feitas em Londres seriam applicadas á
amortização do emprestimo, e a embaixada portugueza assim pra
ticou por eS;Jaço de alguns annos, não consentindo todavia que
o ministro brazileiro exercesse a menor ingerencia na soluç:,ão de
tal emprestimo, ou àmprego das quantias que recebia; de fórma
(Lue as obrigações do Brazil ficavam cabalmente satisfeitas, como
de direito, com a simples entrega da quantia nas épocas
estipuIadas .

Sobrevindo a usurpação, o embaixador portuguez, marquez de
Palmella, fiel ao seu legitimo soberano, recusou pagar os divi
dendos do emprestimo, indicando aos ioglezes possuidores das
apoUces respectivas, que fossem haver do usurpadol' o seu p'lga
mento, vi to como o contracto do tabaco fôra especialmente
hypothecado para esse fim, e até hoje se não havia retirado a
bypotheca, ou substituido outra, como se via da lettra das
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apolices e do decpeto de hypo.theca que existia no banco da
Inglaterra.

O -embaixador portuguez, diminuindo por esb fórma os recur
sos do usurpador, e ao mesmo tempo applicando, como fez, aquel
les fundos para sustentar os direitos da rainha, e acudir aos
subditos fieis que se achavam expatria::los e so[rendo atroz per
seguição pelo unico crime de terem obedecido à voz do seu legi
timo soberano e acceitado as instituições COlJstitucionaes por
eUe outorgadas, praticou urna acção benemerita.

Nada tinha, porém, o imperio que ver nisso, pois nilo havia·
contrahido responsabilidade alguma pela convenção de 1825 para
com os credores do emprestimo directamente, e entregando o
seu ministro em Londres a somma estipulada ao embaixador
portuguez, colhendo deUe recibo passaclo nas mesmas épocas, e
com as mesmas formalidades dos annos antecedentes, tinha
cumprido o seu dever; e si, porventura, concorreu de qualquer
modo para inspirar ao embaixador portuguez a resolução tomada
por elle, ou para fortalecei-o nella, sem duvida que mui grande
serviço prestou ao seu soberano e sua filha, e à honra e credito
da sua nação.

Pois não fora o imperador do Brazil, elle mesmo o rei de
Portugal, quem outorg'ara á nação portugueza ai> instituições
liberaes, modeladas pela do BraziJ, que constituiam agora a
origem da contenda '? Não fora elle quem collocará a princeza
brazileira no throno daquelle reino ~ Como pois separar a honra,
dignidade e decoro de D. Pedro 1, imperador do Brazil, da.
honra dignidade e decoro de D. Pedro IV, imperador de Portugal ~

Como sujeitar este á maior das ignominias, obrigando-o a aban
donar a causa da sua filha, sem lesar do modo o mais cruel e
fatal a dignidade, e os brios daquelle soberano 1 Como hurnilhal-o
até os mais intimas desejos dos absolutistas e apostolico', coar
ctando·lhe de pl'estar á causa da rainha D. Maria JI os auxilias
pecuniarios, sem os qnaes immediata e irremediavelmente se
dissol veria todo o nexo de união, que ainda existia entres os
defensores da carta constitucional 1

Era isto no entanto o que parecia almejar uma oppo ição na
assembléa brazileira, que embaraçava a realização de todas as
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medidas, ainda quando, como agora, tinham ellas por unico alvo
servir a idéa constitucional, de que aliás se ostentava essa 0ppo
sição a deFensora por excellencia; pois que segurando-se o
throno de Portugal it princeza brazileira, seguras ficavam as
instituições liberaes em aquelle reino: e si as suas profissões
de liberalismo eram sinceras, devia esta circum tancia encheI-a
de regosije repassado de nobre orgulho, por ver uma compa
triota collocada sobre o solio daquelle an tigo e afa.mado povo.

Em logar porém de dar expansão a sentimentos desta ordem,
afim de, pela expressão do seu apoio animar ao monarcl1a na senda
que trilhava; em logar de manter-se na esphera elevada, calma,
e imponente que a natureza do objecto reclamava, recreava-se
a asseillbléa em invectivas apaixonadas e ás vezes facciosas que
tolhiam e disfiguravam as acções do principe, e acobardavam os
ministros de e tado, levando-os a tomar, em respeito ao procedi
mento que devia ter o embaxiador do imperi:J em Londres, a
medida que se vai agOl'a ler, e a qual, a não ter sido sido a
intelligencia, patriotismo, e inflexivel resolução do marquez de
Barbacena, teria involvido a causa da rainha D. Maria II e os
de tinos de Portugal em irremediavel ruina.

Officio do visconde de Itabayana. ao marquez de Palmella.

Illm. e Exm. Sr. - Desde o momento em que o meu governo,
deliberando sobl'e a questão que lhe submetti, decillio que a
usurpação da. corôa de Portugal, não ti nha violado o tratado,
e a convenção celebradas entre o Brazil e aquelle reino aos 25
de agosto de 1835, e que subsistiam em toda a sua integridade
as obrigações que o imperio bavia contrahido pelo segundo
dos acto praticados, en tendi que con tinuando esta legação a
pagar á embaixada a el-rei o Sr. D. Pedl'o IV e da rainha a
senhora D. Maria LI nesta côrte, havia a dita legação não só
mente feito o que devia em cumprimento da menci nada con
venção, mas tambem prestado um auxilio el:Ticaz ó, causn. dos
referidos monarchas, que o Brazil tem reconhecido como legi
timos rei de Portugual.

Porém como esta minha opinião se acha. infelizmente em
manifesta oppo ição á do meu g'overuo, que por de'pacho expedido
pela repartição elo tl1e50uro, na data de 25 de novembro proximo
pa sado 110uve por bem ordenar-me - que pas'e immediatamente
a depo ital' no banco da Inglaterra a importancia da amorti
sação annual do em prestimo portuguez, e a dos juros que tem
vencido e fár vencendo o dito empl'estimo, declarando no termo
elo deposito, que tnes sommas deverão ser en tl'eo ues unicamen te
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ao legitimo representante de S. M. F. a senhora D. Maria 11.
Vejo-me na peno~a obrigação de dirigir-me a V. Ex. para lhe
notiticnr que passando a dar restricto cumprimenlo a ordem
recebida, cessarei desde heje de ministrara embaixatla da rainha
fidelissima em Londres, os fundos que lhe estava prestando em
de empenho da dita convenção.

Eu prevejo bem os tristes resultados desta cessação no mo
mento actual; porém forçoso é subordinar os sentimentos do
meu coração aos do meu devel' emquanto eu tiver a desgraça
de occupar o logar que exerço nesta missão.

Deus guarde a V. EX.-Londres em 8 de janeiro de 1829.-lIlm.
e Exm. Sr. marquez de Barbacena.- Visconde de Itabayana.

Despacho do ministro da fazenda, Miguel Calmon du Pin e Al
meida ao visconde de ltabayan!\, alludido.

Illm. e Exm. Sr.- S. M. o impel'ador, tomando em con ideração
o officio que V. Ex:. dirigiu ao meu antecessor em data de 13 de
setembro deste anno,submeltendo a suà imperial decisão as duvidas
que lhe occorreram para sobrestar ainda no pagamento do empres
timo POl'tuguez, que aliás lhe fóra determinado em aviso de II
de julbo do anno corrente; e reconhecendo por uma parte que o
attentado da usurpação da coràa portngueza, não o tem desone
rado das obl'igações contrahidas pelo tratado, e convenção addi
cional de 29 de agosto de 1825; e julgando por outra parte quanto
sera irregular, e imprudente, que, na falta de um representante
do legitimo soberano de Portug'u,j nessa côrte, se fizesse a entrega
dos fundos necessarios para o referido pagamento, á pe soa que
os pudesse distrahir, ou talvez applicar ás necessidades do usur
pádor; e de ejando por fim manter illeso o credito do imperio,
removendo qualquer pretesto que a malevolencia possa acbar
para o abalar, e deprimir: Ha pOl' bem que V. Ex. passe imme
diatamente a deposital' no banco da Inglaterra, as sommas pre
cisas p::lra o pagamento vencido, e que se fôr vencendo, dos juros
e amortização do emp'restimo portuguez; declarando no termo
de depo ito, que taes sommas deverão ser entregues unicamente
ao legitimo representante do S. M. F. ara. D. i\Iaria. II. O
que participo a V. Ex. para sua intelligencia, e devida execução.

Deus guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Janeiro, em 25 de
novembro de 1828. -11figuel Calmon du Pim e Almeida. -Sr.
visconde de ltabayana.

Resposta do marquez de Palmella ao officio do visconde de
ltabayana.

1Il:n. e Exm. r. - O oilicio de V. Ex. de 8 do corrente
6l1cheu·me de SOl'preza e tle magoa, e me faria agoul'ar o. mais
funestos resultados para ajusta causa da Srr. D. ~1arla lI;,1
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fosse possivel irr.:1"inar, que eUa haja realmente de ser sacrifi
cad,\ pelos ministros que servem fi seu augusto pai.

Eu estou t'irmemente pel'suaditlo que S. M. o imperador do
Bl'azil, não póde jamais e 'quecel'-se nem de que foi elle mesmo
rei de Portugal, nem de que as numerosas viclimas, que agora
~offl"em atroz per"eguição do usurpador daquclla corôa, não fize
ram mais do que seguir, como eram oubrigados a fazer, a voz do
eu soberano. e acceitar as instituições por elle otorgadas; que

este é seu unico crime, e só por este perderam tudo qnanto pos
suiam; não poderá S. M. 1. tãÇl pouco fechar os olhos á tri te
sorte que espera a sua augusta filha, por elle mesmo collocad,t
no throno de POL'tugal, si o seu natural protector a abandonar
ás maiores di11i.culdades.

Fin,dmente não posso conceber que os ministros de estado
de S. M. o imperador Lia Brazíl, de cujas rectas e nobres in
.tenções formo o mais alto conceito, hajam de esquecer-se um
~ó instante, de que é in.epera;vel a honra e a dignidade de
S. M. o imperado L' do Brazil, da honm e da dignidade do Sr.
D. Pedro IV, nem que possam sujeitar este á m,\ior das igno
minias, sem lesar do moelo o mais cruel a dignidade daquelle.

Tiro portanto a conclusão de que o governo de V. Ex.
não póde desappl'ovar ni\, sua essencia, a conclucta de V. Ex. e
do seu collega o Sr. marquez de Rezende, e muito mais quando
i1 vejo justamente apreciada e recompensada pelas honras e
dignidades, que acabam de lhes ser conferidas; e é forço o attri
buir a uma desgraçada equivocação as ordens que V. Ex. acaba
de receber, e em con equencia das quaes se julga obrigado a
cessar de ministL'ar a embaixada da rOLinha tideJis ima em Lon
dres os fun10s que até agoril. lhe tinha prestado por couta do
seu governo, e em virtude das estipulações da convenção de 29
de agosto de 1 25.

As mesmas expt'essõas que V. Ex. cita dos despachos que
recebeu da sua côrte,' comprovam a minha· opinião, pois se conhece
por ellas, que o seu governo unicamente des ja que os ditos
pagamentos sejam feitos ao legitimo representante de Slla ma
gestade tidelissima a senhora D. Maria 1[, e para esse fim
quel' que sejam depositados no banco de Inglaterra.

Ora a senhora D. :Maria rI ella mesma se acha presente
mente aqui, e V. Ex. verá pela copia que tenho a honra de lhe
euviar inclusa que me acho revestido do caracter de embaixa
dor de S. M. F. ; e quando mesmo quizesse suscitar-se a duvi
d(l, de eu não haver aindit apresentado a referida credencial ii.
S. M. B. não poderá em nenhum caso negar-se que o Sr.
marquez de Barbacena, se acha munido de plenos poderes do
au"u to pai, e tutor da rainha minha senhora.

Mas sobretudo e tão evidente a contradicção que haveria,
achando-se S. M. F. ella mesma aqui, de não lhe pagaL" debaixo
de pretexto de que só deverão ser pagas ao seu legitimo repre
sentante, quantias que lhe são devidas, e sem o supprimento
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das quaes se veria obrigada a abandonar os seus subc1ito;; fieis, e a
sua pl'opria causa, que não me parece possivel que o gabinete do
Rio da J neiro considerasse esta questão debaixo do seu ponto
de vi ta natural quando expedia as ordens qu V. Ex:. refere.

Pagando por cQnta da divid,~ do Brazil a Portugal, e pagan
do senhora D. Maria II ou aos seus representantes legitimas,
o governo dt> Brazil nenhum risco pàde correr, quaesquer que
sejam as contingencias futuras, pois que \ . Ex. melhor do que
eu conhece, que o Brazil não contrahio responsabilida.de alguma
pela convenção de 1825 para com os credores çl.o emprestimo
portuguez de 1823 ; que esta re'iponsabilidade continua á pesar
lllteiramente sobre Portugal; que o Brazil cumpre as estipu
lações contratadas, pagando ao legitimo soberano de Portugal,
porque o duvidar disto seria o mesmo que admittir a possibili
dade de que a usurpação fosse coroada de successo.

E por fim que até mesmo na hypothese quasi inadmissivel
deste fatalissimo caso, nunca, a usurpação deixaria de ser consi
derada como tal, sem que precedesse um acto de reconhecimento,
no qual necessariamente se haviam de admittir como bem paO'as
todas as quantias que até essa data houvessem sido subminÍ tra
das á legitima soberana de Portugal.

A' vista de quanto acabo de expor, resolvo-me communicar
copia do olicio de V. Ex., e desta minha resposta ao senhor
marquez de Barbacena, a im como os transmittirei ao ministro de
sua magestade fidelissima 110 Rio de Janeiro; e espero que
V. Ex. cujos sentimentos justos, bl'iosos, e .leaes tanto tem con
tribuído a animar-me neste ultimo e penoso periodo da minha
vida publica, não poderá deixar, si não ae per si sà, ao menos de
accordo com o senhor marquez de Barbacena, de continuar á
prestu.r a esta embaixada os auxilias pecuniarios, sem os quaes
se dissolverá immediatamente, e sem remedia, todo o nexo de
união, que ainda existe, nos esforços dos leaes subditos de S. M.
a senhOl'a. D. Maria II, para a restaurar sobre o throno que
lhe pertence.

Deus gUal'cle a V. Ex:. Londl'es em 12 de janeiro de 1829.
-Illm. e Exm. Sr. visconde de Itabyana.-Marquez de Palmella.

o marquez de Ba.rbacena ao visconde de ltabayana.

Illm. e Exm. Sr.-Costando-me por participação do embaixador'
de S. M. a rainha fidelissima em Londres qu V. Ex. lhe inti
mara a cessação do pagamento que essa legação lhe est· va
fazendo em cumprimento da convenção de 29 de agosto de 1825 ;
rogo a V. Ex. que em vil'tude da ordem que tem para. supprir
as despezas de S. M. F. haja de miuistrar alguns fundo ao
sobreclito embaixador até que eu, á vista de um orçamento que
elle deve apresentar, possa fixar um limite a e~te indispensavel
S~l pprimen to.

Deus guarde a V. Ex. - Laleham em 8 de janeire de 1829.
-IlIm. e Exm. 111. senhor visconde de rtabayana, - Marque:; de
Bm·bacena.

39
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Resposta do visc02de de Itabayana.

mm. e Exm. Sr. - Exigindo V. Ex. por seu officio em data
de 8 do corrente mez, que em virtude da ordem que tem esta
legação, para supprir as despezas de S. M. a rainha fidelissima,
haja ella de ministrar alguns fundos á embaixada da mesma
senhora em Londres, até que V. Ex. á vista de um orçamento
que deve receber da dita embaixada, possa fixar-me o limite
deste supprimento, terei a honra de responder ao precitado offi
cio de V. Ex., dando·lhe a certeila de que satisfarei pontu
almente ao seu pedido.

Deus guarde a V. Ex. - Londres em 12 de janeiro de 1829.
-Illm. e Exm. senhor marquez de Bal'baceua. - Visconde de
ltabayana.

o marquez de Barbacena ao visconde de Itabayana.

Hm. e Exm. Sr. - Havendo o embaixador de S. M. a rainha
fidellissima pelo officio detalhado que me dirigia em data de 27 do
mez proximo passado, computado em 41.000, :E., as despezas que
ora tem a fazer com a subsisteu,':lia e expedição dos emigrados
portuguezes, como V. Ex. verá da cópia junta, e exigindo o
decôro da mesma senhora que eu haja de prover sobre o for
necimento desta quantia, vou rogar a V. Ex. que haja de mi-,
nistral-a ao referido embaixador á medida que elle Ih'a fôr
requisitando em parcellas ; as quaes serão lançadas na conta do
supprimento feito aS. M. fidelissima.

Deus g-llarde a V. Ex. -- Laleham em 2 de fevereiro de
1826. -lllm. e Exm. Sr. visconde de Itabayana. - lIfarquez de
Barbacena.

Resposta do visconde de Itabayana.

111m. e Exm. Sr. - Tendo-me V. Ex. por seu officio em
daté\. de h(lntem fixado em 41.000, ~, o supprimento que esta le
gação em conformidade do seu precedente offici o datado aos 8
do. mez passado, deverá fazer á embaixada de S. M. a rainha
fldelissima na corte de Lonelres, e incluir no que está fazendo
á mesma senhora pelo intermedio de V. Ex. e em cumprimento
as ordens que é recebido do millisterio de S. M. F. para este
eireito j responderei hoje á V. Ex. assegurando-lhe que farei
o supprimento por V.Ex.requisitado até o limite que pelo offieio
recebido me ha traçado.

Deus guarde a V. Ex. - Loudres em 3 de fevereiro de 1829.
- IIlm. e Exm. Sr. marquez de Barbacena.-Visconde de Ita
bayana.
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o marquez de Bl1rbacena. ao ministro dos negocias estran
geiros do Brazil. marquez de Aracaty.

lllm. e EXill. Sr. - O Exm. visconde de Itabayana me
fez conhecer o oll'icio que recebera do Exm. presidente do
thesouro na data de 25 de novembro do anno passado, no qua.l
lhe ordena, que as quantias devidas a Portugal pela convenção
de 29 de agosto de 1825, sejam postas em deposito, com a
expressa declaração de que taes sommas deverão ser entregues
unicamente ao legitimo representante de S. M. F. a senhora
D. Maria II ; decisão esta sem duvida fundada nos mais solidos
principias de direito e de justiça.

Pelos mesmos principias de direito, sou eu incontestavel
mente, e emqua.nto S. M. I. pai e tutor de S. M. F. não man
dar o contrario, legiLimorepresentante da senhora D. Maria II
e como tal disporei em seu beneficio das sommas que forem ne
cessarias, encontrando-se estas despezas no pagamento das
quantias de que S. 1\1. F. é credora como rainha de Portugal,
herdeira e successora do Sr. D. João VI com o qual foi feito o
sobredito contracto de 29 de agosto de 1825, e não com os capi
talistas da Gran-Bretanha.

E' minha intenção decidida reduzir ao minimo possivel
todas as despezas que se faziam antes d,e minha chegada, mas não
consentirei de modo algum,que pereçam de fome os portugllezes
fieis que vieram unir-se a S. M. ou se conservam em seu er
viço nas differentes capitaes da Europa.

Pela copia inclusa da carta regia de 2 do corrente mez (I),
que foi expedida ao Exm. marquez de Palmella conhecera
V. Ex. qual foi o methodo que julguei conveniente estabelecer a
semelhante respeito, e quaes as grandes economias que vão
resultar pela convel'são de soldos, gratificações, ordenados, etc.
etc., em mero subsidio de tanto quanto baste para viver.

« l{,ogo pois mui posi tivamente a V. Ex. que se sirva dar-me
a este respeito uma resposta categorica de approvação ou re
provação para meu governo.

Deus guarde a V. Ex. - Laleham, 13 de janeiro de 1829.
Marque:; de Barbacena.

Resposta do ministro dos negocias estrangeiros, marquez de
Araeaty.

IIlm. e EXll1. Sr.- Tive a honra de receber o omcio
de V. Ex. de 13 de janeiro, e ainda que eu não possa
asseverar, si é exacta a intelligencia que V. Ex. dá às orden
do ministro da Fazenda, que foram dirigidas á legação de
Londres, e que mais directamente pertencesse ao dito ministro

(1) JIl. foi transcl'ipto.
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o assumpto deste officio de V. Ex. é elle todavia tão manifes
tamente da natureza daquelles que podem aíl'ectar os inte
resses do Brazil, e tão justa e necessaria a resposta categorica
que V. Ex. requer para seu governo, que me não demorei um
instante a tomar as imperiaes ordens de S. M. a tão interes
sante assumpto.

Ordena pois S. M. que eu faça saber a V. Ex. que o mesmo
senhor tem feito quanto póde a favor dos desvalidos, a quem
V. Ex. de outra maneira queria soccorrer, dando, como pa.i e
tutor de S. M. fidelissima as providencias de que foi portador
José Antonio Guerreiro, as quaes si tiverem o feliz exito que
S. M. deseja, completamente habilitarão os subditos de S. M. F.
a fazer em beneticio dos ditos desvalidos ainda mais largas'
disposições do que o podiam Ser aquellas que V. Ex. aponta no
documento que junta•
. Isto é o que S. M. 1. me ordenou dissesse a V. Ex:. da suà
parte, esperando eu que V. Ex. haja esta resolução por tão
categorica como V. Ex. deseja, porque si eu tivesse de accres
centar alguma cousa ao que tica dito, bem adverte V. Ex:. que
o ministerio que occupo, não póde de modo algum approvar
outras despezas, sinão aquellas que a lei do orçamento tem
autorisado; tanto mais que as despezas, que com esses soldos
gratificações e ordenados s.e haviam de fazer, nunca poderiam ser
incluidas nas instrucções, que S. M. deu para a commis ão de
que houve por bem encarregar a V. Ex. •

Deus guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Janeiro em 6 de
abril de 1829.- llfarque:; ele A1·acaty.

Na verdade era crassa incorl'igivel a ignorancia dos ministros
de D. Pedro: até agora não haviam elles comprehendido, que
nos pagamentos feitos pela legação do Brazil ao embaixador de
SU[l, magestade tidelissima, não e tratava de um objeclo que
tivesse de entrar no orçamento lia imperio sob o titulo de soldos,
grati ficações e ordenados.

A supina incapacidade de semelhantes ministL'os, não lhes
havia permittido comprehender, que o ponto da. questão era
decidir si tal pagamen to, que se fazia em virtude da coovenÇ<'io
addicional ao tratado de 29 de agosto de 1825, devia ser destinado
para satisfazer os clamores dos capitalistas ioglezes, possuidores
das apolices do emprestimo portuguez de 1823, para com os
quae , aliás o Brazil nenhuma responsabilidade havia assumido;
ou applicado em beneficio dos subditos de D. Maria II que
sem esse supprimento pereceriam ele fome, e cujo uoico crime
consistia na sua fidelidade a causa da prioceza bmzileira.
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Mas estes ministros, por uma parte alheios completamente da
verdadeira natureza do assumpto, que comquanto simples, não
ob"tante parecia confundil-os, e por outra parte aturdidos pelas
acerbas censuras e interpellações, que a proposito do objecto, os
deputados da opposição, tão ignorantes na materia como elles
proprios, lhes dirigiam, e os quaes eram instigados pelos agentes
e procuradores dos capitalistas inglezes estabelecidos no Rio de
Janeiro, não sabiam o que faziam; valeu porém o patriotismo,
intelligencia, dedicação e inabalavel firmeza de vontade do
marquez de Barbacena, sem o que a causa da rainha, a honra,
dignidade e decoro de D. Pedro, e os destinos de Portugal
teriam so1rrido irreparavel ruina,e pois a despeito das injuncções
do marquez de Aracaty prosegllio o destemido mineiro na norma
que além do mais ainda lhe era presct'ipta pelos dictames do
bom senso.

Vou agora transcrever uma serie de interessantissimas cartas,
dirigidas pelo marquez ue Barbacena a D. Pedro.

Lalebam 17 de fevereiro de 1892. - Senhor, - Continuo
sem noticias de S. M. I. desde 4 de dezembro, e ancioso espero
suas sabias resoluções depois de ouvir a deputação portugueza,
para confundir completamente a perfidia de Metternich, e inso
Iencia de Wellington.

Deus, e o meu direito é a legenda de V. M. L e como o
usurpador não possue forças, e vai em progre siva decadencia,
havendo constancia da parte de V. .M. 1. certo será o triumpho
embora os apostolicos de todas as nações sejam em fi:wor da
usurpação.

E' na verdade bem desagradaveI todo o procedimento do
ministerio inglez, e pode-se mesmo chamar de atroz o bloqueio
da Terceira. V. M. L será informado de tudo mui circumstan
ciadamente pelos meus officios ao Exm. ministro dos negocios
estrangeiros, e repito a minha supplica a V. M. 1. de não
resoI ver cousa alguma em tão ponderoso negocio, sem primeiro
ouvir uma e mais vezes, a seus ministros e conselheiros de
estado; assim como a unica autoridade portugueza que ha.
nessa côrte, que é a legação de sua magestade fideJissima.
O mundo inteiro observa a V. M. 1. neste momento critico; a
sua h0nra, o cumprimento de sua palavra; a sorte de sua
augusta filha, tudo pode salvat-se ou perder-se, segundo
V. M. 1. resistir ou ceder aos conselhos da Austria, ás ameaças
do gabinete inglez.

Por certo ninguem espera que V. M. 1. possa no estado
actual de suas finanças, fazer a guerra ao usurpador, si. todos
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os governos da Europa continuarem indi:fferentes pela sorte da
legitimidade em Portugal, havendo alguns que debaixo de capa
})restam soccorros ao usmpador ; como actualmente f<1z a lngla
terrl1, mas todo" consideram, e ninguem mais do que eu a
V. M. I, como o homem firme, incapaz de ser intimidado, ou,
de Cl pilular com o crime. Que distancia da omnipotencia de
Bon::rparte para a fraqueza do usurpador da corôo. portugueza !
Que distancia da miseria e abandono de Luiz XVllI para a do
poder e independencia de Pedro IV, A constancifl. daqnelle sobe
rano perseguido pela democracia franceza, sera rivalisado. por
V. 111. 1. peraegaiclo agora pela. aristocracia exaltada dos gabi
netes actuaes da Europa.

Tenho a lisongeira esperança de que a assembléa legislativa
sympathisara com a sorte da rainha, e da nação portugueza.

Duas palavras de V. M. 1. na abertura, e a exposição
eloquente e veridica dos ministrqs electrisarão todos os espiritos.

A rainlla jit está boa e continl.\a em seus estudos.
Deus guarde a V. M. I. como todos desajam e principalmente

eu que sou com o maior respeito e gratidão de V. M. L subdito
reverente e fiel. - Marq;),ez de Barbacena.

P. S.- Hontem tive a honra e ventura de receber a carta
de V. M. I. de 11 de dezembro, e parece que a Providencia
Divina quer por todos os modos experimentar a constancia de
vossa magestade imperial.

A perfídia austriaca, a convivencia ingleza, e a usurpação
do infante bastavam para dar a V. M. muitos desgostos e
cuidados, sem que a isso se viesse juntar, os incommodos domes
ticas suscitados pelo bispo capellão-mór, e pela marqueza de
Santos, mas todos os males teem um termo, e mais dia menos
dia é seguro o triumpbo da razão e da virtude.

Sem grandes trabalhos não se realizam grandes cousas; a
gloria neste e no outrú mundo exige sucrificios, e só quem os
supporta com resignação, constancia e coragem merece o nome
de pai da patria, e de escolhido do Senhor, que os contempo
raneos jit dão a V. M. I. e a posteridade confirmara. com dupli
cada razão.

Eu neste momento sofuo tanto pela convicção dos so:ffri
mentos de V. M. I. que não posso escrever tudo quanto se me
otrerccia dizer: fal-o-hei porém pelo seguinte paquete.

Beija a mão de V. M. I. o seu - Mal·que.• de Barbacena.

Laleham, 28 de fevereiro de 1829 - Senhor - Esperando
a cada momento as ordens de V. M. I. sobre a organisação da
casa da rainha, e destino dos criados brazileiros a quem coube
a honra de vir á Europa em seu serviço nenhuma alteração fiz
até o presente, não obstante que a politica, a razão e a justiça
aconselham imperiosamente a adopção desta medida.
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Emquanto Vo Mo r. não soube da deviação da viagem,' a
fidelidade e o amor proprio dos portuguezes se consol~.vam da
privação de servir á sua augusta soberana pela consideração
verdadeira de que V. Mo L não podia prever os acontecimentos
que nos trouxeram á Inglaterra, mas desde o meiado de feve
reiro elles não occultam a sua profunda magoa, e o receio de
preferencias.

Eu já disse a V. M. r. que a rainha deve ser acompanhada
e servida peles seus subditos, quer fique na Europa, quer volte
para o Brazil, mas a escolha, quanto aos homens, ha de ser difl'l1
rente, porque na Europa devem pt'eferir os criados velhos, Ir lS
para o Brazil algum moço que possa emprehender a viagem.
Quanto a senhoras não se dá o mesmo embaraço, porque, sendo a
Exmao Do Leonor da Camara a mais capaz por seu talento, in
strucção e virtude, de estar ao lado da rainha, para dirigir a sua
educação, é tambem a unica fidalga que se dedicou a acompa
nhar a rainha para qualqaer parte do mundo.

Antes de convidar esta senhora para vir occupar o cargo em
que hoje esta, cuidei de informar-me qual seria a dama mais
propria para acompanhar a rainha, e a todas ouvi, e principal
mente ao marquez de Rezende, e todos me escreveram que era.
D. Leonor da Camara .

Estava porém esta senhora em Lisboa, e não me parecia
possivel que ella ousasse emprehender uma viao-em debaixo de
tantos riscos como os que a rodeiavam. Pedi comtudo ao marque",
de Palmella que a convidasse. A primeira resposta foi expondo
a gravidade da enfermidade que então sofl'ria, e os riscos a
que se exporia fugindo só e sem protecção, quando os guarda,
de policia rodeavam os paquetes com recrescente vigilancia.
Não era de esperar depois desta re posta que aquella senhora
tivesse a coragem de fugir uma noite para o paquete, acompa
nhada unicamente de duas criadas, mas foi o que ella fez apena
se restabeleceu da molestia que sofl'ria, quando recebeu a carta
do marquez de Palmella. Soube hontem da sua chegada a
Londres, depois de haver expedido as minhas cartas para o Rio,
e por isso não communiquei a V. Mo r. este acontecimento. Fui
hoje fazer-lhe os meus comprimentos e fiquei encantado com
suas qualidades.

EUa chegou algum tanto incommodada, e não po derá vir
para esta 'casa antes do fim da semana seguinte.

Fará as funcções de dama, e porque esta só alteração, pOS10
que indispensavel, poderia dar ofl'ensa á condessa de Itapagipe,
Vêm tambem D. Thomaz de fascarenhas irmão do marquez
de Palma, exercer as funcçõe de camarista.

Os criados de V. Mo 1. continuamos a ter a houra de estar
na casa e serviço de S. Mo F., emquanto não embarcamos para
o Brazil, e S. M. F. por este arranjo não passa pelo desprazer
de mudar derepente para a comp:lllhia de pessoas desconhecidas.
Emquanto estamos juntos ganha familiaridade com a dama e
camarista portuguezes, os quaes a seu turno servirão depois para
a introducção de outros.
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Muito sinto eu não ter podido mais cedo verificar tão impor
tante medilla, que reune muitissimas vantagens, sem o1ferecer
um unico inconvewente.

Supponhamos que V. M. L quer que sua augusta filha volte.
para o BrazH, como é minha decidida opiuião, e que eu fique en
carregado da outra commissão; não póde haver o menor cui
dado ou risco sobre a educação e o tratamento de S. M. F ., em
quanto a seu lado estiverem D. Tbomaz de Mascarenhas e
D. Leonor da Camara.

Supponhamos que continua a residir na Europa poderei
igualmente, sem risco, ausentar-me por alguns dias, para cuidar
da minha saude, etc., etc., quando presentemente não posso
arredar pé.

Si D. Leonor da Camara, por seus talentos, qualidade e vir
tudes, é a pessoa que se conhece mais propria para estar ao lado

. da rainbn. e cuidar da sua educação D. Thomaz de Mascarenhas é
tambem, pela sua actividade, exactidão, e caracter, o mais capaz
de governar a casa, e manter a ordem e decencia na familia.

As despezas, que accre~cem pela admissão destas duas
pessoas. não excederão de 200 . por mez, entretanto que a rainha
ganha muito com aquella companhia; os portugt:.ezes se enchem
de satisfação, e eu, velho e doente poderei ter alguns momentos
de descanço, ou para melhor dizer, de menor tormento.

A lisongeira conclusão que tiro de taes premissas é que o meu
procedimento merecerá a approvação de V. M. 1., unica
recompensa a que aspiro.

Deus guarde a V. M. I.-1I1a1·quez ele Barbacena.

Laleham, 6 de março de 1829 - Secreto - Senhor. - Tenho
certeza mui positiva de que o rei esta furioso contra Wellingtou,
que o surprendeu e poz em tão dilficil situação que, apezar de
conhecer agora o engano, não póde mudar de miDi terio.

Qualquer que seja o resultado da medida proposta para a
emancipnção dos catholicos, a influencia e poder de Wellington
vão desapparecer rapidameute,e por consequencia os negocios de
S. M. F. hão de tomar nova face.

Em todos os casos eu persisto na opinião de que a raiuha
deve voltar para. a companhia de V. M. I. e ahi conservar-se,
até casar.

Por igual providencia tambem acho que a delegação da
tutoria não deve ser absoluta, mas condicional e temporal'ia,
isto é, emquanto S. M. F. esti-ve1' na EU1'opa.

Por mais que me digam que os conselheiros de estado que
V. M. L escolheu para delegar neIles a tutoria de sua augusta
filha são pessoas de reconhecida fidelidade, e que só farão o que
V. M. quizer, a experiencia me aconselha de não confiar
absolutamente em estrangeiros, e portanto forcejarei sempre
para que a delegação seja temporaria. Perdida esta ultima
ancora, nada mais restará a V. M. 1. para salvaI' a barca de
Estaelo contra as perfidias do usurpador e de Metternick.
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o grande mal da. abdicação foi não prever o acontecimento
da usurpação; não havera, pois agora a mesma imprevidencia na
delegação da tutoria.

Esperando que todas as resoluções de V. M. L me sejam
remettidas, para fazer o uso competente segundo as cir
cumstancias, e que mesmo vira alguma assignatura em branco,
estou firmissimo em proceder com a maior segurança, e disso
nunca me arrependerei.

A despeito do cruzeiro inglez, conseguimos mettar 554
homens, e dous navios de armamento na Terreira, que reunidos
a força já existente alli, nos dá fundadas esperanças de conservar
a ilha, visto que as expedições de Portugal, quando muito, não
excederão de 2.000 homens.

A firmeza da caracter de V. M. I. o direito da rainha e
os actos de despotismo e loucura do usurpador, tudo me segura
o triumpho de V. M. mais dia, menos dia, embora continuem
Welling·ton e Metternich no ministerio.

Um só obstacul0 me esmorece de quando em quando, e é a
falta de dinheiro, porque tal é o estado de nossas finanças por
etreito da ignorancia e má fé de uma parte do corpo legislativo,
que a bancarrota me parece inevitavel, ainda mesmo sem o
desembolço de um só real para despeza extraordinaria.

Tambem deste objecto me occupo, e vou deitando vistas ao
longe.

A rainha podera achar dinheiro em França, a troco de
Bissâo e Cacheo, ou nos Estados Unidos a troco de Timor.

Estes estabelecimentos de nada servem a Portugal mas, não
obstante, deve haver o maior segredo neste projecto, tanto por
caus<t dos portuguezes, como do gabinete inglez.

Deus guarde a V. M. imperial - Marque;; de Bm·bacena.

Laleham, 16 de março de 1829 - Senhor - Não esperei
estar até hoje sem cartas e ordens de V. M. L expedidas em
consequencia da deputação portugueza, mas os ventos continuam
de léste, e sabe Deus quando mudarão.

O azedume do ministerio britannico contra nós é cada vez
maior, como V. M. r. verá do oflicio sob n. SO, que nesta
occasião mando ao ministro dos negocioso estrangeiros, acom
panhando uma nota de Abercleen, e a minha resposta (l).

Bem quizera eu não routar tempo a V. M. 1. com tão
longos oflicios, mas temo a força de brevidade omittir circum
stancias, ou factos interessantes, o que é mão nos negocios de
certa importancia, maxime quando as distancias são tamanhas,
e cada delucidação exige quatro mezes.

Peço, portanto, a V. M. L o sacrificio de ler o referido oflicio
apezar do sua extensão.

(l) Veja-se o appendice.
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Quanto mais penso na situação actual de V. M. 1. e de
sua augusta filha, mais me convenço que eIla deve voltar para
junto de V. M. L, até que os negocias tomem a desejada face.

O seu direito, a sua pessoa está reconhecilla por todos os
soberanos da Europa, excepto a Hespanna : durante sua meno
ridade tudo quanto se fizer sem o consentimento do tutor é
nuHo; e como a rainha deve estar j unto do tutor, e V. M. 1.
não póde vir á Europa, segue-se que, ou S. M. F. na de voltar
para o Rio, ou V. M. 1. delegar a tutoria.

Os riscos de uma tal delegação são muitos e gravissimos; os
riscos da volta são nenhuns, e os inconvenientes pequenos,
sendo contrabalançados por muitissimas vantagens. Aquelles
riscos eu os não vi em tamanha escala, quando cheguei a
Londres e encontrei tão brilhante acolhimento, como hoje os

. vejo após seis mezes de constante estudo e di puta nesta questão.
. Tão convencido estou hoje do acerto de voltar para o Brazil,

como estive e continuo a estar do acerto de não ir para
Vienna, e logo que tenha mais uma fragata deixarei esta Ilha.

Ell me não descuido um só instante das recommendações
de V. M. I., mas é mister acabar uma cousa para fazer outra,
principalmente quando tudo se dispoz contra V. M., graças á
perfidia atroz de Metternicb e Marescbal.

Tenho novas esperanças de duplicado consorcio; mas como
dar andamento a cousa, alguma fóra de Londres, quando não
posso separar-me do saO'rado deposito que me foi confiado;
quando todos os meus passos são espiados; quando a perseguição
austríaca é cada vez maior e mais infernal! Resignação e cons
tanhia são as duas virtudes que ora devem predominar no
espirito e coração de V. M. L e com eIlas espero que tudo ser'á
feito; talvez não com a brevidade que V. M. deseja, mas de
certo com a segurança, honra e dignidade que convém a um
grande monarcha.

S. M. Fidelissima continua a gozar de boa saude, e e~tá

muito contente com a Exma. D. Leonor da Camara.
Até hoje me parece a mais feliz acquisição para S. M., e

igual opinião entretenho sobre o camarista D. Thomaz de
Mascarenhas, que entrou hontem ele serviço.

Deus guarde a V. M. lmperial.- Mm-que;; de Ba,-bacena.

Salebam, 25 de março de 1829. - Senhor - São chegados à.
Inglaterra os paquetes que largaram do Rio a Te 28 de janeiro,
mas não apparece o que sahiu a 3D de dezembro, no qual em
barcou Guerreiro com as resoluções e ordens de V. M. I. sobre
os negocios de Portugal, e esqueceu mandar segunda>; vias
daquelles despachos, de que resulta estar eu até hoje em COLl
pleta ignorancia do que V. M. quer e determina.

O conselheiro Gomes mlltndou-me uma carta de V. M. para
seu augGsto sogro, datada de 26 de janeiro, das expressões da
qual devo concluir que V. M. 1. manda retirar a S. M. F.
para o Rio de Janeiro.
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Si a fragata Isabe~ chegar sem segundas vias não saberei
como tirar-me de semelhante dilnculdade.

E'ta só era bastante para atormentar-me; mas accresce que
o ministro do thesouro não mandou nem um real, creio bem
que por dilficuldades invenciveis, mas esta falta de tal maneira
exasperou a Rothschild, que BU pendeu hontem todo o suppri
mento.

Não sei si o visconde de Itabayana, a troco de supplicas e
antigo credito, conseguirá delle que sempre pague o proximo
dividendo de abril, o que muito estimarei, para não ser teste
munhêL de vista de nossa bancarrota.

Entretanto fico sem meios de supprir as despezas desta casa,
supposto sejam pequenas; nem me atrevo a antecipar â vossa
magestade imperial o resultado desta falta de remessa, para não
magoar o seu espirito inutilmente.

Não podendo dar andamento perfeito ás minhas diligencias
e negociações sobre o casamento de vossa magestade imperial,em
quanto estivesse occupado com a guarda do sagrado deposito que
vossa magestade imperial se dignou confiar-me, via com bas
tante pezar a inevitavel demora que necessariamente devia
occorrer durante a minha volta para o Brazil, porque não tinha
pessoa que pudesse substituir-me, si não o visconde de lta
bayana, o qual, emquanto empregado em Londres, não poderia
daqui sabir sem as mesmas suspeitas e espionagens que ora me
perseguem.

Graças sejam dadas ao ministro dos negocias estrangeiros,
que por um acto de injustiça habilitou o visconde de Itabayana
para occupar-se exclusivamente de servir e obsequiar a pessoa
de vossa magestade imperial, como elle muito deseja, e não se
atraza por consequencia a neO'ociação do casamento, pela minha
ausencia, como alias se atrazaria infallivelmente.

O visconde foi demittido por satisfação ao governo inglez, e
como não foi nomeado para outra missão e vai viver para G<.lnd
em notavel mediocridade e retiro, tanto o ministerio inglez
como toda gente o reputara cahido das boas graças de vossa ma
gestade e por consequencia não merecedor de se occuparem dos
seus passos, que é o que muito nos convém no caso presente.

O visconde sabera aproveitar as circumstancias e dara boa
conta de si.

Hoje não posso ser mais extenso, porque o paquete vai largar,
mas pelo seguinte chamarei <1, attenção de VC1ssa magestade im
perial sobre o referido visconde de rtabayana.

Emquanto Wellington persegue a innocente rainha de
Portugal e a seu generoso pai, não é menor o mal que faz a
seu proprio soberano, pondo-o na posição critica e penivel em
que se acha. O rei quer e não póde mudar o ministerio, e de
qualquer lado que se vire, a guerra civil parece inevitavel, quer
passe, como certamente passará, a emancipação catholica, quer
não.

No primeiro caso, brigarão os protestantes, no seglmdo os
c.."I.tholicos. O mesmo ,VeUington ja se bateu no dia 21 com o
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llUwquez de Winchelsea, e não pôde sahir de casa para o parla
men to sem guardas.

Deus guarde a vossa magestade imperial por muitos annos
- lJi[arquez de Barbacena;.

Lalebam, 28 de abril ue 1829 - Casamento - Senhor - Por
u.lgllmas vezes tenho recebido a censura de facilidades muito
faceis e de franquezas muito f?'ancas, do que resulta que boje tudo
me parece difficil, e de tudo faço· mysterio.

Abi tem vossa magestade a resposta do Pedra Branca, que
espera trazer-me o sim em poucos dias.

Duas outras princezas tenho mais em vista, e creio que desta
vez a cabala austriaca serà baldada.

E' escusado tomar o tempo de vossa magestade com a expo
sição de minhas diligencias a este respeito antes de estar a
escriptura assignada; bastarà dizer que não descanço, e sinto
me agora mais animado.

Deus guarde a vossa magestade imperial,como todos desejam
e principalmente quem C0mo eu se preza de ser

De vossa magestade imperial subtlito reverente e fiel
:Mal·que. de Barbacena.

o marquez de Barbacena ao conselheiro Francisco Gomes da
Silva.

Lalebam, 31 de março de 1829. - I\lm. amigo e Sr. conse
lheiro Gomes.- Não é chegado até boje o paquete SaUsbul'Y, e
si fi. fragata Isabel não trouxer segundas vias dos dcspacbos que
foram entregues a Guerreiro, ficarei sem saber o que sua ma
gestade imperial resolveu sobre os negocios de Portugal, e re:;i
dencia de sua augusta filba.

Corco porém ella deve voltar pél.ra o Brazil, eu começo desde
jà a preparar-me para isso, e cuidarei de embarcar poucos dias
depois da cbegada da Isabel.

Tal foi sempre a minha opiuião, logo que me desenganei que
o governo britanuico, influido neste caso pelo austriaco, não pre
stava o menor soccorro à rainha, antes procurava seduzir a seu
augusto pai para capitular com o usurpador, sacrificando sua
honra e caracter, sacrificando sua filha e a nação portugueza.

O marq uez de Palmella entende o contrario, e quer abso
lutamente que a rainba se conserve na Inglaterra; mas para
desfazer seus argumentos um .sô basta, além des muitos que
a,junto na memoria inclusa, e e que não temos dinheiro para as
despezas de casa.

Por milagre escapamos á bancarrota, que RothschUd, em
obsequio da Santa AlIiança, nos havia preparado para amanhã,
dia do pagamento dos nossos dividendos, e a prudencia aconselha
fugir quanto antes de semelhante catastrophe.
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Oomtudo, em testemunho da minha, boa fé mandei a vosso
augusto amo a memoria do marquez de Palmella, mas não tenho
o menor rE'ceio de sua influencia nas opiniões de sua rnagestade
imperial, porquanto asna. re olução de 16 de agosto de 1828
é po iliva e fundada nos mais solido principios de luminosa
politica.

EUe m determina que, não conses-uindo fazer com a Austria
um tratado pelo qual aquella potencm se ohrigue a garantir e
sustenJ;ar os direitos da rainha de POl'tugal a senhora D. Ma
ria II sem jamais reconhecer o infante D. Miguel em outm
qualidade que não seja de regente, volt'3 immediatamente com
sua augu ta filha para o Rio.

Ora, longe de se prestar o imperador da Austria a um seme
lhante tratado, procurou e conseguiu embaraçar que sua ma
gestade britannica prestasse o menor soccorro à sua alliada;
e portanto são dobradas as razões que me obrigam a voltar
quanto antes pam o Rio, afim de entregar nas mesmas
augustas mãos de quem o recebi o sagrado depojto que me foi
confiado.

No momento de affiicção, desgostos, ou cuidados mal páde o
espirito occupar-se e decidir com acerto sobre questões impor
tantes, e como sua magestade imperial ao receber minhas cartas
ba de necessariamente magoar-~e de encontrar tanta perfidia e
ingratidão para com eUe e sua augusta filha, justamente aonde
menos se o podia esperar, pareceu-me a proposito não mandar
lhe directamente a memoria inclusa, na qual exponho o que em
minha humilde opinião entendo que se deve fazer na presente
conjunctul'a, tanto por parte do imperador do Brazil, como da
rainha de Portugal, ou, para melhor dizer, do tutor e natural de
fensor da rainha de Portugal.

V. S. porém depois de meditar sobre a dita menoria fara
mercê de procurar occasião propria de a apresentar a ua mages
tade imperial afim de que a tome em sua sel'ia consideração, e
prepare desde jit o que melhor convier á dignidade de sua pes
soa e aos interesses de sua augusta filha.

Na referidD, memoria toquei ligeiramente no recebimento da
rainha, e como a disposi<;<\o desses arranjos recahirá principal
mente sobre V. S., para que o meu trabalho seja completo e a
minha consciencia fique livre do escrupulo de omis~ão voluntaria
chamarei agora a attenção de V. S. sobre este objecto.

A princeza D. Maria da Gloria, uma vez reconhecida como
está, rain ha de Portugal, deve ser recebida e considerada pelo
imperador do flenzil com a mesma formalidade e distincção com
que elle receberia a rainha de lng-laterra ou França, si fora
obrigada a estlLr ausente do seu reino.

Não póde fazer menos do que fez o rei britannico quando sua
magestade fidelissima aqui chegou.

Isto é tanto mais necessario na presente conjunctura, para
fixar de uma vez a opinião publica na Europa e na. America,
quanto á amalg-amação das duas qualidade de filha e rainha pro
duziria. máos etreitos no Brazil e em Portugal.
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Si a rainha voltar para o quarto de S. Christovão, os brazi
leiros a considerarão como qualquer das outras princezas, e em
poucos (lias escapará da sua attenção o facto àe usurpação da
corôa.

Os portuguezes se julgarão humilhados, abandonados e cui
darão de solicitar misericordia.

O corpo diplomatico aproveitará aquelle pretexto para con
fundir a rainha com as outras pl'incezas, sem fazer-lhe aquellas
distincç5es devidas a sua elevada dignidade.

Tudo sera então pintado na Europa, como convém aos inter
esses apostolicos.

Si porém sua magestade fidelissima for recebida como rainha
beijando-a e abençoando-a sua magestade imperial primeira
mente como sua irmã, e dando depois a mão a beijar como filha;
si moral' em uma casa servida por seus criados portuguezes; si
nesta casa receber as visitas do corpo diplomatico ; e si finalmente
estiver no Rio como está em Londl'es, á excepção unicamente de
gastar muito menos e gozar da companhia de seu augusto pai e
irmãos, o mundo inteiro se convencerá do pl'oposito firme, em
que esta o imperador de sustentar os direitos da rainba.

Os portuguezes dobrarão de esforços, contando com segura
protecção no caso de desgraça, e os brazileiros emfim se pejarão
de não tomar parte em uma questão que tanto interessa ao fun
dador do imperio e sua filha, que é brazileira, e á nação portu
gueza, cujo sangue corre em nossas veias.

Eu não conheço as casas do Macaco, Cajú, ou S. Domingos,
mas a de Botafogo me parece mui boa, e como faço embarcar
tudo que comprei para o estabelecimento da rainha, em Lale
h:1m, nenhuma outra despeza haverá, á excepção de comprar al
guns cavallos ou bestas.

A despeza será por conta do que se deve pela convenção de
agosto de 1825, e sera pequena.

A dotação legal de sua magestade fidelissima é de um ronto
de réis por dia desde que sua magestade imperial abdicou a coroa
em seu favor.

Em umma não cabem idéas de mesquinha economia, que po
dem prejudicar a causa da rainha e da nação portugueza.

Levo unicamente uma dama e um camarista, porque a aça
fata e retreta ainda poderão servir as mesmas, que havendo
nascido em Portugal, e sendo criadas de 2" e 3" ordem, não of
fendem o amor proprio portuguez.

Sua magestade imperial chamara depois as pessoas que bem
quizer da Europa, e para os impedimentos de molestia, nomeará
alguns de seus criados, como é costume.

Sua maO'estade britannica mandou um camarista, lord Cliton,
e sir William Henry Fremantte, do seu conselho privado (privy
councillar) e thesoureiro da sua casa, para servirem a sua ma
gestade fidelissima, emquanto ella quizer.

O meu grande ponto é mostrar a boa fé da abdicação do im
perador, e a firme resolução em que está de sustentar os direitos
da rainha.
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« Supra V. S. o que me houver esquecido, e muito estimaria
que tudo isto communicasse ao Exm. ministro do tbesouro, que
segundo vi em uma cllrta do conde de Sabugal, só ao dito mi
nistro e a V. S. confiou sua magestade imperial o conhecimento
de suas resol uções sobre Portugal. .

« Deus Guarde a V. S. - Marque:: de Barbacena.

CAPITULO XXXI

Emfim, era chega.do a Inglaterra o paquete Salisbury trazendo
96 dias de viagem, e dous dias depois chegava igualmente a
fragata Isabel com 50.

José Antonio Guerreiro, tão anciosamente esperado pelo mar
quez de Barbacena, vinha nelle, e com a sua chegada ficou o
marquez de posse de todas as resoluções e despachos de que era
portador, e logo depois, tambem de toda a correspondencia do
imperador e do governo vinda em um outro navio.

Infelizmente, porém, as resoluções e despachos trazidos por
Guerreiro, não desatavam as difficuldades em que o marquez
laborava, antes mais as complicavam, porquanto a vigorosa
resolução, que em segredo tomara D. Pedro. de reassumir a
coroa portugueza, por se não havereln realizado as condições da
sua abdicação, e por ser fundado em falsa causa o seu decreto
de 3 de março de 1828, resolução em si mesma baseada em
direÜo incontestavel, mas que todavia achava-se agora em con
tradicção com actos do monarcha muito recentes, e cuja natureza
impedia a realização daquella medida, tornava inexequiveis
todos os decretos dimanados della.

Com effeito, ~or uma nota datada de 9 de outubro de 1828
havia o embaixador de D. Pedro, na qualidade de rei de Por
tugal, se dirigido em Londres, por ordem sua, a todos os governos
communicando lhes que sua magestade, não obstante todos os
acontecimentos passados em Portugal, e sem embargo das diffi
culdades que, movidas por aquelles mesmos acontecimentos, os
seus ministros na Europa encontraram em notificar ás cortes
amigas o referido decreto de 3 de março de 1828, queria elle
todavia que esse decreto fosse valioso, como talo reputava, e
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reconhecia a Senhora D. Maria II por, e como rainlJa reinante
de Portugal.

Uma tal communicação presuppunha a ratificação daquelle
decreto com inteiro conhecimento de causa, e pois agora pre
tender annullal-o, era contrario ao mesmo, e dava aos gabinetes
europeus asada occasião de se queixarem de haverew. sido ludi
briados, e até de se opporem por quaesquer meios á execução dé
um acto, que sómente poderia ter etreito estando fóra do alcance
de toda a objecção bem fundada.

Estas razões as outras que se podiam deduzir da proclamação
de D. Pedro dirigida aos portuguezes já depois da insurreição
do Porto, e o facto de estar a senhora D. Maria II recebida e
reconhecida pelo rei da Inglaterra como rainha reinante, e como
tal tacitamente reconhecida pelos outros governos; tanto a sim
que nessa qualidade vinha já seu nome lançado no Almanack

Real de França para o anno que corria (1829) ; todas estas con
siderações impunham a necessidade de adoptar-se por base a
abdicação da corôa portugueza por D. Peàro como um facto
consummaelo, cercando a rainha de todas as attribuições e fa
culdades necessarias para se remediarem os males que affiigiam
Portugal.

Absteve-se, portanto, o marquez de Barbacena de pôr em
execução a littera! observancia elas ordens do imperador, tra
zidas por Guerreiro, e tratou de indagar qual o meio mais .legal
ri mais seguro de entretanto chegar ao fim que D. Pedro se
propunha.

Disto resultou ter o marquez de continuar desprovido total
mente daquellas terminantes decisões e ordens do imperador,
que tão anciosamente aguardara, e nestas circumstancias, de, por
ainda algum tempo, ter de appellar, na solução dos ingentes
negocias a seu ca.rgo para o proprio genio e para aquelles sen
timentos de dedicação que consagrava á pessoa do soberano e
á causa da sua joven e interessante filha.

Vou agora entrar na transcri pção das suas cartas e officios
para o Rio de Janeiro, narrando a continuação dos aconteci
mentos de Lonures, mas antes de entrar nella releva dar uma
serie de cartas rec3bidas do conselheiro Gomes, as quaes, coln-
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quanto de datas que não podiam aiuda ter chegado a Londres,
quando o marquez expedia a sua cOITespondencia, convém toda
via conhecer já, afim de pôr o leitor ao·corrente dos successos que
parallelamente se desenvolviam em uma e oüt'ra côrte.

Rio de Janeiro, 21 de março de 1829.-Exm. amigo e senhor.
- A termiuantissima carta que no~so amo agora lhe escreve
dispensar-me-hia de eu o fazer, si não tivesse alguma cousa a
responder ás suas de I, 12 e 20 de janeiro corrente: pondo,
portanto, de parte os negocios politic0s a cargo de V. Ex., come
çarei agradecendo-lhe as suas expre~sões de amizade, que sincera
mente retribuo, e fico inteiramente convencido que V. Ex.
pelas minhas cartas de 9 e 11 de fevereiro corrente, devia fazer
esta mesma idéa; na certeza de que ainda que me accusem de
eu ter cumprido as ordens çl.e meu amo, não poderá a accusaç,o'to
ter resultado algum, pois que ninguem é obrigado a fazer ou a
deixar de fazer cousa alguma sinão em virtude da lei; a este
respeito basta, e continúo clizendo-lhe que nosso amo approvou
as qU'1ntias que V. Ex. arbitrou para o camarista, guarda-roupa
e medico, e ordena-me lhe diga que as despezas feitas no Rio ds
Janeiro com a rainha devem ser pagas amim, e em consequencia
V. Ex. deixará ficar em Londres, em mão segura e capaz,
aquella importancia li. minha disposição pois esta melhor la do
que cá, sendo a mesma 66:918 489.

Sua magestade e toda a imperial familia passam de saude.
Desejarei brevemente dar-lhe um abraço, e que venha inteira
mente restabelecillo, pois sou com veras. -De V. Ex. amigo
certo e obrigadissimo venerador. - Jilrancisco Gomes da Silva.

Rio de Janeiro, 2 de abril de 1829.-Exm. amigo e senhor.
- Para.bens pela ordem que nosso amo, pensanrlo melhor, me
deu, de mandar buscar á secretaria as cartas que devic1m ir pelo
paquete P/'over, entre as quaes estavam uma do mesmo senhor,
dirigida a V. Ex. em data de 19 e na qual lhe fallei na minha
de 21 do mez proximo passado pelo transporte Kain, e ainda que
della remetti cópia, pal'ticula?', fica de nenhum efl'eito o seu
conteúdo, e peço-lhe rasgue.

S. M. 1., continuando a pensar com a agudeza e perspi
cacia. que nós bem conhecemos, escreve-lhe a inclusa, e por
tanto ahi fica V. Ex:. esperando ulteriores ordens, que espero
lhe serão transmittidas ne~te~ 30 dia, e que julgo serão bem
agradaveis a V. Ex.; não me é permittido por ora dizer mais,
o que farei á proporção que possa.

Relativamen te a Portugal, nosso amo na.da decide, tanto
pela convicção, em que está, que a rainha não póde praticar acto
algum, por ser menor, como porque quer ver os resulta.dos da
mis ão elo Guerreiro, que indo a efl'eüo, certamente não tem
lagar ordem alguma passada pela rainha.

qQ
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Emquanto a S. M. 1. não tomar medida alguma politica
sobre portugal sem ouvir o couselho de estado e os ministros,
o mesmu senhor está desse accordo.

Tenho a dizer·lhe, muito em particular, que nosso amo tem
tido bastantes queixas do marquez de Palmella, que pelo seu
orgulho, ambição e systema particular, é quem tem botado a
perder a causa portuguezn; não será assim, mas com etreito elle
tem-se mettido em tudo, e tudo tem ido mfiI, e, aqui para nós,
nosso amo não se persuade cegamente disto, mas está conven
cido - que elle está esca1'ranchado no seu pescoço, assim como no
do Resende e Itabayana (pala vras formaes).

Nesta occasião remetto a ordem para V. Ex. cobrar ela
rainha as despezas feitas nesta por occasião da sua viagem para
a Europa, em conformidade ao que V. Ex. me diz no seu otIlcio
do l° de fevereiro, importando a dita despeza cm 66:918~489.
. A ordem para receber a despeza feita pela repartição da
marinha irá competentemente feita pelo ministro da fazenda,
em conformidade ao aviso de V, Ex.

Rogo a V. Ex. acredite que sou
De V. Ex. amigo e obrigadissimo venerador. - Francisco

Gomes da Silva.

Rio de Janeiro, 6 de abril de 1829.-Exm. amigo e Sr.- No
dia 2 elo corrente abriu-se a aSiJemblé:t extraordinaria; remetto
cópia lia fi\lla do throno.

No dia 4 festejaram-se os annos de. S. M. F.; assistiu todo
o corpo diplomatico.

Lord Strangford veiu em carruagem a quatro, etc., e na
occasião de apresentar seus comprimeutos a nosso amo, disse,
com pouquissima differença, o seguinte:

- enhor, tenho a homa de apresentar a V. M. L pelo dia dos
annos de sua augusta filha a rainha de Portugal, rainha de jttre,
e jure sagradissimo; ao mesmo tempo como representante do
corpo diplomatico e em nome delle, que a mim se junta para
este mesmo comprimento, tenho a as everar a V.M. 1. da parte
de todos os seus alliados, e com especiaJidade de eI-rei meu amo,
do interesse que todos elies tomam pela causa da Sra. D,
Maria II; igualmente esperamos que V. M. 1. poudo uma con
fiança illimitada nos seus alliados, principalmente no rei da
Gran·Bretanha, e quando usar da prudenciae das medidas de con
ciliação, que lhe teem sido aconselhadas, haja de concorrer para
que a mesma augusto. senhora, venba a ser rainha de facto-o

Di se e ficon como quem esperava resposta, mas nosso :lmo
olhou muito para elle, deu uma risadinha amarella, daquelln~ do
Sr, D. João VI, e fez-lhe uma cortezia; o homem embaçou e
retirou-se.

eguiu-se o barão rle Mareschal - J'ai l'honneu1' de faire
?nas compliments pOUl' l'annível'sail'e de la l'eine . . ' Ia continuan
do, mas nosso amo atalhou dizendo de jttl"e, elIe assarapalhou
se e foi-se.
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Eis o que houve digno de nota neste dia, que conto a V. Ex.
afiançando a veracidade, para que qualquer dos dous não inver
ta, si para ahi mandar fallar nisto.

Remetto cópia da carta para o infante D. Miguel, que V.
Ex. ultimamente me mandou pedir(').

Não se me otrerece nada mais a dizer-lhe; peço-lhe, acredite
que sou

De V. Ex. amigo obrigadissimo. - Francisco Gomes da
Silva.

Rio de Janeiro. 10 de abril de 1829.- E"m. amigo e Sr.
Confirmo as minhas de 2 e 6 cio corrente pelo paquete Plover, de
que remetto cópias.

Nada de novo tem occorrido ú excepção da gritaria e só "'ri
taria na camara dos deputados, pois são passados oito clias depois
da abertura e só hoje se ajustaram na resposta á falla do throno,
mas em paga já levantaram tres lebres (que espero em Deus,
não serão corridas) a saber: Poder moderador responsavel, - o
empregados publicas serem todos brazileiros natos - e appellar
para a nação! ! ! Veja que esperanças.

Nosso amo e imperial família estão ele saude e eu sempre
prompto para o que fór elo seu agracio, pois sou de V. Ex., etc.
- Ft'ancisco Go?1tes da Silva.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 1829.- Exm. amigo e Sr.
Não tenho recebido noticias de V. Ex. depois das ultimas que
lhe escrevi, pelos paquetes Plovel' e Zephir, nada ten!Jo a elizer
lhe, á excepção de communicar-Ihe, como devo, que nosso augusto
amo e imperial familia passam de saude ; inclusa vai um(\, carta
de S. M. r. para a rainlla.

A camara dos deputados vai, como já lhe disse, da maneira
que eu esperava, isto é, muito mal.

A ultima cousa que !:ia poucos dias disse o medico França
foi, que deviam lavra.r uma acta cleclarando ao povo que não
obedecesse a decreto algum do go,eruo, e que aquelle que lhe
obedecesse fosse declarado réo de lesa nação! ! .
• Os negocios em Buenos Ayres vão mal; com a marcha das
tropas para San ta Fé os pampas teem vindo ti. cidade e feito seus
disturbios, de maneira que todos os e trangeiros foram obrigados
a pegar em armas; só os ingle7.es o não quizeram fazer.

Basta de novidades. Desejo-lhe saude e acredite que sou
De V. Ex. amigo, etc., obrigadissimo.- Ji1'arlcisco Gomes da
Silva.

(I) Em a cal'ta, ue110 documento historico, ~ue D. Pe 1'0 dil'i"il'a :J. D.
::IIiguel, acoml-'llnhanJo o memoravel decreto de 3 de março de 1 2' qu~ com
pletou a sua abdienção "corua de Portugal, já tl'anscl'ipta nesta historia e da
qual o marque? desej~va ter uma cópia.
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Rio de Janeiro, 4 de maio de 1829.- Exm. amigo e Sr.
Pelo paquete Camdeu entrado no dia 2 tio corrente, recebi as
suas cartas. tanto as da mala como as outras, e como aos seus
conteúdos já. tenho respondido, nada mais lhe digo do que, que
ahi vai lord Strangford, como veio, e para prová remetto-l.he
cópia da carta que nosso amo por elle escreve a el-rei da
Inglaterra.

Lord Strangford não teve audiencia publica de despedida
(apezar de nosso amo lh 'o lembrar na particular), porque, disse,
não tinha cl'edencial. A mim disse eUe que queria chegar antes
de se fechar o parlamento.

S. M. e imperial família estão de saude.
O paquete sahe por toda esta semana; por ene direi o mais que

se me offerecer.
'Acredite que sou e serei de V. Ex:., etc. - Francisco Gomes

da Silva.

Carta do imperador a el-rei de Inglaterra, mencionada acima
pelo conselheiro Gomes.

Senhor meu irmão - A carta de 19 de agosto proximo pas
sado, que V. M. me dirigiu pelo visconde Sfrangford, é uma nova
prova das muitas que já tenho do particular desvelo que V. M.
tem nmuifestado pelos interesses e prosperidade da casa de
Bl'agança, e agora para. que os negocias entre o imp~rio do
Brazil e o reiuo de Portugal se arranjem amigavelmente. Eu
serei eternamente agradecido às repetidas demonstrações da
amisade de V. ,M. e não posso deü;:ar de aproveitar a opportu
nidade desta occasião para novamente siguificar a V. M. a mi
nha gratidão pelo dlstincto acolhimento e obseqnios pessoaes que
se tem dignado prestar á legitima rainha reinante de Portugal
D. Maria 11 minha muito pl'ezada e querida filha.

Tomei na consideração que me tem merecido sempre as
proposições de V. M., o que o visconde Strangford me dis e dI)"
parte de V. M. relativamente á conciliação com o infante
D. Mignel meu irmü.o, e devo assegurar a V. M. que me fica o
sentimento de não poder annuir aos meios propostos, porque •
como pai e tutor da pessoa da rainha reinante ele Portugal,
tenho um dever sagrado de proteger e sustentar seus inaufe
riveis direitos e sua felicidade pessoal até onde alcançarem
minhas [orças. Sou com sincero sentimentos de inabahwel
ami ade e di-tincto aft'ecto, senhor meu irmão, ele V. 11'1. bom
irmão. - Quinta da Boa Vista, 2 ele maio de 1829. - PEDRO.

Rio ele Janeiro, 19 de mai de 1 29.- Exm. amigo e Sr.
Pelos paquetes de março entrados um a 5 e o ou tro a 10 do cor
rente, recebi todas as snas cartas, tanto as da maJa, como as do
Ubã, e succintamente respondo que espero esta o nãu ache ahi, e
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si ainda estiver, que seja em vesperas de partida, pai como vê
da carta junta de nosso amo, elle está resolvido a não casar, e
quer a rainha aqui quanto antes, sem a menor consideração ou
réplica.

S. M. 1. approvou V. Ex. ter posto ao lado da rainha, como
dama, a D. Leonor da Gamara, mas não approvou o camarista,
e ordena mui positivamente, que venham acompanhando e ser
vindo sua augusta filba os seus criados que daqui foram, e que
portuguezes venha só D. Leonor da Camara, si quizer.

Pelo Guerreiro ia ordem expressa de vir a rainha, mas pa
rece que o diabo pucha para traz em nós tendo pressa; pela fra
gata Isabel reiterou nosso amo esta ordem e ainda que na carta
que lhe escreveu em 2 de abril pelo Plo'Ve?' lhe diga que espere
ulteriores ordens, fica isso de nenhulll etreito.

Como queria V. Ex. que eu lhe remettesse 2'" vias do que
levava Guerreiro, si nada podia fazer-se sem eUe ahi estar, e o
negocio era de tanto segredo ~

Nada mais se me otrerece dizer-lhe, além do dever de parti
cipar-lhe que nosso amo e imperial familia passam de .saude e
que sou de V. Ex. amigo obrigadissimo. - Francisco Gomes da
Silva.

Officio do Ministro dos Negocias Estrangeieos do Brazil,
marquez de Aracaty ao marquez de Barbacena.

lllm. e Exm. Sr. - Levei à presença de S. M. o imperador
o otlicio que' . Ex. me dirigiu em data de 25 de março junta
mente com outros que com datas anteriores, se receberam pelos
dous ultimas paquetes, e pedindo as ordens do mesmo senhor
sobre o conteúdo de cada um deUes, tambem lhe roguei ubmissa
e instH.ntemente que se dignasse de mandar dizer a V. Ex. na
presente occasião que el'a por sua positiva ordem que eu não
dava a cada um deUes uma resposta, que S. M. imperial se re
servou mandar a V. Ex. por outra via.

'Ficando, pois, V. Ex. assim certificado das intenções de
S. l\I. tambem a sua rectidão me justificara, não attribuindo a
faltas minhas nem ao desejo de fazer intrigas, de que sou
incapaz, o que unicamente deriva da minha obediencia á vontade
de nosso amo.

Deus guarde a V. Ex.
Palacio do Rio de Janeiro, 23 de maio de 1829.- Mal'que:::; de

Aracaty.

Laleham, 14 de abril de 1829. - llm. e Exm. r. - CheO"ou
finalmente o paquete SaUsbul'Y com 96 dias de viagem, e
a fragata Isabel com 50, e eu só recebi o omcio de V. Ex. de
29 de dezembro proximo passado.

«Pelo meu de 30 de março communiquei a V. Ex. uma
cópia da ultima nota de Abel'deen em consequenica da qual
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ficaram suspensas as negociações até á chegada de Guerreiro,
considerado por aqueIle ministro como novo plenipotenciario,
seg-undo os avisos de Strangford.

Logo, pois, que fallci ao sobreeJ.ito Guerreiro, e fiquei ins
truido das resoluções de S. M. imperial sobre os neg'ocios de
Portugal, pedi uma conferencia a Aberdeen, qu e me foi conce
dida no dia immediato.

Communiquei que o referido Guerreiro não era um novo ne
gociador, como havio,m informado aS. Ex., mas um simples
portador de despachos.

Nestes me ordenava S. M. imperial mui positivamente a
declarar a S. Ex. que em nenhum caso reconheceria o infante
como rei de Portugal, nem consentiria no casamento de sua au
gusta filha, com aquelle que lhe usurpara o throno. E porquanto
S. Ex. havia sempl'e considerado estas duas proposições, como
principal base do seu projecto tle conciliação, desejava eu saber
se S. Ex. persistia na sua antiga opinião, úu havia meditado
outro projecto, porque no primeiro caso inutil era qualquer ul
terior discussão, e no segundo de boa vontade me prestaria a
concorrer com S. Ex. para restabelecer a tranquillidade em Por
tugal ; e conclui dizendo, que o imperadol' meu amo sempre dis
posto a comprazer com S. M. Britannica faria tudo em seu obse
quio, menos o sacriticio da sua filha, porque repugnav<l. á sua
consciencia e á sua religião.

Bem ao contrario, accudiu Aberc1een, ninguem faz menos caso
de S. Iv[. Britannica. nem insulta mais aos seus ministros do que
o imperador vosso amo. ElIe diz no Rio de Janeiro palavras
contra nós que não ouso referir.

Repellí o ataque apoiando-me no caracter do imperador, e na
circumstancia de não ser S. Ex. testemunha de vista, havendo
muita gente que ás vezes inventa dialogos que não existiram.
Nisto fazia eu allusão a Strangford,que foi accusado de falsidade
nos seus orncios quando embaixador em Constantinopla.

Aberdeen disse que si elIe não esteve presente para affil'mar
de facto proprio as expressões do imperador, tambem eu não es
tivera presente para as negar, que de resto as informações de
Strangt'ord e Mareschal eram unisonas a este respeito, e, por
tando as acreditava.

Que o imperador podia casar sua filha com quem quizesse,
que o ministerio britannico só apontava aquelle expediente por
qu terminava a questão, e fóra da escolha do mesmo imperador.
E que finalmente, estava o ministerio tão ofl'endido de S. M. im
peria.l que muito estimaria. evitar qualquer correspondencia com
o Brazil, e muito mais commigo, que era a causa de todo o mal
])01' não seguir para Vienna como me fôra ordenado. Tambem
me disse que nós contayamos a victoria por haver introduzido
portuguezes na Terceira, mas que elle tomaeia o despique. Que
a intenção dos portuguezes era fazer da Terceira uma guerra de
pirataria, mas que os inglezes não consentiriam. Que o impe
rador tinha obrado bem em não declarar a guerra a Portugal,
porque se tal fizesse perderia a corôa do Brazil, e quanto á idéa
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subministrada pe la deputação portugueza de reassumir o impe
rador a corôa de Portugal, duranta a menoridade de sua filha,
era uma idéa lou ca, e supposto o imperador a tivesse dado a en
tender ao barão de Mare chal, esperava eUe (Aberdeen) que
ficasse em palavras; e levll.ntando a voz e deixando a cadeira
disse:

- A Etlropa j"econhecerá a D. Pedl'o como rei de Portugal,
tanto como reconheceria a vós se qui:;esseis tomar esse titltlo -.
Ajunte V. Ex. a tud.o i to um semblante branco de neve, e
convulso, e formará ULUa leve idéa do elevado despotismo, e
insolencia do actual ministerio inglez.

E' claro que tanta cholera procede de ver maUogrados seus
projectos, e da difficuldade que encontrará em tomar daspiq ue.

Continuar a discussão em tal estado de azedume, ser ia em
pura perda para os individuos, e para a negociação, e po r isso
disse que não queria roubar mais tempo a V. Ex. e qu e res
ponderia á sua ultima nota pondo com isso termo a minha
missão.

Estamos na semana santa, e eu occupadissimo com a expe
dição deste paquete, mandarei portanto a nota no sabbado de
alleluia, que em summa se reduzirá á pedir a decli.ração
expressa da neutralidade, visto que a Inglaterra se não julga
obrigada pelos tratados e pelas conferl3ncias de Vienna, e
Londres, a dar o menor soccorro á rainha; e o não reconheci
mento do usurpador.

Em uma carta pedirei dia pal'a entreger aS. M. B. a carta
de S. M. r. (I) com os seus agrad cimentos pela hospitalidade
prestada á sua augusta filha, e indiC<1.l'ei que S. M. F. deseja
fazer a sua despedida, devendo retirar-se da úr<w-Bretanha,

Todas estas peças com as respostas que receber terei o
cuidado de mandar a V. Ex. pelo paquete de Buenos-Ayres. e
então avisal'ei, qual será pouco mais ou menos o dia da sahida
de S. M. F. visto que depende da resposta d'el rei.

Deus guarde a V. Ex. - Marquez de Barbacena.

P. S. a 15. - As gazetas da semana passada annunciaram
uma expedição ingleza de 8.000 homens para PortuO'al, mRS
ningüem deu credito; antes geralmente se pensa, que, quando
a noticia da expedição se verifique, será para a Grecia ..

Neste instante me communica um amigo que o procurador
de lord Beresford faz prepara.tivos de embarque, e então sera
a expedição para Portugal, pOl'que o marech 1 sempre me tem
dito que só elle polerá cont;lr O inf,tnte, e restabelecer a ordem
em Portugal. .

A maneiFa porque o duque de Wellington levou de assalto a
questão catholica, decidindo em 30 dias o que os maiores
homens de estado não puderam conseguir em 30 annos, dá

(1) o marquez refaria.-se i que ~stá traascript:J. no capitulo XX dllSh hllitorin.
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toda a probabilidade de uma nova surpreza para decidir a
questao portllgueza.

Não errarpi muito suppondo que mandando Beresford com
8.000 bomens para Lisboa, intimarâ aquelle general ao in
fante de tomar o titulo de regente, e pedir a seu irmao perdão
e a rainha em casamento, sob pena de ser expulso, entretanto
que Strangford intimará a S, M. L de perdoar e convir no casa
mento sob pena de ser reconhecido o infante.

Talvez eu devesse su pender' esta communicação, até saber
mais circumstanciadament~ o que ha de verdade nesta noticia,
e conjecturas, mas júlgo do meu dever não occultar cousa
alguma a V. Ex. bem certo que sabera corrigir meus enganos
ou erros. - Marquez ele Barbacena.

Laleham 27 de abril de 1829. - Illm. "Exm. Sr. - Pelo meu
oflicio de 14 e 15 do corrente dei conta a V. Ex. da minha
ultima conferencia com o conde de Aberdeen, e transmitto hoje
debaixo dos ns. 1 e 2 a copia da nota e carta que dirigi depois
ao mesmo conde e que põem termo ás neg-ociacões (').

TI avendo-se entretanto annunciado oflicialmente pelo mor
domo mór que S. M. B. nos dias 29 e 30 receberia em Londres
os com primentos por occasião do seu anniversario, julguei con
venien te, antes de faliar na visita de despedida dn. rainha fazer
S. M. F. os compri:nentos ao rei, no dia de seus annos, e para
isso escrevi ao camarista eífectivo marquez de Conyngham a
carta n. 3.

ElIe disse ao secretario Oliveira portador da carta que no
mesmo dia a apresentaria a S. ~I. e lord Aberdeen me daria
a resposta no seguinte.

Recebi com effeito um convite deste para falIar-lhe a 20
pelas duas horas, e devendo a conferencia ser curtissima, foi
mui lenga, e esperando eu novas grosserias ou iosolencias, foi
tudo doçura e polidez.

Disse-me da paTta d'el-rei, que sendo incompatível receber
a visita da rainha no mesmo dia que estava destinado para os
seus subditos e corpo diplomatico, com muito gosto a receberia
um ou dous dias depois, segundo o estado de sua saude permit
tís e. Para a rainha e para o rei, sem duvida foi melhor a
transferencia do dia., mas como .nesta disposição teve Aberdeen
alguma intervenção, igo(\ro si houve segunda tenção, e pro
curei sabel-o por alguma das princezas.

Logo que Aberdeen acabou de annunciar-me a resolução
d'el-rei, respondi que a rainha, só desejava fa.zer o que fosse
mais agradavel aS. M. B. e portanto faria a sua visita no dia
e hora que fosse indicado.

«Quiz então retirar·me, mas Aberdeen não consentia, e
lamentando a minha l'esolução de voltar 'para o Brazil, des-

(~) Veja-se.o np'pendice.
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culpou o máo humor com que ás vezes me fallara, mas que eu
ao chegar a Inglaterra me havia cercado de jacobinos portugue
zes, e apoiado suas invectivas contra o rrtinisterio hritannico.
Passou depois a manifestar as boas disposições de S. M. em
favor da rainha, e que á excepção de entrar em guerra im
mediata, tudo o mais se faria para o triumpho da sua causa;
Que o infante era um máo homem, e não merecia uma tal
noiva; Que a rainha só devia casar á vontade de seu pai; Que a
Inglaterra jamais reconheceria outro soberano que não fosse a
senhora D. Maria n, mas que esta não devia abandonar a sua
causa voltando para o Brazil; Que a resiclencia em Inglaterra
excitava o ciume dos soberanos do continente, e punha a rainha
em contacto com os jacobinos portuguezes; Que al'esidencia em
Vienna era a mais conveniente, e decorosa. e como eu injusta
mente desconfiava do caracter de Metternick, a Inglaterra se
obrigaria a que a rainha voltasse de Vienna, quando seu pai
quizesse, e que o seu casamento sempre dependeria do consenti'"
mento do imperador do BraziJ.

Que di:t:rerenca entre esta e a antecedente coferencia! Eis o
resultado da magnanima resolução de mandar S. M. 1. retirar
sua augusta filha!

Estherhazy e Aberdeen desenganados de que o meio das
ameaças róra inutil, recorrem agora a lisongeiras promessas e
afagos para evitar o desfecho vergonhoso de tão nefanda cons
piração.

Não roubarei o tempo de V. Ex. com a narração das minhas
respostas, porque foram todas no mpsmo espirito das notas, e
conclui que upposto ouvisse com muito prazer a nova lingua
gem de S. Ex. (a qual si fôra empregada no principio, talvez
houvesse produzido a desejada conciliação) não podia com tudo
tomar presentemente outra deliberação que não fosse obedecer
á risca as ordens do imperador meu amo. Estas eram de embar
car immediatamente para o Bl'azil, e eu assim o faria. Vós ides
para a Terceira, replicou Aberdeen, mas reflecti no risco que
vae correr a rainha, podendo ser boa preza de D. ligueI. Não
façais um embarque precipitado; eu "Vos peço de con iderar de
novo a questão, e de propor quanto quizerdes, á excepção de
fazermos a guerraja a Portugal.

Não podendo eu embarcar emquanto se não fizer o empres
timo, atim de conseguir algum dinheiro com que se paguem as
despezas da Tainha, e das fragata-s, e deitando isto provavelmente
para o fim de maio, aproveitei a insistencia de Abercleen para
mostrar Ciondescendencia, e fingir suspender por alguns dias a
minha partida, esperando que elie alfl.m fizesse justiça á causa
da rainha, e mui de proposito não reppelli a idea da Terceira,
que muito os atormenta.

A Inglaterra com razão procura evitar o principio de uma
guerl'a na peninsula, mas por outro lado deseja tambem pôr
termo ao estado convulsivo de Portug-al, e uma vez estabele
cida a rainha, ou a regencia na Terceira, maior hade ser a
reacção, Deus sab~ como terminaria um .movimento popular.
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Despedi-me promettendo voltar hoje; mas Aberdeen perdeu
uma filha de 20 annos e não vai á secretaria.

Estherhazy não me tem deixatlo, e communicando-me muito
em segredo que este governo quer mandar Beresford a Portugal
para intima)' ao infante o que eleve fazer, pena de ser expulso,
conclue que o infante !laele infallivelmente brigar com Beres
ford e portanto ser expul o, e em taes circumstancias, diz elle,
convem <'t, rainha não deixar a Europa.

Nenhuma duvida tenho eu que o infante brigue com Beres
ford, mas não concebo, na hypothese mesmo de condescender o
infante, qual possa ser o meio da conciliação.

No primeü'o dia que fallar a Aberdeen, pedirei explicação
da commi são de Beresford, e darei conta a\'. Ex.

Pretendeu-se a principio com ameaças, mandar arai nha
para Vienna ; pretende-se agora o mesmo objedo, porém com
promessas, garantias, etc, etc"
. Segundo a expressão do duque de Gloucester, mandar a

rainha para. Vienna, corresponde a meUel-a em uma prisão, até
que chegue o tempo ele mettel-a na cova de um leão.

Eu estou cada vez mais convencido de que a rainha deve
voltar para o Brazil, e li ficar até casar, ainda mesmo no caso
ele succumbir entretanto o usurpador. A minha demora seri
unicamente emquanto procure e consiga algum dinheiro.

Deus guarde a V. Ex.-Ma?'quez de Bal·bacena.

Laleham, 4 de maio de 1829.- Illm. e Exm. Sr.-Tive a
honra de communicar a V. Ex. pelo meu officio de 27 de abril
o theor da ultima conferencia. com Aberdeen, o qual tau to se
magoou com a. perda dn. filha, que só !lontem appa.l'eceu na
secretaria.

Tornei hoje á carga e não roubarei o tempo a V. Ex. com
a repetição da. discussão porque foi quasi identica á antecedente,
com a diiferença de mn.is polidez ainda, mn.iores elogios á
rainha, gravissimas censuras ao infante, e a.lguns testemunhos
de franqueza, dando-me a ler os ultimos despachos de 8tran
gford.

Negou que jamais houvesse a intenção ele mandar Beresford,
n. Lisboa, nem s~ria possivel fa7.er cousa alguma sem meu conhe
cimento, porque S. .M. B. nada faria que não fosse em bene
ficio da rainha. Em conclusão que elle nada tinha ultimario com
seus collegas, por causa àa desgraça que acabava de sofl'rer;
que esperava por mim a 8 para dizer alguma cousa que me
faria abandonar a idéa de levar a rainha para o Brazil, mas que
me pedia instantemente a min!la cooperação para fornecer-lhe
um plano a favor da rainha, que pudesse satisfazer ao impe
rador meu amo, porque tudo SG faria á excepção de mandar já
tropas sobre Lisboa.

Sei que i;)'uallinguagem sustentou com os embaixadores de
França e Russia, porque cada um separadamente me disse a
mesma cousa; e el1es ou estão convencidos ou com bastante
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naturalidade se fingem estar, que o ministerio mudou realmente
de opinião, e querilt fazer o que dizia.

Do primeiro destes embaixadores nada afianço. m:1S quanto
ao russo, considero-o sincero e nosso amigo; e por is o na con
versação que se se"'uiu e sem mudar de systema, e linguagem,
isto é, que nada mais podia dizer, pOl'que turl.o quanto entendia
ser justo, e uti!, já o havia expendido nas difi'el'entes notas dil'i
gidas ao conde de Abel'deen, o qual ainda me devia a resposta da
ultima, a eUe conde de Aberdeen competia agora dizer o que
admittia das referidas notas; ou propor qualquer novo projecto,
que melhor e com mai segurança preenchesse o desejado fim.

Sem mudar, digo, este systema e linguagem, todavia deixei
como que por acaso escapar, que talvez S. Bx. julgasse bas
tante umn. intimação feita ao usurpador, como outrora se fez a
Hespanha, Napolis e Sardenha - ou talvez quereria agora
receber os ministros nomeados pela rainha com outorga de eu
augusto tutor - mas tudo isto não ba tara, ou para melhor
dizer não me qnero ]?erder. em conjecturas, não havendo até hoje
ouvido outra proposlção que não fosse a de casamento, propo
sição de cujo absurdo e impossibilidade estão felizmente já
convencidos. .

O principe de Lieven (') de certo transmitte a Aberdeen a
conversação que tivemos, e veremos o que apparece no dia 8, e
como (\ paquete sahe a 9 ainda accrescentarei este officio.

O pelor é que estamos ainda sem real, e si o capitalista que
foi a Pariz entender-se com Lafitte não arranjar o emprestimo,
grandes serão os sacrificios para me tirar com honra da posição
em que fui collocado, devendo satisfazer a' despezas de mar e
terra, sem receber para isso fundos de qualidade alguma.

Deus guarde a V. Ex. - Ma1·que.::: de Ba1·bacena.

Laleham, 9 de maio ue 1829.-Illm. e Exm. r.- Estive
hontem com Aberdeen, e transmitto a V. Ex. a nota que deUe
recebi (').

Para livrar-se do odioso que excitaria no parlamento a pro
posição' de casamento da rainha com o usurpador, attl'ibue
aquelle ministro a lembrança a S. M. 1. e declara que em
nenhum ca o deve ser elle feito sem o consentimento e appro
vação do augusto pai, e natural guardião de S. M. fidelis;;ima.

Esta declaração, sem duvida que involuotaria, e para a qual
tambem muito concorreu, o desanga.no que o infante lhe mandou,
que jamais casaria com sua obrioha, vem acompanhada de
outra declaração bem nohvel, e que devp. excitar a maior
circumspecção em todos os actos politicos de ;:;. 1\1. sobre Por
tugal: quem dizer, declaração de que o governo inglez não

(I) o principe de Lieven era o embaixador da Russia junto a cõrte de
Londres.

(') Veja-se o appendice.
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reconhece direito algum no imperador D. Pedro para exercitar
autoridade por parte de S. M. F. na sua qualidade politica de
rainha de Portugal.

Depois do que se havia passado nas duas ultimas conferencias
esperava eu que alguma daquellas prome sas feitas de palavra
vie. sem por scripto nesta resposta, e notando a minha surpreza
á Aberdeen, este me disse que as fazia na resposta á minha par
ticipação da retirada de S. :\'1. F., participação que eUe exigiu
por e cripto, não obstante ter-lhe feito nas antecedentes confe~

rencias, e mesmo a el-rei quando tive a honra de entregar-lhe a
carta de sua magestade imperial.

Estberbazy que não me deixa um só dia, e que alfim perdeu
hoje a esperança de me induzir a levar a rainba para Vienna,
disse-me que todas as l)romessas e boai! disposições actuaes elo
governo inglez em favor da rainba, eram na fundada esperança
de eu a levar para Vienna, e que portanto temia que tornasse
atraz, si eu lhes não desse a minha p::tlavra de honra, de sus
pen.eler a viagem para o Brazil, e seguir a que conduzia áqueIla
capital.

A intimidade .que exi te entre \Vellington e E therhary me
não deixa a menor duvida de que aquelle só fará o que tiver a
approvação de te ; e como sem a rainha estar segura em Vienna,
todos o planos de Metternick para a escravidão de Portugal, e
triumpbo do usurpador, encontram invencivel obstaculo, é claro
que prometterão agora tudo, para faltar depois, comtanto que
a presa não escape.

Passando o infante desta para melhor vida, menos ri co haveria
na viagem de Vienna, mas no estado actual seria imbecilidade
mui criminosa consentir nella.

Pela abdicação conseguiram eliminar aS. M. r. de qualquer
intervenção nos negocios de Portugal, e só lhes falta a po se da
pes oa de sua augusta filba, para não deixar-lhe nem mesmo a
escolha de marido.

Mostrei dispo~ição para suspender o embarque uma vez que
o governo inglez e a Santa Alliança. e' prestassem a fazer ao
usurpador as intimações que indirectamente indique, e às quaes
Estl1erhazy annuio, emquanto suppoz que com isso conseguia
illudir-me. Mas não me parece que agora se prestem a realisar
em toda a extensão as promessas que haviam feito na upposta
esperança. de eu levar a rainha para Vienna, e como não cedo, e
nem creio mais em palavras, o resnltado será seguir viagem
para o Brazil ; entretanto as difficuldades pecuniarias continuam,
e por isso não posso ainda fixar o dia da partida.

Deus guarde a V. Ex.- Marques de Barbacena.

Laleham, 22 de maio de 1829.- Illm. e Exm. Sr.- Sa
tisfazendo a requisição do conde de Aberdeen, communiquei por
escripto a retirada de S. M. F. documento n. 1, e tive em res
posta a nota n. 2 ('). Verificou-se a minha suspeita, corno V. Ex.
verá do seu contetido, que as lisongeiras promessas em favor da
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rainba, se não reaLisariam desde que me não prestasse a fazer a
viagem de Vienna.

Em logar pois de úbras ou de obrigaçõos expressa&, torna-se
ao antigo systema de conselhos, e a experiencia bem caro nos
tem ensinado qual é o fructo dos conselhos au tl'iacos. Dig'o
austriacos porque o actual ministerio inglez segue neste negocio
inteiramente a impulsão que vem. de Vienna.

E' com tudo inegavel que a volta de S. M. F. para o
Brazil esfria considera-velmente o seu partido em Portugal, e
talvez contribua para a queda da Terceira; mas na triste si
tuação em que se acha S. M. F. em consequencia justamente,
dos conselhos e perseguições do ministerio austr1aco, nenhum
outro expediente lhe resta, sinão voltar para a companhia de
seu augusto pai.

Ás ordens de S. M. r. send~ mui positivas para voltar
quanto antes, e em todos os casos, assim pretendo responder á
nota de A berde611, e annunciarei o dia' da partida para meiado do
mez seguinte, visto que antes clisto não terei dinheiro, nem
estarão Cei tos os arranjos.

Desde que conheci as resoluções da Santa Alliança sobre
Portugal, resoluções que foram abraçadas igualmente por ,Vel
lington, foi minha decidida opinião que S. M. F. devia voltar,
e conservar-se no Rio até casar. Tenho portanto o maior prazer
em dar cumprimento a uma ordem que salva a pessoa da filha,
e a clig-nidade e honra, de seu augusto pai.

Deus guarde a V. Ex.- Marque:; de Barhacena.

Laleham, I de j unho de 1829. - Illm. e Exm. Sr. - Aj us
tou-se finalmente o emprestimo de 400.000 ~, com o mesmos
contractadores do antecedente, o que muito concorreu para
augmentar nosso credito, reconhecendo o publico inglez que
taes capitalistas, e principalmente Rothschild não faria
segundo emprestimo, sinão tivesse plena confianç'l, na boa
fé, e nos recursos do imperio. Assim houve immediatamente
alta nos fundo, e cambio. Aquelle foram de 50 a 59, e esta
de 20 e 28.

Estou agora habilitado para fcLzer as disposições com as fra
gatas, e com o casamento de sua magestade imperial do qual
darei conta em ouko oillcio, reservando este para o que é rela
tivo aos negocios de sua magestade fidelissima.

No dia 28 ue maio verificou-se a visita da rainha a sua ma
gestade britannica que Ihe deu um mag-nifico baile de meninas,
e a recebeu com a honras devidas a sua eminente cate
goria.

Nós vimos aquellas duas augustas personagens assentadas
em um sofá, fica,odo de p', e de roda toda a familia real de In
glaterra e o duque de Orleans.

(I) Veja.-se o appendice.
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o rei conduziu a braço a sua magestade fidelissima para a
sala do baile, onde dn,nçou quatro contradanças.

A primeira com o filho do principe de Lieven, a segunda com
o do principe de Estherhazy, a terceira com o do principe de
Saxe 'Weimar, e a quarta com o do marquez de London
derry.

Mal posso fazer conhecer a V. Ex. quanto brilhou sua ma·
gestade fidelissima naquelia noite, quer entrando, e conversando
com o rei, quer dançando, quer finalmente presidindo à ceia,
para onde foi conduzida pelos irmãos do rei, não podendo elie
.ià cançado levantar-se da cadeira, em que ficou desde qne foi
para a sala do baile até ao fim da noi te.

Pena foi que depois da ceia voltando sua magestade fidelis·
sima para a sala da dança, alli escorregas e, e cahisse com mais
tres outras senhoras, em consequencia de estar borrifada a sala
com muita agua em alguns.logares. •

A queda foi insignificante, mas a rainha assustou-se, ou
como ella diz t ve vergonha e chorou, Ullico acto em que appa
receram os dez annos..

O rei na despedida disse-lhe : chague foi plus votl-e ami, cha
gue foiplus obligé.

Eu já dei conta a, V. Ex. pelo meu officio de 22 de maio da
participação oflicial que fizera Aberdeen, sobre a retirada da
rainha, e da resposta que recebi.

Cumpi'e agora accrescentar o que se p~ssou no dia 28.
Durante o baile toda gente veiu fazer-me milhares de com

primentos e felici tações pela brilha n te figura da rainha, conquis
tando a companhia por sua formosura, elegancia, e maneiras
muito superiores à SUL. idade: e para mais sob1'esahir estava pre
sente a princeza Victoria, da mesma idade, futura rainha ela In
glaterra com a qual todos comparavam a rainha de Portugal.

Aberdeen e \"\ ellington mesmo vieram a mim testemunhal'
a sua admiração.

Aos elogio da rainha ajuntaram todos, com mais ou menos
força, e segundo a sua categoria, expre5sões de censura sobre a
sua volta.

As irmãs do rei, e o duque de Glaucester com mais vehe
mencia me di seram : C'est pe1'dl'e sa cause: qu'eUe n'aiUe pas
mi a Vienne, ni au Brésil, mas qu'eUe l'est avec mous jusqtt'au
moment favol'able. Le l'oi est pret a declarel' par ecrit gt,'eUe
ne se marie,-à jamais avec te monstl'e Miguel (formaes palavras)
que voute~ vous de ptus ? etc., etc.

Nem o logar, nem a companhia permittiam discussão, ou
argumento, mas confesso a V. Ex. que tenho perdido o somno.

Um egoi ta (e liÓS conhecemos alguns nos mais eminentes
empregos) segue a risca as ordens para salTar a responsabili
dade, embora dam venba muito mal ao eu soberano, que quando
deu taes ordens não podia prever circumstancias e aconteci
mento que se pas avam a 3.000 leguas de di tancia.

Entretanto já m:1ndei apromptar as fragatas, e vou respon
der a Aberdcem que as ordens de sua magestade imperial sendo
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mui ,positivas sobre a volta de sua au?,usta filha, não me era
permittido annuir ao amigavel conselno de S. Ex. e veremos o
que surge.

De algumas expressões de Aberdeen desconfio que elle
ainda pretende insistir, e offerecer alguma cousa.

Como de boje em diante accelero a partida, pouco tardará a
incerteza.

Não havia eu até agora accelerado a correspon.dencia com
Aberdeen para a retirada da rainha por estudada reflexão ba
seada em mui solidos motivos: primeiro, porque uma vez feita a
despedida a el-rei deve a rainha partir immeeliatamente, e eu
até o dia 28 de maio não tinha real, nem esperanças de o haver;
segundo porque crescendo a probabilidade desde principio de
abril, de ultimar o contl'acto de casamento de nosso augusto
amo, elevar-I be a noiva nos primeiros dias de julho, convinba
retardar a partida das fragatas, para não duplicar transportes
e despezaso

Rogo a V. Ex. o favor de levar a augusta presença de sua
magestade imperial o cOl1teudo deste officio, e de entregar ao
mesmo senbor a carta inclusa de Sua magestade imperial rei e
alteza assim como a cópia de outra que recebeu sua magestade
fidtllissima.

Deus guarde a V. Ex. - _Vw'que:; de Barbacena.

P. S. a 2 de junho - Com o meu officio de 27 de abril trans
mitti a V. Ex. a copia da minha nota ao principe de Metter
nick de 25 do mesmo abril a que elle respondeu segundo seu
costume, isto é, não reputando os argumentos, mas contentan
do-se de os chamar injustos e avançando principias de requin
tado despotismo.

O direito inadmissivel de decidirem os grandes soberanos ela
Europa, das questões relativas aos soberanos ele menor força, é
enunciado nesta nota como doutrina corrente. Já não existe um
Canning para responder este bello periodo.

Esperamos agora pelas decisões das grandes potencias, e
principalmente da Inglaterra sobre neg-ocios de Portugal.
Laleh~tm, 2 de junho de 1829.-.iI1anlue:; ele Bm·bacena.

IIlm. e Exmo Sr.- Tenho a bonra de levar á presenç~ de
Vo Ex. o tratado matrimonial Ceito aos 30 de 'I11aio na cidade de
Canterburg entre mim e o plenipetenciario de S. A. R. a
duqueza de Leuchtemberg e princeza d'Eichstett, como mãi e
tutora da serenissima princeza Amelia Augusta Eugenia que
espera merecerá a imperial ractificação.

Conbecendo a pertldia e a influencia de quem até hoje tem
contrariado e tornado quasi impossivel o casamento de . Mo I
foi meu constante cuidado dirigir a negociação com o maior
segredo, e procurar princeza que reunindo em extremo gráo a.
duas qGalidades, formosura e virtude, especialmente recom-
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mendadas por S. M. I. reunisse a circumstancia de ser filha, ou
estar debaixo da influencia do principe ou soberano pessoal
mente inimigo do nosso inimigo.

Todas estas circumstancias se reunem na serenJSSlma
princeza Amelia, sobrinha da minha de Baviera, e filha de sua
irmã a duqueza de Leuchtemberg viuva do principe Eugenio,
que por isso se prestou a prescindir que eu fosse em pessoa pedir
sua augusta filha, como em rigor devia, contentando-se que vá
assistir ao acto de casamento. .

O plenipotenciario prometteu-me que o tratado eria rati
ficado a 11 do corrente, e que me expediria immediatamente com
a noticia do dia em que seria possivel celebrar-se o casamento.
antes do que estarei em Sl1sto de qualquer transtorno.

As diligencias e promessas· de parte a parte são para que se
faça o casamento dia de S. Pedro, mas temo que exceda alguma
cousa.

Deus abençoe esta união.
As caatelas por mim tomadas, os ajustes contrahidos, e a

inimisade da princeza, e do rei como regedor actual da poli tica
europea, tudo me assegura da feliz conclusão deste contracto,
mas torno a dizer emquanto não vir a princeza a bordo, temerei
novas con pirações do autor dos dous casamentos da imperatriz
Maria Luiza, do desthronamento de seu filho, da u urpação do
regente de Portugal, e da perseguição atroz feita á rainha
fideli sima, e seu augusto pai.

Deus guarde a V. Ex.- lJfa?-que::;de Bm·bacena.

P. S.- Sendo preciso um portador seguro l)ara levar a
V. Ex. este officio, e as peças de que nelle faço menção, apro
veito o capitão Paulo Barbosa que tendo vindo em outubro
passado para ser empregado na Europa acha·se até hoje sem
destino, e recebendo de mim os soldos de commissiío activa.
Elie recebeu ;f 208-6-8 correspondente aos ven imentos do mez
de outubro, novembro e dezembro de 1828 e de janeiro até julho
inclusive (ln corrente anno, bem como mais,;f 97 despezas de
Portsmouth a Londres, e de sua volta agora no paquete para o
Rio de Janeiro.

Laleham, 14 de junho de 1829.-111m. e Exm. Sr.- Pelo
capit..'io Paulo Barbosa ti ve a honra de escrever a y. Ex. tious
ótticios, acompanhando um o tratado matrimonial de S. M. 1. e
daudo conta no outro dos negocias da rainha, que merecendo por
sua innocencia, e por seus direitos reconhecidos, as sympathias
dos homens de bem do universo, não tem em seu favor um só
gabinete.

Antes de responder por escripto aos conselhos da Aberdeen,
e de insistir na volta, j ulguei a. proposito ter algumas confe
rencias com elle, para ver se conseguia algum passo mais posi
ti 1'0 em favor da. rainha.
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Mostrei-me agradecido pela ultima nota de S. Ex. e disse
que as palavras - abandono vi?·tual dos seus di?'eitos- tinham
feito tal impressão no meu espirito, que muito propendia para
suspender o embarque da rainha emquanto dava parte á. seu
augusto pai, mas que para justificar este retardamento na fiel
execução das ordens do imperador, meu amo, era mister que o
gabinete britannico fizesse alguma cousa que nesta occasião
mostrasse a sua mais decidida vontade em favor da rainha, e
pois que S. Ex. me ha.via dito que tudo faria :1 excepção da
guerra, eu me cC'ntentava com o recebimento de um ministl'o da
rainha, como se praticara com o rei de Sardenha depois de haver
perdido todos os Eeus estados á excepção de uma ilha; com o
reconhecimento da regencia que em seu nome se instituisse, e
rlnalmente acquiescendo à residencia de S. M. F. em Londres.

Não se podia pretender menos.
Aberdeen voltou aos argumentos já relJetidos sobre a 'con

veniência de ir para Vienna, e dando esperanças vagas t3 lison
geiras, mas sem nenhum compromettimento positivo, terminava
sempre com a ida para Vienna, sem o que não podia a Ingla
terra fazer quanto desejava,

Depois de longa discussão ficou de communicar tudo ao
duque, e que me daria sua resposta, Esta resposta a. tive hon
tem, e foi que o governo estava persuadido que aos interesses
da rainha convinha ir para Vienna, mas que sua magestade
fidelissima lJodia, querendo, ficar em Inglaterra; que o infante
!la'via mudado de opinião, e solicitava agora o casamento com a
rainha; que elIes inglezes não fallariam mais em tal casa
mento, mas que o imperador talvez consentisse em vista das
satisfações que o mesmo infante queria dar-lhe: Que o infante
fôra forçado pela nação portugueza, bem como o imperador
pelos bra-zileiros, a tomar uma corda, e supposto que os crimes de
D. Miguel fossem mui grandes, nem por isso deixavam de me
recer o perdão de seu ü'rnão, i uma vez fosse solicitado, com o
respeito e arrependimento de que ora parece estar penetrado o
mesmo i:P fan te_

Não é preciso muita perspicacia para comprehender que se
pretende io.tirectamen le consolidar a usurpação e forçar sua
magestade imp rial pouco a pouco a consentir no casamento com
o usurpador, mediante o qual fical'ia a sua acç[í,o legitimada_
O meio mais facil e seguro de chegar a este fim, é sem duvida
alguma a prisão honorifica da rainh'1 em Vienna, porque então
ella me ma em poucos Dnnos será quem as-pire e solicite o casa
mento com o g?"ancle p?'incipe, com o ente celeste, salvador da
?-eale-:ra e da t-eligião, como dizem os padres, e absolutistas da
Europa.

Não se conseguindo a viagem parft Vienna, convém emba
raçar a do Brazil, porque ne te caso mais difficil será conseguir
do impel'ador qualquer concessão.

«Os iscursos inglezes em publico, são semqre em favor dos
direitos da rainha, cobrindo-se com a capa da neutralidade o
Soccorro occulto que recebe D. Miguel, à quem aliás chamam

41
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de usurpador, cheio de crimes e vicios, como V. Ex. terá lido na
resposta de MI'. Pael ao discurso de Mackintosk.

O ministro dos negocias estrangeiros em França, não teve
a mesma apparente consiLleração pelos direitos de sua ma,gestade
ficlelissima. Com geral escandalo ousou pôr em duvida os direitos
de successão em Portugal.

Poderia alguem esperar que o ministro de um rei Bourbon
fos e o primeiro a atacar a legitimidade?

Que tendo Pedro IV sido reconhecido por todos os reis como
legitimo monarcha de Portugal, possa hoj suscitar-se a menor
duvida sobre a legitimidade, e successão de sua filha? Vemos
comtudo que MI'. PoI'talis, não só diz que o direito é duvidoso,
mas que ao povo portuguez pertence decidir da successão. Não é
o principio da legitimidade, mas o da conveniencia, que agora
regula. E o que poderemo nós fazer contra uma tal disposição
eUl favor do usurpador? Esperar com resignação e coragem os
acontecimentos Cuturos.

Napoleão em Santa Helena, e Luiz VilI em Pariz são factos
dos nossos dias que não podem esquecer.

Voltaremos pois quanto antes para o Brazil, e como no dia
20 espero receber a ratificação do tratado matrimonial, e a cer
teza daquelle em que poderei apresentar-me como commissario
imperial para acompanhar a augusta.noiva, só espero por esta
communicação para fixar o dia da partida de sua magestade
fidelissima, visto ser minha intenção deixarmos Londres no
mesmo dia ; sua magestade fidelíssima para Falmoutb, e eu
para o continente.

Farei a minha viagem com rapidez, e sua magestade fidelis
sima com vagar, de sorle que chegaremos quasi ao mesmo tempo

. ao porto de embarque.
Em tempo competente participei a Y. Ex. a noticia que se

espalhara sobre a missão de Beresford para Lisboa.
Não se veriticou, mas vai ter lagar a de Chamberlain na

qualidade de consul, segundo me participou o conde de Aberdeen.
Perguntei-lhe então de quem seria o e:rJquatlt?' da carta <10
consul, e ponderei as consequencias de uma tal missão. Disse-me
que escrevera uma carta ao ministro dos negocios estrangeiros
annuncianrlo-lhe que havendo o consul inglez. MI'. Ma,thews,
pedido licença para vir á Inglaterra, eleveria Mr. Chamberlain
substituir entretanto as suas vezes; que a sua demora seria
pequena, e que talvez o infante o não recebesse.

Temos pois que o homem que serviu de consul geral no
Brazil, e mesmo de encarregado de negocios; que em premio
elos seus serviços foi feito baronete, vai agOl'a para Lisboa fazer
tle vice·con ul ou menos ainda! Quem h.t qlle se engane com
taes e tratagemas! A intimação vocal que foi cnncebida para
o mo.rechal Beresford, será agora feita -por Chamberlain ao
senhor infante; e Chamberlain foi preferido, primeiro, por não
have~' contra elIe a animosidade nacional que encontraria lord
Beresford: segundo, para dizer-se que aquelle foi o mesmo
homem escolhido em circumstancias ig-uaes para o Brazil.
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Fica subsistindo o proj~cto original de sanar a usurpação
com o casamento, mas mudam-se os meios de acção.

Deus guarde a V. Ex. - Marque,;; de Barbacená.

Laleham 19 de junho de 1829. -lllm. e Exm. Sr. 
A demflra do paquete me permitte communicar a V. Ex. na cópia
junta, a nota que hontem dirigi ao conde de Aberdeen em res
posta á ultima que delle recebera, e que tive a honra de mandar
a V. Ex. com o meu otlicio D. 38. (')

Umas vezes me parece que a resposta será - boa 'Viagem 
como fez a côrte ele Vienna ; outros que talvez haja alguma nova
instancia, mas sem falia r em Vienna.

Si o reconhecimento do usurpador estiver decidido por WeI
lington independente do consentimen to de S. _1. imperial
muito estimará elle que a rainha deixe quanto antes a Ingla
terra; si porém se julga aquelle consentimento indispensavel,
ou ha .ju to receio de ser derribado o usurpador por algum mo
vimento popular, então mister será insistir pela residencia da
rainha na EUl'opa, afim de que S. III. imperial esteja em maior
dependencia, e mais facilmente possam delte conseguir algum
novo sacrificio.

Veremos qual das hypothes se realiza.
Consta-me haver chegado hontem um navio que largara

desse porto a 22 de abril, havendo o paquete sabido a 18, mas
como devia tocar nos portos do norte, não da ainda cuidado a sua
demora. Pelo de Buenos-Ayres já chegado, e que sahiu a 12 de
abril, nenhuma carta ou officio recebi.

Ouço confuscunente que se tem dssenvolvido muita irritação
e máo espirita nas discussões dos primeiros seis dias da assembléa,
e não me parece natural tanta irritação.

Dar-se-ha caso que seja ella obra de algum governo ~
Um, bem amigo, segundo os tratados, da Republica Mexicana,

tem promovido a guerra civil com o maior escandalo, e si os
mexicanos duvidando por mais tempo daquella perfidia,deL'l:arem
de lhe a.pplicar quanto antes o remedia preciso, a guerra civil e
a anarchia reduzirá bem depressa tal republica a tanta fraqueza
que a sua divisão ou a sua conquista será faci! e infallive1.

Permitta Deus que eu me engane, mas parece-me haver mão
estrangeira que diriae a democracia do Brazil contra o go
verno.

Deus guarde a V. EL-J[ill'que; de Ba"bacena.

Laleham, I ele julho de 1829.-lllm. e Exm. senhor - Pelo
paquete de junho em que foi o capitão Paulo Barbosa, tive a
honra de remetter a V. Ex. o tratado matrimonial de S. M. o
imperador com a sereníssima princaza Amelia, filha de sua al-

(I) Veja.se o appenrlice.
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teza real a dllqueza de Leuchtemberg, a qual se dignou ratificar
o referido tratado, e designar o dia 1 de agosto para a celebração
do casamento, e o lo de novembro para o embarque.

Quanto ao dia do casamento nenllUma duvida se me o:trerece,
porém muitas sobre a do embarque.

Independente de ser qualquer demora, sempre desagradavel
aS. M. o imperador, e sempre dispendiosa ao Thesouro, accresce
que em semelhante estação do anno, seria mui perigoso, e
imprudente embarcar nos mare da eurapa e principalmente no
canal da Inglaterra.

Fiz, portanto, novas instancias, e espero a resposta definitiva
entre 9 e 11 do corrente.

Si o motivo desta demora para novembro fôr da parte da
cluqueza, e meramente fundada no innocente desejo de gosar por
mais alguns dias da companhia de sua filha, que vae separar-se
·para sempre, e para tão longe; concorrendo para rbrtificar
aquelle desejo, a difficuldaue de apromptar o enxoval e joias em
tão pouco tempo, bem como a ignorancia dos habitantes do in
terior da Allemanha, sobre as estações proprias para viagens de
mar, nenhum dnvida haverá. de acceder ás minhas razões, e
rogativas, e então largaremos a 12 ou 15 de agosto.

i porém, o motivo realfôr dar tempo p:l.ra chegar a rati
ficação de S. l\f. imperial sem a qual algumas casualidades
podem annuUar o contracto, forçoso será esperar até novembro,
porque a ratificação quando.breve, só póde chegar em meiado de
outubro.

V. Ex. me fará a mercê de leyar quanto tenho referido á
presença de S. M. imperial, acc Uerando quanto fôr possivel a
remessa da ratificação, e as ordens do mesmo augusto senhor
para meu governo.

Deus g'uarde a V. Ex. -Mm'qLte: de Barbac ena.

Laleham, 9 de julho de 1829. - mm. e Exm. Sr.- Fal
tando-me um secretario para lavrar os actos relativos ao casa
mento de S. M. o imperador e embarque da imperial noiva,
aproveitei o digoissimo Izidoro da Costa e Oliveira que me tem
prestado a mais liel cooperação. Si fora preciso algmna prova
para V. Ex. avaliar seu prestimo, bastaria a que elle acaba de
dar na viagem de Munich. Partiu de Londres a 21 de junho
pelas 8 horas da noite, sendo portador da carta que escrevi ao
cavalleiro de Planat, com o determinado fim de fazer chegar ao
conhecimento da serenis ima duqueza de Leuchtemberg as for
tissimas razões porque não se podia nem devia retardar o em
barque da imperial noiva além de 15 de agosto; e levou instruc
ções amplissimas para desfazer qualquer geuero de difficuldade
ou duvida. Hoje pelas seis lJoras da manhã apresentou-se nesta
casa com a resposta que remetto por cópia a solução completa
de todos os negocias e disposições que deviam preceder e seguir
o embarque, segundo nossos desejos. .
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De,endo eu partir para Muoich, quando tarde no dia 19 do
correote, grande sera o meu embal'aço si até aqueUe não hou
ver recebido as ordens definitivas de S. M. 1. sobre sua augusta
filha.

Separar-me por poucos dias deste sagrado deposito, é pas
sivei, porque ficara entregue aos fidaLO'os portuguezes e visconde
de ltabayana, que está. nomeado no plenos podere.', em minha
ausencia; mas retirar-me para o Bru7.il deixando-a na Europa,
sem haver recebido de seu augusto pai uma ordem expressa,
repugna aos meus principias e aos sentimentos de fidelidade e
gratidão que tenho por nos o amo e sua augusta filha.

Quero neste momento persuadir-me que as ordens chegarão
em tempo, e pelo seguinte paquete darei conta a V. Ex. do que
mais occorrer.

Tanto quanto de mim depender, estou firmissimo em fazer
embarcar a imperial noiva para o Rio de Janeiro em dias de
agosto.

Deus guarde a V. Ex.-Marque.; de Bat"bacena.

Laleham, 19 de julho de 1829.-Illm. e Exm. 51'.- Pelo
paquete Lapwíng e fragata North Star, que largaram desse porto
a 26 de abril e 6 de maio, tive a honra de receber os officios de
V. Ex. de 6 de abril, em resposta aos meus de 12 de janeiro, e
sentindo não receber as instrucções e ordens de V. Ex. sobre
quanto communiquei a V. Ex. nos subsequentes officios desde 12
de janeiro até 6 de março, todos os quaes h viam chegado á sal
vamento, quando sahiu a fragata North Star, muito mais sinto
a causa deste silencio, que segundo penso foi a enfermidade de
V. Ex. Uma carta particular de um amigo, deu-me a lisongeira
noticia das melbOl'as de V. Ex. e que em poucos dias entraria
em exercicio. Queira Deus que isto se verifique e que V. Ex.
compadecido de minha penosa situação, me transmitta as ordens
definitivas de '. M. 1. sobre os negocias de sua augusta filha a
senhora D. l\1aria II.

A historia não apresenta uma tão geral combinação de çri
mes, inditrerença ou esteril sympathia pela innocencia oppri
mida, como a que, no presente ca o desta iuteressante princeza,
o illuminaJo secula XIX nos otrerece. Trahida por seu tio e
noivo, persegllida pelo governo de seu avó, abandonada por seu
alliado, e a tres mil leguas de distancia e um pai magnanimo,
que a despeito de seu hel'oismo, não tem meios de vil' em seu
soccorro, e que encontra em todo os gabinetes, inclusive o do
Brazil, a maior inditrerença pela sua desgraça.

Póde ser que esta ling'uagem não aO'ra la a V. Ex., mas eUa
é verdadeira e propria do bomem encarregado de defender e
sustentar os direitos de~ta jo,em rainha, que reunindo em eu
favor quanto ba de mais respeitavel na terra, nascimento, direi
tos leo-itimos, innocencia, formosura e virtudes, só encontra per
seguições e indifferença.

A linguagem dos ministros estrangeiros póde ser e ê real
mente mui ditrel'ente.
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Lord Strangford diz o Exm. Sr. José Clemente pretendia
mandar outro negociador para Londres, em uma fragata que
devia sabir a 11 de maio. Grande fortuna será a minha si tal
noticia fôr exacta, mas temo se não realise, tanto porque poucas
vezes comsigo o que desejo, e nada desejo tanto como retirar-me,
como porque varias outras noticias do mesmo diplomata teem
deferido muito da realidade dos factos.

Pelo paquete deste mez tive a honra de escrever a V. Ex.
annunciando a minha intenção de seguir viagem para Munich
amanhã, como eíl.'ectivamente vou fazer, afim de não retardar
nem um só momento o casamento de S. M. imperial.

Muito incommodo experimento e muitos cuidados me acom
panham separando-me por alguns dias de S, M. F. sem saber
da resolução definitiva de SeU augusto pai, mas é forçoso acce
lerar o embarque da imperatriz, e o visconde ele ltabayana
substituiará entretanto o meu logar.

Desde que se publicou em Munich o casamento de S. M. I.
redobraram as intrigas de uma certa côrte, mas será tudo bal
dado, porque tenho presentemente interessado na viagem ao
duque de Leuchtemberg. A proposição de acompanhar a sua
an gusta irmã me foi feita da maneira mais polida, como V. Ex.
verá da cópia junta, e eu prestando-me a tudo com igual poli
dez, ganhei um partido na família que nada poderá abalar.

Creio que a 20 de agosto estará S. M. L embarcada, mas eu
terei o cuidado de adiantar aviso a V. Ex. com certeza do dia
de partida por qualquer elos paquetes do mez seguinte.

S. M. F. continila a g-osar da melhor saude e a fazer muitos
progressos nos seus. estuClos.

Deus guarde a V. Ex. - J11m'quez de Bcwbacena.

Não era sem fundamento, como o leitor logo verá, a noticia
que dera Strangford de que José Clemente Pereira agora minis
tro de estado, barafustrava por alcançar o seu grande desidel'atum

de mandar outro negociador para Londres, afim de tirar das
mãos do marquez a direcção dos negocias que lhe haviam sido
incumbidos. Ralado de inveja; empenhado em desacreditar por
todos os meios ao seu alcance, os caracteres cuja vasta supe
rioridade moral o acabrunhava; ardendo em ambição politica e
sem el:lcrupulos a respeito dos meios de galgar o poder; migue
lista e corcunda no intimo do coração e adelicto ás maximas des
moralisadoras do absolutismo; era o marquez de Barbacena
para José Clemente pelo simp les eil'eito do natural operar de
todas estas más paixões e mesq uinhas tendencias do seu espirito,
um objecto de intenso adio, a quem não cessava de minar e
enredar no animo do imperador e cuja quécla do favor e conceito
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do monarcha constituia agora a preoccupação de todos os seus
sentidos. Infelizmente o caracter de D. Pedro prestava-se
muito aos manejos insidiosos das naturezas baixas, trédas e astu
ciosas; e este defeito constitucional foi a origem dos grandes
erros e dos desastres, porqne, apesar dos traços heroicos, que em
occasiões supremas distinguiram com gloria immarcescivel as
suas acções, veib o principe a commetter e supportar ; e a José
Clemente Pereira e seus comparsas, depois de desvanecidos certos
interesses passageiros que pesam na actualidade, fazendo levan
tar uma falsa opinião em seu louvor, ha de o futuro historiador
consignar aquella medida de censura pela fatal direcção dos
negocias publicas dessa época, de que a sua malefica influencia
na politica do Brazil, sem duvida os torna réos.

CAPITULO XXXII

Passo agora a transcrever as cartas que o marquez de Barba
cena escreveu ao imperador, durante o mesmo espaço de tempo
em que dirigia ao ministro dos negocios estrangeiros do Brazil,
marquez de Aracaty, os oflicios transcriptos no antecedente ca
pitulo.

Laleham, II de abril de 1829. - Senhor. - Em tempo com
petente dei parte a V. M. L do 'procedimento inconcebivel do
capitão Dumoulin, e de minhas su peitas sobre alguma indiscreção
de Paulo Barboza ou Pedra Branca. Este aproveitando o dia
dos annos da rainha, para vir a Loncll'es sem dar suspeita, com
municou-me que o grão-duque de Badeu recusara o seu consenti
mento, quando a viuva gran-duqueza em consequencia da carta
de V. M. 1. lh'o pedira, para o casamento de sua. filha mais
velba; mas que a gran-duqueza acompanharia sua filha para o
Brazil independente daquelle consentimento, si eu estivesse am
plamente autorisado para terminar os ajustes sem esperar novas
ordens do Rio de Janeiro.

Propoz mais o referido visconde que dando eu uma resposta
por escripto, com a qual se pudesse provar a minha plena auto
risação, que eUe se obrigava a apresentar em breve tempo o
consentimento da gran-duqueza.

Agora vera V. M. I. como foi exacto o meu raciocínio, isto
é, que si o consentimento do grão-duque era - conditio sine
qUlt non - do casamento, excusado era pensar em tal, porque o
grão-duque faria sempre o:que Metternick quizesse, e o unico meio
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seria persuadir a grau-duqueza u. preseindir daquelle eonsen ti
mento de mera formalidade, si uma vez ella siuceramente dese
j ava que sua filha fosse imperatriz.

Como porém consequir aquella persuasão não podendo eu
fallar a gran-duqueza, nem querendo algum dos seus confiden
tes vir a Londres ~ Estas difficuldades parecem entretanto ven
cidas pela visita do Pedra Branca e eu teria toda a esperança de
feliz resu! tado á vista das seguranças e promessas do referido
Pedra Branca, si o ar de chalaça com que elle trata todos 03 ne
gocios, me não inspiras e al15uma desconfiança.

Comtudo como a resposta que elle pedia não me compro
mettia em cousa alguma, e muito men03 a pessoa, de V. M. I.
eu a dei tal qual V. l\1. I. verá na cópia junta, e espero resposta
para o fim do mez.

As informações que tenho de todas as partes sobre a formo
sura e educação daquella princeza, são as mais lisongeiras, e ac
cresce agora em seu favor ter vindo a Paris, e ter sido recebida
pelo rei, com as honras devidas a sua jerarcl1ia. Si pois a mãe
quizer prescindir do consentimento do grão-duqne, será negocio
acabado em poucos dias, mas eu estou a este respeito como V. M. I.
ficava a 12 de fevereiro, isto é - hei de ver para Crel".

As minhas deligencias continuam por outras partes e se
mais não faço, é porque mais não posso.

Deus guarde a V. M. L - Marque~ de Barbacena.

Laleham, 12 de abril de 1829 - Senhor - 0 marquez de
Maceió veio hoje compriment[\,r aS. M. F. e delle recebi a
carta de 12 de fevereiro com que V. M. 1. se dignou honrar-me
e que considero como um premio, mui superior aos meus ser
"Viços.

Ter a seu soberano por seu defensor, e seu primeiro amigo,
é a maior ventura a que qualquer subdito póde aspirar e é a de
que eu goso, e todos reconhecem, quando na minha ausencia
a1guem pretende atacar meu procedimento.

Deixo para quando chegar ao Rio a justificação da puel'ílidade
commetlida na ordem régia que mandou os immigrados portu
guezes procurarem a ylo no imperio do Brazi1 porque essa pue
rilidade já foi reparada com a sabedo,"íá de con"Vocar-se assem
bléa extraordinaria para tratar do seu recebimento no Brazil.

Por agora direi em minha de reza unicamente que fiz aqui no
Iode dezembro, o que V. M. r. ordenou a 23 do mesmo mez,
scilicet, 011"erecer a todos os portnguezes fieis um asylo no im
perio.

A Ing"laterra e a França que tambem são paizes constituoio
naes receberam aquelles mesmos emigrados sem consultar as
camaras, porque entrava nas attribuições do poder executivo
dar a ylo aos infelizes de qualquer nacionalidade, quando eUes
se apresentam desarmados como acontece com os portuguezes.

A Inglaterra e a França não quizeram que estivessem re
unidos em um só ponto tres mil estrangeiros, por causa do seu



- G49-

policia.mento, mas permittiram que residissem em divisões de
2 O ou 300 .

A Fl'Unça ainda fez mais, pois deu soocorro de rações e
dinheiro.

No Brazi!, porém, não é permittido üar asylo aquelles me~

mos homens, em consentimen toda assemblé,t geral! ! !
Da minha lJtle1'ilidade, si fosse avante resultal'iatp muitos

l)ens a V. M. 1., e queira. Deus que da sabeclm"í,a de outl'oS nilo
resulte algum mal.

Não posso mn.is hoje.
Beijo as mãos de V. M. r. O seu obrigadissimo e fiel criado,

Ma,-que:; de Barbacena.

Laleh m, 13 de abril de 18'.>9 - Senhol' - Che..,o 1, final
mente, Guen'eiro com noventa e seis dias de viagem, e dous
dias depois a fragata Isabel, de que resultou receb~r eu, qua i
á mesma hora, as cartas de V. 1\1. I. de 23 de dezembro e 25 de
janeiro.

Deixando os meus agradecimentos pelas expressões com que
V. M. 1. me honra nesta ultima pa,ra o momento afortunado de
beijar sua augusta mão, momento que me parece não esta,r
muito distante, vou ocoupar-me agora. de responder a V. M.
sobre o que me ordena na primeira.

Antes de tudo, porém, felicito a V. M. r. pelas resoluções que
tomou de fazer voltar aS. M. F., ficar neutro e conservar
a tutoria. Reparou V. M. r. a minha falta em ter convindo na
deleO'ação da tutoria proposta pelo marquez de Pa!mella, mas
tenho a consolação de que poucos dias depois conheci o erro,
e escrevi a V. M. 1. tão po itivamente a este respeito que até
segurava a V. 1\1. i. o não cumprimento daquella delegação,
si V. IV!. L tivesse sido surprehendido como eu fui. Então
me parecia que a rainha acharia algum apoio em . M. B.
e tica,ndo na Europa, misLer era haver tutor. Reconl1ecendo
este quinào (seja-me permiLtido usar da expre~são), assim como
o acerto de todas as medidas, só teu lJo al;ruma du villa obre
duas: ]a, a iustallação dlt l'egencia, em nome de \ . M. como
rei de Portllgal, acl1arà a repu! a de todos os governos, quando,
sendo em nome da rainha, uiuguem terá flue dizer. Como,
porém, e:,ta installação só terá logar ,eriticando-se o empre timo
do milhão esterliuo, o que supponl1o quasi impossivel, tempo
ba,staute haverá para V. M. ainda medi tal' obre i to, e re olver
como fól' mais acertado.

O duque de OrleMs (isto exige o maiol"gredo por causa da
Inglater'ra) mandou propol' o casamento no seu segundo filho (I)
com a rainha, e a todos os respeitos não pode ba,er melhor
noivo; mas é preciso: lo, o consentimente do rei; 2°, ficar tudo

(1) Duque de •·elllOUI'S.



650 -

dependente de decisão de V. M. I. ; 3°, haver inviolavel se
goredo até a quéda do usurpador, e' autorisação das côrtes para
S. M. L casar sua filha com principe estrangeiro.

Estas negociações estão em marcha, e o duque, a titulo de
apresentar seu filho mais velho ao rei de Inglaterra, vem a
Londres encontrar-se commigo, e verei o que se póde fazer.
Si o rei de frança não temer a cólera ingleza, tudo será feito
como desejamos; haverá dinheiro então para a regencia, e
S. M. cbristianissima, assim como V. M. I, mostrando-se ambos
absolutamente neutros na contenda entre a rainha e o usur
pador, pre tarão os soccor1'os necessarios debaixo de mão. E bem
poucos bastarão para restabelecer a autoridade legitima. Tudo
se reduz a algum dinheiro.

Para mandar a rainha na fragata Imperatri::, e deixar a
Isabel, quando algumas fragatas do usurpador cruzam estes
mares, e estava mesmo a sahir de Lisboa uma esquadra com
posta, além de outros navios, da náo D. João VI, seria da minha
parte um acto de imprudencia imperdoavel.

Não podia o usurpador obter melhor victoria do que fazendo
uma tal preza, e o conde de Aberdeen não deixaria de lh'o acon
selhaI'. E', portanto, minha intenção que a Izabel acompanhe até
certa altura e volte, porque o póde fazer em dous mezes, e
ainda quando o casamento se pudesse ajustar hoje mais de dous
mezes seriam precisos para enxoval, dispensa, etc., etc.

V. M. L manda que voltem com a rainha os mesmos criados
brazileiros que vieram, mas ordena-me tambem que convide
todos os portuguezes que a quizerem acompanhar, donde con
cilio que não devo alter<\r a escolba feita de ca.marista e dama
portuguezes, e V. M. L, quando os conhecer, me ha de dar os
maiores agradecimentos, e observará. com muito prazer o pro
gre so da rainha em sua educação e maneiras.

Tive uma conferencia com Aberdeen da qual dou conta pela
secretaria competente. Está furioso, e é bom signal porque
mostra a persuasão em·que está de não conseguir o que pretende.

Já escrevi ao conde de Souzel para saber quando estarão
prompta as fragatas, e pedirei dia para a despedida da rainha,
e entrega da carta de vossa magestacle.

Destas duas respostas pende a fixação do dia da partida da
rainha, mas não a julgo possivel antes de 16 de maio.

O marquez de Rezende tem, como V. M. L sabe accessos de
loucura tão fortes, que parece impossivel, quando são vistos
pela primeira vez, que delles se restabeleça. A noticia de acom
panhar a rainha produzio um destes ataques que durou 48 horas,
e supposto que o Itabayana me informasse hoje, que o refe
rido marquez se acha restabelecido, e prompto a fazer quanto
fôr mister em cumprimen to das ordens do V. M. 1. graude
pezar terei eu de confiar arai nha ao seu cuidado.

Pelo paquete de Buenos Ayres direi o que mais tiver occorrido,
pondo assim fim a esta carta já demasiadamente longa,

Beija as mãos de V. M. I. o seu obrigadissimo e fiel criado.
Marqt!e:; de Bal·bacena.
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A carta do imperador a que omarquez alIude na carta supra,
éra do theor seguinte:

Meu Barbacena. - Esta serve para fazer o contrario do que o
barão de Mareschal me pedia, e por isso approvo tudo que tem
feito até hoje a benjficio dos direitos de minha filha que ancioso
espero, e de minba honra. Muita saude lhe desejo no meio de
tantos trabalhos. O Gomes lhe manda contar tudo por isso sou
só extenso nesta curta carta no que possa bastar para lhe pro
var a minha amisade.- Seu amigo que o estima. 25-1-1829.
- Pedro.

P. S. -Seus manos estão> bons: o Pedro depois que lhe chegou
o cunhado de França tem tomado lições, e esta ficando ca.valhei?'o
polido começando pelo pescoço com collarinhos francezes, e
lenço, e conservando o mais como o avô Tupinambá.

Laleham, 26 de abril de 1829.-Senhor.- Pelo meu officio de 14
do corrente dirigido ao ministro dos negocias estrangeiros,
conheceria V. M. 1. qual foi o azedume reciproco com que se
terminou a conferencia que então houve entre mim e A.berdeen.
Agora pelo intermedio do mesmo ministro verá V. M. L a nota
que o:ffereci como ultimatuln, o officio em que pedi audiencia a
el-rei para entregar a carta de V. M. 1. e bem assim a nota que
dirigi ao principe de MErtternick, e a carta que S. M. F. escreveu
a seu augusto avó.

Havendo S. M. B. annunciado neste mesmo ·tempo que rece
beria os comprimentos por occasião de seu anniversario nos dias
29 e 30 do corrente, fiz chegar ao conhecimemto do rei pelo
nosso grande amigo Freemantte, que S. M. F. não querendo
confundir a sua visita de felicitação aS. M. B. no dia de seus
annos com a visita de despedida,' suspendia a participação offi
cial da despedida até fazer aquelIe cumprimento, e cuidei logo
de escrever a carta inci usa ao marquez de Cunyngbam. Foi por
taclor desta carta o official de secretaria Oliveira, a quem o
marquez disse que ia immediatamente apresentai-a a el-rei, e
que o conde de Aberdeen daria a resposta,

Com effeito no dia immediato recebi um convite de Aberdeen
para f;lUar-Ihe, e fui de sangue frio preparado para novos desa
foros. Porém que differença tle recebimento e de palavras!
Foi a conferencia demasiadamente longa, mas eu repitirei o
que houve de essencial, e que se reduz ao seguinte.

S. M. B. receberá com muito gosto a vi ita da rainha um
ou dous dias depois de 3D, segundo o permittir o estado de
sua saude, realmente taes funcções são neste paiz, pelo extra01'
dinario concurso, demasiadamente fatigantes para o monarcba:
que o ca,amento da rainha deve ser feito á vontade de seu au
gusto pai; e o monstro D. Miguel não é digno de uma tal noiva;
que S. M. B. está disposto a fazer quanto fóI' passiveI em bene
ficio da rainiJa á excepcão de mandar tropas, para Portugal,
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porque poderia isso dar pretexto a Fernando VI[ para aJudar o
infante, e eis a guerra geral na Peninsula e talvez na Europa;
que o infante por suas loucuras, e seu despotismo não póde durar
e a rainha não perde em esperar algum tempo, mas não deve
voltar para o Brazil ; que tal volta corresponde ao abandono da
sua causa: Que a l'esidencia em Londres induz suspeitas contra
a sinceridade da Inglaterra; que a l'esidencia em Vienna pre
enche todos os fins; que desconfiando eu do príncipe de
1\1etternick, a Inglaterra não duvidará O'arantir que a rainha
será restituida ao imperador quando quizer; e que se não fará
casamento sem sua approvação. Vieram após disto muitas satis
fações pelo theor da penultima conferencia, e suggestões que
que não perdesse a causa da rainha, retirando-me com ella para
o Brazil. Concluio finalmente Aberdeen dizendo que não se fal
Iaria mais em casamento, e que portanto apontasse eu qual
seria o meio de conciliação'

Respondi que não e tava preparado para esta discussão, e
que as ordens de S. 1\1. eram tão positivas, que me não dei
xavam o menor poder discricionario sobre a volta para o BraziJ.
Comtudo eu a deferiria por alguns dias, esperando que S. Ex.
quizesse tomar a defesa da rainha.

NiLo podendo embarcar immediatamente, e nem emquanto
não achar dinheiro para as despezas da rainha, de V. 1\1. e da
legação do Brazil, muito estimarei poder converter em obsequio
do governo inglez esta demora, que é filha de outras cau~as, e
veremos entretanto o que faz o rei, que, seguudo hontem me
communicaram confidencialmente, se explicou com os ministros
no dia 18 da ma.neira mais positiva em fayor da rainha. Ella
esteve hontem com toda a familia real em casa da duqueza de
Glanucester, e captivou todos os corações.

Estherhazy tambem me procurou, e felicitando-me pela mu
dança de opinião do mini terio inglez, que ja não queria ouvir
fallar no casamento da rainha, e que estava prompto a obrigar-se
a não reconhecer jamais outro soberano ele Portugal sinão a
Sra. D. Maria lI; insistiu que eu devia aproveitar esta DlU
dança, e absoulutamente ficar na Europa; que o governo inglez
provavelmente mandava Beresford a Lisboa para intimar ao
infante o que devia fazer, e si elle não obedecesse, como era
provavel, tropas inglezas passariam a Portugal para enthl'onisar
a rainha; que tudo dependia agora da rainha ficar, e de eu con
vÍl' nas instrucções que se dessem a Beresforc1.

Tanto Estherhazy como Abeedeell não me occultaram a sus
peita em que estão de que le,o a rainha para a Terceira, e eu
muito ele proposito nem admitti nem repelli a suspeita.

A maO'nanima resolução que V. M. 1. tomou de não tran
sigir com a usurpador, e mandar retirar sua filha, convenceu
aos gabinetes de Vienna e Londre que elesta vez não conseguiam
surprender a generosidade e boa fé de V. M. 1. e coroo não se
podem retirar com honra do máo passo em que se metteram, si
a rainha regressar para o Brazil, e a correspondencia diploma
tica fóI' publicada, não são para admirar os agazalhos que agora
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se me fazem, e as novas proposições de negociações. Quanto a
mim, nenhuma negociação se póde admittir, uma vez que o Sr.
infante fique em Portugal, seja com que titulo for, porque, si
elte ousou levantar-se em 1828, sem ter tanta gente compromet
tida, muito melbor o fal'a em 1832.

A rainha, uma vez em Vienna,. sera prepara.da para no de
vido tempo desobedecel' a V. M. r. e fazer quanto seu avo quizer.
Assim, continúo firme na opinião de voltar para o Brazil, e não
admittir proposição de conciliação com o Sr. inf<\nte.

Todos os negocios neste momento, sejam elles privativos de
V. 1\'1. 1. ou se refiram a sua augusta filha, apresentam um
lisopgeiro aspecto; oxala, porém, bouvesse dinbeiro para as des
pezas orclinarias.

Neste ponto não sei o que sera de nós, si não conseguir
mos o emprestimo das ~ 400.000, A este respeito escrevo e tenbo
sempre escri pto largamente ao ministro do thesouro.

Deus guarde a V. M. I. por muitos annos, como todos dese
jamos. Sou com o mais profundo respeito e gratidão, senllol', de
V. M. L reverente e fiel criado.-Ma1·qtte;; de Barbacena,

Lalebam, 28 de abril de 1829. - Senhor: - O marquez de
Palmella e Guerreiro escrevem ambos a V. M. L expondo as
razões poderosas por que todos julgam hoje impossivel 2. execução
de tudo quanto foi concebido no lUo debaixo da hypothese de
V. M. L reassumir a coroa de Portugal.

Eu de Gibraltar e os ministros de V. M. L em Londres e
Vienna declarámos como nulla a abdicação de V. M. 1., por não
estarem preenchidas as conclições com que fora feita tal abdicação,
o que muito desagradou aos gabinetes europeus, que não podiam
negar a veracidade de nossas proposições, mas que desejavam
excluir a V. M. I. de toda a inter.venção ·nos negocias da Europa,
e por isso todos de accordo haviam solicitado o complemento da
abdicação. V. M. porém, não entendeu assim, e não conten te com
a proclamação em que declarava n, abdicação completa, a despeito
dos primeiros procedimentos do Sl'. infante, mandou mui posi
tivamente aos seus ministros em Londres e Vienna que haviam
sustado a communicação do decreto de abdicação, qu o commu
nicassem a todas as côrtes, e isto depois de consulllmada a usur
pação. Os gabinetes, que muito p.stimara~ aquellacolllmunicação,
1'econheceram logo a Sra. D. Maria II; como pois em tues
circumstancias póde V. M. r. exercitar as funcções de rei de
Portugal ~

E' impossivel, e seria até indecoroso. Felizmente este acon
tecimento, uem prejudica a V. M. L nem a sua aUO'l1sta filha.
Não prejudica a V. M. L, porque fica, relativamente a Portugal,
na mesma neutralidade em que estão os outros soberanos; o que
é um grande bem vista a impossibilidade em que se acha de tentar
cousa alguma, emquauto suas finanças não melhorarem..

E não prejudica a rainha porque começa o exercItar as
funcções de reinante, supprindo-se perfeitamente a falta de idade
CO,ll o consentimento de seu tutor.



- 654-

Assim como V. M. L deu o consentimento para celebrar
esponsaes, assIm o d~rá. pa~3: nomear rege~cia,.et?, etc. .

Deixantlo a questao JuridICa ao GuerreU'o, lImito-me a dIzer a
V. M. r. que concordo plenamente na redacção, e principios dos
diplomas que vão com este omcio, e em que taes medidas tel'ão
a approvação geral d,t Europa.

A rainha uma vez collocada na companhia de V. :vr. I. até
realizar o seu casamento, da a V. M. 1. a maior garanlia passi
veI contra as perfidias dos gabinetes estrangeiros ou dos gover
nadores da monarchia portugueza. Aquelles não poderão per
verter o espirito e coração da rainha, para casar com o usurpa
dor ou qualquer outro sem a approvação de V. M. I, e estes si
não corresponderem á expectação de V. M. r. ou á fidelidade
que devem á rainha, sel'ão por e lia demittidos, assim como foram
nomeados.

A questão, pois, me parece mui satisfactoriamente decidida,
e sentirei si a medida não merecer a approvação de V. M. r.
porque vai-se retardando demasiadamente a publicação de sua
imperial resolução.

Sem que a regencia esteja installada, e reconhecida, impos
sivel é contrabir emprestimo algum, nem sei como escapou esta
objecção á perspicacia de V. M. I quando mandou que primeiro
fizessem o emprestimo e depois installassem a regencia. Qual
seria, nesta época de desconliança geral, o capitalista tão pro
digo que entras3e em aj ustes para um em pl'estimo de um milhão
de libras esterlinas, com dous ou tres indivhluos particulares,
só porque estes lhe dissessem em confiança que elles haviam de
ser regentes .de Portugal ~ Certamente que nenhum.

Demais sem o estabelecimento rIa regencia, não ha um centro
para aquellas partes da monarchia que se conserVitm fieis á
senhora D. Maria n, ou que abandonando o usurpador presta
rem obediencia aS. M. fidelissima.

Logo é da maior importancia que tal regencia se installe,
apenas se consiga qualquer supprimento para as primeiras neces
sidades. Não se trata de dar ordenados aos regentes, mas de
achar quanto baste para sustentar os defensore.. da Terceira, e
das outras ilha dos Açores. que todas reconhecerão a authori
dade legitima apenas desembarcar o conde de Villa Flor, e tiver
á sua disposição uma barca de vapor par:), levar gente aos diffe
rentes pontos.

Deus guarde a V. ]I,f. r. Sou. senhor, com o mais profundo
respeito e gratidão. De V. M. r. o maia reverente e fiel
creado.-1J1arque.:; ele Bm'bacena.

Laleham, 6 de maio de 1829.- Sr.- Dous dias depois da mi
nha ultima conferencia com Abercleen, da qual dei conta a
V, M. I. pelo paquete de BuenoS-AYl'es, perdeu aqnelle mi
nistro uma filha de 20 anoos, que o deixou inconsolavel,
e tanto que não foi aos comprimentos do rei nos dias 29
e 30. e incapaz le tt'atar negocias por muitos dias e MI'.
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Peel o substituio na apresentação dos ministros estrangeiros
que foram admittidos á audiencia particular de S. M. B. e
lord Bathurst no jantar para que convidara o corpo diploma
Ueo, e em que fui contemplado pela primeira vez, depois de seis
mezes de residencia em Londres.

Este incidente retardou as conferencias com Aberdeen ate
hontem, em que elle requintou em polidez para commigo, e em
elogios, e interesse por S. M. fidelíssimo..

Mostrou-me o ultimo despacho de Strangford em que da
conta da audiencia de 21 de fevereiro, e não differe es encial·
mente do que me foi communicado pelo conselheiro secretario
do gabinete. Aproveitei-me do mesmo officio para notar ao conde
de Aberdeen, que S. Ex. devia agora estar convencido da sin
ceridade e exactidão das minhas palavras, sobre a retirada da
rainha para o Brazil, e que a vista de ordens tão po itivéts do
imperador, meu amo, era forçoso quanto antes voltar S. M. F.
embora ficasse eu na Europa, si assim fosse necessario ou con
veniente aos intel'esses da mesma senhora.

- Oh, grande Deus, exclamou Abel'deen, vós perdeis a causa
da rainha com semelhante embarque. O infante não se póde
sustentar, quem sabe o que tera ja hoje acontecido- e para não
tomal' muito tempo a V. M. 1. com um dialogo que pela maior
parte foi identico ao da antecedente conferencia, concluio que
retardava o paquete para sabbado, afim de considerar com os
sens' collegas o que se poderia fazer, mas que me dava carta
branca para eu propôr quanto quizesse a favor da rainha, na
cel'teza de que a excepção de mandar tropas ja para Portugal,
tudo mais se faria.

Bem sei eu o que convem pl'opor, e que derribaria o infante
ainda sem mandar tropas - Por exemplo uma declaração da
Santa Alliança intimada ao infante, como aconteceu nas revo
luções de Hespanha, Napoles, etc. etc.; outra identica, mas
separada de S. M. B. porque não faz parte da Santa AlIiança:
recepção dos ministros da rainha, e expulsão elos agentes
secretos do usurpador, etc., etc.; mas nada disto quero annun
ciar, para não perder o bom terreno em que estou. Forçarei por
tanto o ministro inglez a fazei-o por escl'ipto, com a. minha
actual e invariavel resposta; a saber: que um fiel servidor
não pôde deixar de cumprir a ri ca as ordens de seu amo; que
tudo quanto me parecia justo e util a favor da rainha, já o
havia pedido em dLITerentes notas; e que si ú governo inglez
julgava a proposito adoptar outras medidas quaesquer, além das
que eu lembrara, era ao dito go,"erno que competi&. propõe, mas
de uma maneira fcanca, e que dissipi.\sse toda a desconfiança
de parcialidade pelo usurpador. lO dia 8 tornarei a Aberdeell,
e accrescentarei o que houver de novo.

No meio de tantas promes"as lisongeiras para a rainha
ficar na Europa, vinha sempre envolta a proposição de seguir
-para Vienna, e Aberdeen avançou que não só elle. mas
Estherhazy estavam promptos a assignar uma conve.nção
commigo obrigando-se a garantir a S. M. 1. o direito de dIspor
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de lia fill1a como, e quando quizesse, visto haver n. mal fundada
desconfiança do caracter de Metternicl1. Repelli 3. idéa de tal
c Dvenção como indecorosa para o governo au triaco, porque
ainda que semelhante descon1iança, existisse, e com muitos fnctos
e pudesse comprovar a perfidia de Metternich, isso er;1. objecto

para commuDlcações contidenciaes, e nunca para ennunciar em
um tratado, Oll convenção com o mesmo governo de cuja per
lidia se desconoa,-a.

El-rei quando me deu audiencia no dia 29 para receber a
carta de V. M. I. failou da rainba com o interesse que sempre
manifesta a este respeito, e pedia-me para deixar Sir Thomas
Laurcnce, que e o primeiro retratista da Europa, e que tem
tirado o retrato de todos os soberanos, tirar tambem o retrato da
rainha, accre centando ; - e não seria melhor que eUa {asse
estar com seu avô, que li o meu melhor amigo? Entoei o can
tico em louvor da rainha, e di se que o pin tor teria as sessões
que quizesse, e quanto a ida pal'a VienDa, que não dependit1.
isso de mim.

El-rei proseguio a fallar sobre o retrato e formo~ura da
rainha, sobre o seu busto, etc., etc. sem fallar mais em Vienna.

E' claro que tocou naquelle registro para satisfazer aos
ministros, e como elIe, e toda a família real conhecem que a
rainha seria sacrilicada em Vienna, mostrou-se satisfeito da
minha resposta. Aproveitei a occasião para dizer-Ibe que a
rainha e-tava com algum defluxo, e obrigada. por consell1o de
seu medico a não sabir do quarto da ~ama, mas prometti de
anDunciar o seu restabelecimento para então se veritlcar:1
visita a el-rei e como S. 1\1. ja l)~ude sahir boje, amanha avisa
rei a Freemantte, e bl'evemente teremos essa visita.

Hontem aqui veio a duqueza. de Clarence com sua irmã; e
sobrinha visitar a rainha, e pedir-lhe para jantar com ella,
quando SU:1 saude o permitlisse. •

O principe de Lieven pedia-me uma conferencia para
hontem, e Del1<1. communicou-me o que ouvira ao conde de
AberdeelJ, dando-me milh'1res de paratens pela mudaDça de
opinião e linguagem do ministerio inglez. Este embaixador
estando muito indisposto com o actual ministerio, tomou grande
interesse nos nosso' negocios, e pedio-me por quanto havia que
não perdes-e a causa da. rainha embarcando que procurasse
tirar todo o partido na. certeza de que os inglezes supposto não
quizessem mandar .jão tropas para Portugal, estavam com ellas
promptas para o primeiro :tviso da queda do infante, queda que
segundá todas as informações parecia infallivel e proxima; que
WellingtoD deseng'l.nado da incorrigibilidade do infante aspi
rava levar a rail)h,1. em trillmpho, comtanto que eu pro
melte e que se não resllscitaria a cf\,rta; que era grande mal
tran igir com o usurpador, porém, que maior Eeria consentir Df!'
re ta.uração de uma constituição mandada da America para
incendiar toda a Europa. Para desviar a questão e dar res
posta agradavel, repliquei que eu na.da tinha com as instituições
portugue2as; que o meu objecto se limitava a defender e sus-
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tentar os direitos legitimas da senhora dona Maria li ao throno
portuguez.

Isto, e nada mais do que isto me importava. Sustentai
vos nesse principio, disse-me o principe, que vós nos achareis a
todos.do vos~o lado.

Está conhecillo, e V. M. r. assim o disse a Strangford,
segundo elle refere, que tocla a indispo ição é contra a carta, e
que de appareceudo o susto de .que a rainha a fosse re u citar,
tudo e todos seriam em seu favor, ta.1 é a animadversão que o
pl'ocedimento ele desassizado ele D. Miguel tem excitado.

Trato de tirar partielo das circumstancias, e emquanto não
COIl igo diuheir'o para pagamento das despezas feitas, e a fazer,
converto em obsequio do mini terio in~lez a minha demor que
aliás tem por motivo causa bem difi'ereute.

Deus guarde a V. M. L por muitos anuas, como todos
desejam, e particularmente quem como eu é com o mais pro
fnudo respeito e gratidão de V. M. I. Subdito reverente e fiel.
- Margue~ de Bat·bacena.

Laleham,8 de maio de l829.-Senhor. - As razões expendi
didas na minha carta de 28 de abril terão convencido a V. M. I.
dos inconveniente:; que resultariam da instituição de uma re
gencia em nome de V. M. como rei de Portugal, depois de haver
ratificado a sua abdicação perante todos os monarchas da Eu
rapa; assim como do bom e-ITeito e legalidade da instituição
da mesma regencia em nome da rainha. Porém si alguma
duvida ainda existisse no espirito de V. M. 1. espero eu que
de toelo desappareceria em vista do actual procedimento do
governo britannico, na declaração que fez ele que a senhora.
D. Maria II era a legitima soberana de Portugal, e nenhum
outro seria reconhecido em sua vida.

Durante a menoridade pois, nada se poderà fazer sem o
consentimento de V. M. 1. c portanto terá. V. M. L a van
tagem ele rei efi'ectivo, podendo ao mesmo tempo como impe
rador conservar apparente neutralidade na presente !LIcta entre
a usurpação e a legitimidade, lucta que será de mui curta
duração.

Deus guarde a V. M. 1. por muitos annos como todos dese·
jamos. Sou de V. M. L suLdito fiel e obrigadis imo. - Mm'que,:;
de Barbacena,

Laleham 10 de ma.io de 1820. - Secreto. - Senhor. - Nin
guem comprehendo a causa occulta que fez o governo ing'loi:
mudar repentinamente de linguaO'em, e sentimento relativa
meute <1. rainha, e infante. Uns suppuzeram que 'Vellington
querendo agraclar ao rei, e ouvindo-lhe expressões mui farto'
sobro a rainlla quando lhe faUou na sua volta para o Brazil,
concebeu o plano de a fazer ficar em Inglaterra para a fazer
levar em triumpho a Lisboa. Outros attribuem esta mudança

42
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ao receio de que a rainha vã, para a Terceira e com isso accelere
a queda do usurpador antes que algum arranjo se consiga em
seu favor. Flnal mente outros. em cujo numero entro, se per-,
sundem que o governo iDglez tem alguma suspeita de aj ustes
do casamento em França, e quer evitar sl~mell:lDnte alliança a
todo o custo. As g-azetas francezas têm annuDciado, e as'ingle
zas repetido que V. M. casa com a filha do duque de Ol'leans,
e a rainha com o filho j assim não é para admirar que existam
desconfianças, maxime depois' que V. M. 1. disse a Strang(ord,
que ia cuidar ele casar sua filha com um príncipe estrangeiro,
afim de tornar impossivel o oasamento com o Sr. int'ante.

E' eviden te que ]Jara o governo inglez restalecel' a autho
ridade da rainha em Portugal, nenhum lagar é tão pI'oprio para
a sua resielencia como Londres, mas t~mbem é innegavel que
pouco inconveniente haveria em residir no Rio, ou em Vienna.
durante a sua menoridade. Si pois, a intenção do governo
inglez fosse sincera, e tenelente unicamente a salvar os direitos,
e a autoridade da rainha, insistiria primeiro que residisse em
Inglaterra, e a estar em outro paiz, pouco devia importar-lhe
que fosse em companhia de seu pai, ou de seu avó. Si, porém,
a intenção da Inglaterra é emlJaraçar o casamento em França.,
claro esta que o unico meio seguro Eeri~ prendeI-a em VienDa,
porque mesmo fallecendo o Sr. infante, Já estão os filhos do
archiduque Carlos, etc., etc. Ora conhecendo o governo inglez
a minha repugnancia de ir a Vienna, e as positivas ordens de
V. M, r. para a retirada da rainha, que outro meio tem ue
segurar a preza, sinão fazendo promessas de tratados, garan
tias, e quanto se quizer. menos guerra immediata'? E que devia
eu fazer em taes circumstancias 1 Mostrar que não percebia o
fim e consentir em retardar a partida, uma. vez que me pres
tassem as garantias promettidas, porque ganhando muito par,~

a. causa da rainha" sempre ficava. a. V. M. I. o direito de estra
nhar a minlm demora, e manual' retirar-me. E 'tlJerazy parece
ter penetrado minhas intenções, porque hontem me disse que'
depois de tudo conseguido, poderia Y. M. 1. insistil' na volta.
de sua filha, e ficarem logrados, tanto o governo illg Jez como o
austriaco, que queriam agora fazer todos os sacrifícios para
comprazer com a vontade do venerando imperador da Austria,
que morreril. de pena se nã.o tiver a neta. em sua companhia. j
que por isso elle Estherazy me declarava em segrado e amisa
de que temia. muito que os inglezes tornassem atràs, si eu não
desse palavra de seguir para VienDa. Fingi que nada desejava
tanto como ir para Vienna, mas qne nã.o me atrevia a LleE
obedecer a. V. M. I. tão positivamente j que a demom de qua
tro mezes poderia eu justificar com as requisições dos gover
nos da Austria e Inglaterra, si faSEem taes quaes lembrei, mas
passar além disto era impossivel; que quanto a mim o re~ul

tado seria mandar V. M. L que sua angusta filha fica se em
VieDDa até c:Lar, visto que pela intimação geral de todas as
potencias ao usurpador, e pela recepção dos ministros da rainha,
nenhuma duvida razoavel se poderia entreter, da proxima queda
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do usurpador ainda mesmo sem guerra, e ela firme resolução
em que as ditas potencias se ach:1Vam em üwor ua. minha.

A minha demOl'H, quanto a rainha, procede da falta de
dinheiro, que (linda não pude achill' 1'el1l, mAS espero achar'
algum niL seguinte semana: e quanto il, mim, porque, assign~wdo
a escriptura rle casamento ficarei para levar a impel'atl'iz, e
não a,sig-nanelo seguirei com a ra.inha, continuunclo o ltab[lJTana
nesta diligencia.

Torno ser increpado de, facilidades muito (aceis, e por isso
nada mais avanço, contentando ·me com dizer á V. ~I. 1. que se
ultimar o casamento 11a de ser cansa per'feita.

Deus guarde a V. M. L Sou, senhor, com o mais profundo
respeito. Oe V. M. 1. obrigadisssmo e fiel cl'iado.-Mal'quez ele
Barbacena.

Laleham 22 rle m:1io de 1829,-Senhor.-Niío lIl1 que e peral'
dos governos da Europa em r,\vor da rainha, emquanto algum
acontecimento natural ou politico, não alterar as relações
existentes en tre os tres gabinetes de Londres, Paris, e Vicnna,
que infelizmente parecem todos dil'igidos por' Metternich.

Pelo intermedio do ministro dos neg-ocios estrangeiros, su
bira a presença de V. M, 1. a minha ultima nota, e resposta de
Abercleen, e sUpp:Jsto que a retirada de S. M. F. melhore consi
deravelmente a posição rio usurpador, é comtudo inllegavel
que a sua I'csidencin. por' mais tempo na Europa, uma vez con
cl uidns as negociações, como e tão, só concorJ'eria para. depri
mir a dignidade de V. M. I. e de sua augusta filha.

O unico partido que resta a V, M. 1. para desforrar-se da
ma te europea., e salvar os direitos de S. M. F. assim como os
instituições que outorgou é chamai-a para sun. compJnhia.

A santa aIliança, proclamou como pr'incipio fundamental de
todas [IS monarchias - a legitimidade - declarou legitimas
as instituições dimanadas do throno e em consequencia destas
declarações recon hcceu a V. M. 1. como rei de PortuGal, e ap
provou a carta, posto que nilo gosta e. Acon. el11ou, e louvou a
nbdicação de V. M. I, e finalmente reconheceu a senhora
D. Maria II como rainha legitima de Portugal. QualC]uel" pois.
Que seja. no boa voulade de ,n.I'<lr o usurparlor, impos ivel será.
legitimar o seu crime emquanto a pcs ·oa. da rainha estiver fÓI':l
Ul1S garras de Metteruic!l.

E portanto evidente que tan\'o devem a<; polencias enropel1S
aconselhar, e Lr:tl alhar para collocar a rainlJa em Vienna du
rante a menoridade afim de !la,er' tempa pa.ra a fazer miguelist-t,
quanto V. 1. 1. de"e forcejar pam. tel-a junta a si, até a ca_ar
com um pl'iocipe da sua e colha,

A volta portanto é judiciosa, e serú. feita iofallivelO1ente
no mez seguinte. Poderiamos partir no fim de te, mas a peque
na demora de um mez sera bem compensada pelos motivos que
darei em ou tI'O officio com a mesma data de hoje.

O duque de Orleans veio acompanhar seu filbo o duque de
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ChartL'es para o apl'eijentar aS. M. B. e VIajar depois a Ingla
terra. No dia li) visitou a rainha, e entrcgou-Ihe uma carta, e
presente da parle da duqueza sua tia.

Ninguem vê a esta soberana sem admirar sua viveza, formo
sura, e talen to mui su p01'ior a dos anno:; de idade. Elia con ti
nua a go '0.1' de boa sande, c, fazer-se cada vez mais digna da
bençã.o e favor de V. M. imperial.

Deus guarde a. Y. ;\L r. como todos desejam, e principal
mente eu que com o mais profundo respeito e gratidão. Sou' de
V. M. L-Reverente e fiel crla'lo.-Ma1·que:; ele Barbacena.

Em cifra. - O duque de Orleans veio de clarn.r-me suas
intenções sobre o casamento de séu filho com a rai11l1a, quaes as

·L!iillculdade que ha, e o como se poderão elIas vencer.
Fez communicações muito interessantes a respeito dos dous

gabinetes, mais deixo tudo para a vista.
Entretanto saiba V. M. que eUe approva a volta da mi

nha.-.Ilfal·qtW:; de Ba1-bace1w.

Lalel1am,22 de maio le 1829.-Sr.-Mal podendo sustentar
a penna por causa de uma violenta febre que sot!ro desde hon
tem, darei a V. M. r. na eITusão do meu coração as noticias de
llontem e os meus parabens .

.Ahi tem V. M. r. o retrato da linda princeza, que aconse
lbada por seu tio o rei da Baviera, inimigo capital de l\letternich,
e doadol' como V. M. L de constituições, liberaes ousa passar
os mares para se unir a um soberano, que todos os ministros
austríacos pintam como - assass:no ele sua 11wlhel' - : o original
é mui superior ao retrato que foi feito a. pressa, em duas sessões,
quando a prinecza se levantava de uma febre que s01Ireu por
alguns dias.

Espero outro acabado com mais vagar, que remetterei no
seguinte paquete.

Satisfazendo as ordens de V. M. r. eommunicarei agora toda
a. negociaÇc'io, mas como meus sustos e receios continuarão em
toda a força até o momento de ver a princeza a bordo, peço a
V. M. r. mui encarecidameute que guarde para si toda esta com
municação, até receber a parte oiJicial, que expedirei no mesmo
iustante em que se celebrar o casamento, antes do que duvidarei
de tudo.

Com a filha dr.. gran·duqueza de Baden, aconteceu o que eu
sempre receiei. isto é, que si fosse mister o consentimento do
grau-duque, nun'la tal casamento se faria, visto estar aqueDe
principe ú. disposição de Metternik. En tão o visconde ela Pedra
Branca aproveitando-se da boa disposição e vontade ela gran
dUCfuoza de Leuchtemberg, e sabendo da indisposição do rei da
Baviera, seu irmã. , contra. MettoraicI-, dirigiu suas elili'" ncias
para a princeza. Amelia, fill1a da gran-duqueza, e sobrinl1a uo rei
e da actual imperatriz da Austl'ia, ~ segundo parece esta conse-
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guido o consentimento da mãi, que é tutora, e do dito rei da Ba
viera seu irmão.

Pode·se dizer que esta princeza por seu pai, o principe Eu
genio de Beauharnais. não corresponde á qU:1lidade de V. M. ].
mas por um lado V. M. r. não precisa da illustraçi10 de sua mll
]ber, e prescindia elo puritanismo concorrendo as outras quali
dades j e por outro lado, fica livre das macbinações constan
tes contra a nossa forma de governo; como necessariamente
haveriam, casado V. M. I. com uma princeza espirituosa de
Santa Alliança.

Não bastava porém que a princeza quizesse, era tambem pre
ciso que eu a visse, e que tudo se arranjasse de modo que uma
vez publico o casamento, em poucos dias embarcasse a imperatriz,
sem dar tempo a Metternick de intrigar, e como sahindo eu por
um momento da companhia da rainha, daria suspeitas, e tempo
pura os austriacos sabirem a campo, foi mister empregar outros
meios. Escolbeu-se pois para o primeiro objecto, o veador Er
nesto Frederico de Verna Magalhães, porque além do seg-redo
que sabe guardar, temeria faltar á verdade e comprometter-se
com V. M. r. garantind:J a formosura de uma princeza que tal
formosura não possuisse. e para evitar enganos, e descuJpas, eu
indiquei-lhe, como V. M. L me indicou á mim-a marqtleza de
Gab,-iac - para modelo:

O dito Vema Magalhães foi á Munick, e remetto a V. M. I.
a carta original que delle recebi hontem com o retrato.

Para o segundo objecto virá Mr. Le Cbavalier de Planat de
la Faye, plenipotenciario da duqueza mãe, no dia 28 encontrar
se commig'o em Canterbury (Cantuaria) que fica a 56 milhas
de Londres, para ajustar os preliminares do tratado de casamen
to, e tudo quanto se deve fazer. Remetto igualmente a V. M. 1.
a carta do visconde da Pedra Branca, que acompanhou a do
plenipotenciario. Minha intenção é dispor as cousas de tal ma
neira, que as ceremonias de pedir, e casar, que não podem ficar
em segredo, sejam ambas feitas em dous dias, no fim dos quaes
partirá a imperatriz para Ostende, onde estará um magnifico
barco de vapor para a levar a bordo da fragata.

Emquanto a rainha não se despede do rei, tenho plausivel
motivo para demorar a partida, mas havera algum defluxo em
caso de necessidade, afim ele que S. M. F. parta de Londres para
Falmoutb acompanhada dos criados portuguezes, e do visconde de
Itabayana, no mesmo dia em que eu partir para Munick. A
titulo de não fatigar a S. M. F. sera a viagem feita em 10
dias, de maneira que cinco depois nos encontraremos a bordo.

PoeIe ser que este plano soffra alguma pequena alteraçi10
depois que eu falJar a MI'. de Planat, mas o pl'incipal é que
volto no mez seguinte, levando a V. M. I. uma filba e uma
noiva, a despeito da conspiração austríaca contra ambas.

No momento afortunado em que tiver a honra de entregar
a V. M. I, tão sagrados depositas confiados á minha fidelidade
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beijarei contente a sua augusta mão e direi um eterno adeus a
vida public~.

Deus guarde a V. M. L como todos desejam, e principal
mente eu que com o mais profundo respeito sou de V. 1\1. 1. 
Obrigadissimo e fiel criado. - Marqtle; de Bal·bacena.

Cópia da carta do veadol' Ernesto Frederico de Verna Maga
lhães ao marquez de Barbacena, mencionada na carta supra do
marquez ao imperador.

Illm. e Exm. SI'.-EnviadopeloExm. Sr. visconde da Pedra
Branca a Munick afim de examinar si S. A. R. princeza de
Leuchtemberg reunia 03 dous principaes quesitos que S. M. o
imperador exige na pl'iuceza que haja de ser pedida pa.ra sua
augustaesposa, os qUiles são, segundo V. Ex. expessamente de
clarou ao Exm. Sr. Pedra Branc<\, vi etude e formosura.

Tenho a honra de participar a V. Ex. que tendo felizmente
alcançado o objecto da minha commissão, vi a princeza, no
quarto do ayo de seu augusto irmão, e posso afirmar a V. Ex. de
baixo da minha pal:wra de 11Onril, que S. A. R. me pareceu
muito mais formosa, que o retrato que a V. Ex:. entreguei, e que
foi tirado em duas sessões, e está. justamente tl'iljado como eu
tive a honra de a ver.

Quanto ao primeiro qui 'ito, sua tenra idade que ainda não
chega a 17 annos, e.t alta opinião d, virtudes da duqueza, sua
augusta mãi e seu desvelo n~ educação de seus fi lhos, o que em
Munich é constante, uma gfu'atÜI11 mais que sut-riciente de que
S. A. reunirá todas as virtudes.

E' quanto posso ter a honra de dizer a V. Ex. respeito á mi
nha commissão, e ouso espel'ar que . M. o imperador a a.ppro
vará, e verá que nenhuma exageração ha da minha parte.

Deus guarde a V. Ex. Londl'es 21 de maio de 1829.
Illm. e Ex:m. Sr. marqnez de Barbacena.- Ernesto Ft'edil'ico

ele Ve1"l1a 11fagalhilCs.

La1eham 1 dejunho de 1829.- Sr.

Havendo el-rei destinado o dia 28 de maio para receber a
visita da rainha, impos ivel me foi f<17.er no mesmo dia a viag-em
de Canterbury, como eu havia dito a V. M. L na minha carta
de 22; mas verificou-se no dia, immecliato, e hoje tenho a honra
de remetter a V. M. 1. o traütdo matl'imouial feito a, 30, que
espero sera ratificado; f) tambem remetto uma cópia do proto
colo, contendo alguns ajustes e medidas externas ao tratudo
para que V. M. r. tenha completo conhecimento de tudo.

Desejando eu accelel'ar o cusamento, porque até esse momento
estarei em continuado susto, insisti em que se fizesse o casa
mento em dia de S. Pedl'o como primeiro obsequeio da noiva a
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V. M. r. e porque o plenipotenciaro lembrou que seria impossi vel
estar acabado o enxoval ejoias para aquelle dia, e que a etiqueta
pedia que a princeza deixasse a cÔl'te no dia segouin te ao do ca
samento, porque desde esse momento seria con iderada impera
triz do Brazil, apontei o expediente de sahir de MOIlCb, e viajar
pelas margens do Rheno até Ostende com titulo disfarçado, como
fazem todos os soberanos, e empreaar Desse gyro os poucos dias
que ainda fossem neecssarios para se acabar o enxoval etc. ,etc. ,
O plenipotenciario conveio em tudo que propuz, porque deseja
muito concluir este negocio, e tambem muito teme as intrigas
de Metternick, das quaes tem sido victima. Lembrei o titulo
de Santa Cruz, porque este foi o nome do Brazil no seu descobri·
menta - Terra da Santa Cl'UZ.

Reconhecendo a obrigação de mandar tudo ao ministro dos
negocias estrangeÍL'os, mas ambicionando que ninguem vis e ou
lésse taes documentos primeiro que V. ]\,1. L mando tudo a sello
volante em uma caixa com letreiro a V. M. r. e não repito nesta
o que consta do" officios ao mesmo ministro porque estou quasi
morto de cançasso.

Queira o Céo abençoar meus trabalhos e dar a V. M. r. uma
noiva que faça a ventura de V. M. r. e a gloria da nação brazi
leira. As informações que recebo são cada vez mas vantajosas,
porque além do testemonho do Verna Magalhães sobre formo
sura e virtudes, tive outras mui positivas dos seus elevados senti
mentos, e sua philantbropia, como se conhece do projecto que"já
tem formado de fuudar imlllediatamente um collegio para a
educação das meninas de illustre nascimento. Convem saber que
a princeza possue uma fortuna sua de mais de dous milhões de
francos, pois a tanto monta a sua legitima.

Deus abençõe, torno a dizer, este casamento, que todos os fieis
brazileiros consideram como iudispesavel para a felicidade de
V. M. e do imperio.

No officio ao ministro sobre a rainha dou conta do que ha de
essencial a este respeito, mas resta-me ainda communicar al
g'uma cousa a V. M. r. que ora me atormenta. Todos os prin
cipes e princezas da Inglaterra são em favor da rainha, e chamam
ao usurpador - o monstro Miguel - com tal furor têm elles, e
ellas, e o mesmo rei fa,lIado contra, o favorito projecto dos mi
nistros, que estes mesmos não ousam mais fallar em casamento,
e o rei disse ao duque de Orleans, no dia 28 de maio, que estava
prompto a garantir por escl'ipto ao imperador que sua filha
jàmais casaria com aquelle monstro.

Rei de facto, O que elIes nunca puderam fazer estando a ra
inha em Inglarerra, e continuando a receber ob 'equios do rei.

Quando vejo tão geral coincidencia de opiniões em pessoas
tão independentes, e amigas da raiuha, tremo de estar em
erro e tel' concorl'ido para induzir a V. M. I. no mesmo erro.

Quiz consolar-me com a opinião do duque de Orleans,
que considera a volta da rainha como um mal, porém me
nor do que o da residencia em Vienna. Si pois tudo são
males, escolha·se o menor. Reflectindo porém, que a residen·



- 664-

cia em Londres contraria os projectos do duque para o caSâ
menta de seu filho, começo a desconfiar da imparci;)']irlade
daquelle conselho, impn.rcialidade que aliás existe mL familia
real, e nos dous embaixadores que só pretellllem trlum
phe a rainha.

Quão feliz não seria eu si pudesse esquecer-me do bem ou
do lDal de V. M. r. e seus augustos filhos, para me occupar
unicamente da minha fortuna cobrindo-a com a gabada capa
da responsabilidade, muito em voga para certas pessoas.

Dn. primeira vez eu teria entregado a rainha a seus carcerei
ros, e algozes, mas ficava sem culpa, por ter executado as
ordens recebidas; em poucos dias ter-me-hia desse moda livrado
da immensa re ponsabilidade de tão precioso deposito; recebia os
premios e elogios da Austria, e já teria voltado ao Rio de Janeiro
levando a V, M. r. uma noiva a sua satisfação, e indicada por
Metternick. Long'e disto tenho sido perseguido, calumniado, ator
m ntaclo; tenho continuado na penosa guarda de S. M. F. com
o sofi'rimento de inconcebiveis desgostos, e afflicções no meio de
tantos elementos hecterogeneos, e finalmente não pude ajustar
o contracto matrimonial senão a 30 de maio, depois de oito me
z!=ls de sustos e cuidados, que só póde avaliar quem por eUes
passou.

Agora embarcando com a rainha sigo a minha inteira con
vicção, sigo as ordens de V. M. I. e podia prescindir de conside
J:'ações sobre as consequencias.

Mas o meu espirito se inquieta quando em vista das obser
vações expendidas, se me figura o triumpho do usurpador como
a consequencia da volta da rainha; e si tal acontecer, qual não
seril. o meu pezar e o meu remorso? O mesmo homem que sal
vou a pessoa dtt rainha das garras de Metternich, seria então o
instrumento involuntario de triumphar o usurpador. Digo o
mesmo homem porque temo que as minhas opiniõees influi som
nas ordens de V. M. imperial.

Fatal distancia que me não permitte consultar neste momento
a V. magestade.

Triste é a minha sorte ; tristissima a dos portuguezes.
Tenho fallado a V. M. 1. com o coraç<'io e alma, e como seu fiel
criado, que reconhec em V. M. não só o seu soberano,
mas o seu maior amigo e bem feitor. Compadeça-se V. M. L
da minha situação, mas conte commiO'o no mez de agosto.

Deus guerde a V. 1\1. L por muitos anno . - 1I1arque:: ele
Ba~'bacerla .

Laleham, 5 de junho de~1829. - Senhor. - A demora do
paquete me permitte poder agradecer á V. M. 1. as expressões
com que me honra na sua carta de 2 de abril, assim como
quanto fez para salva.r a. vida de meu querido irmão I e a no-

(t) Visconde de Gel'encinó (T1doforu;o de Oliveira Cnldeim 13 l'ant) falleccn
soltei,'o a ;2" de mal'ço de '1~;2V, COIl1 ri· annos de idade.
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ticia dos bens que eUe deixou para minlH1 filha. A minha
situa~ão é tal que desde Gibraltar fiquei indiITerente, insen ivol
mesmo a quanto mo diz pessoalmente respeito, para concentrar
me unicamente no que é de V. M. e de su'\ augusta filha. Por
maiores que ejam as minhas pl'oprins perdas e desgraças de f<1.
milia, nada me a:lfect3., en tretanto que qualquel' acção ou pala
vra de V. M. r. susceptivel de lJl'ejudicar os seus interesses, me
l)ôem umas vezes em sustos e cuidados, outras em doloroso mar
tyrio.

As cartas de 2 de abril pelo paquete PZovel', chegaram no
dia 2 do corrente. e o tractado matrimonial foi assignado a 30 de
maio, como eu havia prevenido a V. 11. L na minha anterior de
22 do mez maio.

E' portanto evidente que nã.o posso tornar atraz o nego
cio. Continuarei pois, e conduzirei 3. noiva como V. M. r. de
termina. As instancias foram mui fortes da minha parte para
se e:lfectuar o casamento no dia de S. Pedl'o, mas será mister
retardai-o, e queira Deus não produza isso máo etreito.

V. M. L diz agora. - Que em 1JOUCO tempo enVictl'à uma
deciSão definitiva sobre os negocios ele SUCI atlgusta fiZha - em COI1

sequencia do qne posso eu al'redar pé de Londres. sem receber
aquella decisão, nem terminar esta semaua como pretendia, a
negociação com Aberdeell ; antes convém deixar pendente o fio
para atar ou cortar segundo [61' a decisão de V. M. 1. Entl'e
tanto é evidente que o casamento não se farã emquanto eu não
for ã Munic1\:.

Espero pois, com ancia o seauinte paquete, e rogo a
Deus que conserve a preciosa vida de V. M. por muitos annos,
como todos desejam. e principalmente quem como eu, é com o
mais profundo respeito e gratidão.

De V. M. 1. - Reverente e fiel criado. - Mm'que:: de BcI?"
bacena.

Laleham, 15 de junho de 1829.- Senhor - Pelo capitão
Paulo Barbosa tive a honra de mandar a V. M. r. o tratado
matrimonial, e o protocolo contendo as di;;po içôes que julguei
necessarias para accelerar a conclusão do casamento. E;;·
pera receber a ratificação de Munick entre 20 e 22 do cor·
rente, e en tão fixarei o dia da minha. partida para. o con
tinenteque será o me mo em que S. M. F. deixar esta ca
pital.

A opinião geral tendo-se manifestado contra a volta da
rainha; e V. M. 1. que tão po itivamente a havia ordenado
em todas as cartas, mandando aaora peht de 2 abril suspender o
embarque até segunda oruem me induziram em vacillação por
algum tempo, sobre o que devia fazer. Suspendi os prepa.rativos
de viagem, e as despedidas da rainha, e tive o cuid. do de cum
municar logo a V. M. I. as apprehen ões que me atormen
tavam naquelle momento. Reflectindo porém que V. M. na
sua carta da mesma data pam S. M. F. diz; mui positivamente
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que por ella espera no mez de setembro, conclui que qualquer.
que fosse a ulterior resolução de V. M. 1. não seria contraria á
volta da r,tinha, porque si houvesse alguma hypothese em ([ue se
admitisse a residencia por mais tempo na Europa, impossivel
seria cl1eg<l1' 8. M. F. ao Rio em setembro, como aliás V. M. L
mui expressameute asseguravl1.

Das conferencias posteriores com Aberrteen, e da nomeação
de Chamberlain para Lisbol1, conclui tambem que supposto o
ministesio inglez não falle mais no casamento em razão dos
escrupulos do rei, nem por isso desiste do favorito projecto de
Metternich, isto é, sanccionar a usurpação por meio do casa·
menta.

Aconselha-se ao 81'. infante que solicite com instancia o casa
mento, e que dê a V. M. r. todo o genero de satisfações,
procu rando j ustl fi cal' a desobediencia e usurpação com o
exemplo de V. M. T. que forçado pelas circunstancias, e pelos
revolucionarias do Brazil, separou-se do seu augusto pai, como
elle infante foi obrigado a separar-se de seu augusto irmão.

Entretanto não pode haver maior abuso de palavras, nem
mais insolente asserção contl'l1 a verdade sabida, e a realidade
dos factos passados em nossos dias,

De nada porém, vale a razão, a justiça, e o direi to reconhe
cido, contra a força e a obstinação. Sic valo, sic juveo, é o do~

minante pensamen to do dictador inglez ('), e como elle está por
causa da Russia. estrictamente ligado com o director da politica
do contiuente, (2), nada mais se póde esperar a favor da rainha,
emquauto as relações existentes nã,o mudarem. Em taes cir·
cumstancias, pois, e com semelhantes probabilidades forçoso é
vai tar, e accelerar os preparativos a fim de n5:o retardar a
viagem nem mais um dia além da chegada do paquete Saptcing
em que espero as resoluções a que se refere a citaçla carta de
V. M. L de 2 do abril.

O segredo que é sabido por mfi.is de oito pessoas não se
guarda por muito tempo. Temo pois, que o ajuste do casamento
chegue ao conhecimento de Metternich, e que no~ faça eUe algum
desacato.

A rainha está muito boa, e faz de dia em dia mui rapidos
progressos em sua educação. 8ó ella me dá prazer, só alla me
não incommoda ; tudo mais conspira contra mim.

Deus guarde a V. M. L por muitos annos. De V. M. r.
obrigadissimo e fiel criado. - Maj'quez de Bm·vacena.

Laleham, 30 de junho de 1829.- 8en11or.- Havendo V.
M. L pela sua carta de 2 de abl'il suspendido a volta de
8. M. F. e annunciado que tl'ansmilteria brevemente as suas
ordens definiU vas a este :respeito, alguma surpreza me fer.

(I) o ID:\rqllez alllldin. ao duque de Welliugton.

(2) Idem :\0 principe de Mctternich.
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agora o silencio de V. M. I. na carta ele 12 de abril sobre ma
teria ele tanta importancia e despeza.

A snrpreza subJ te a despeito das communicações de Abel'·
decn.

E te mini tl'O perguntou-me pelas noticias do Rio, e dizendo
lhe que nada havia de novo, rio-se e accrescentou:- Parece
que o imperador mudou inteiramente de opiuião sobre a questão
portugueza depois do dia 12 de abril. O marquez de Queluz, que
é vosso capital inimigo, esta e colhido para uma missão especial,
e o imperador tem ido vnrias vezes:1 sua casa. Lord Slran
geord tambem sera portador de uma carta do imperador para
S. M. pela qual o imperador se deita em nossos braços. A par
tida ele Strangford só estava demorada a espera que o impe
rador voltasse de Santa Cruz. O actual ministro dos negocias
e trangeiJ'os MI'. Clemente Pereira tambem não é vosso amigo
a>sim MI'. B trbacena as noticias não vos serão agradaveis.- A
estes sarcnsmos dei a resposta competente, e bem persuadido
que possa commetter muitos erros de entendimento, acho não só
justo, mas de urgeule necessidade, que quando V. M. r. desco
brir, ou suppuzer ter descoberto aquelles erros..escolha, e mande
quanto antes outra, ou outras pessoas que melhor desempenhem
as commis ões a meu cuidado. Ea porém, mui gTave injustiça
em surprehender·me com a apparição ine peeada de um succes
SOl" confiando aliás suas intenções de ministros estrangeiros, que
Dão podem ter para V. M. I. o mesmo zelo, e interesse que me
anima.

Seja ou não seja verdade o que Aberdeen me communicou,
haja ou não haja diminuição de favor e confiança a meu respeito
eu continuarei com a m~lhor vontade, e com todos os esforços
de que sou capaz a mostl'ar a V. 11. r. em todo o tempo, logal',
e occasião que com o mais profnndo respeito, e gratidão, sou
senhor.

De V. 11,'1. I. reverente e fiel criado.- 1JIa1'qt!e~ de Barbacena.

Laleham, 3 de julho de 1829.- Senhor.- Poucas hoeas
depois de expedir as minhas cartas de }9 de junho, chegou o
vendor Verua Magalhães trazendo-me a certeza de estar rati
ficado o tratado matrimonial por S. A. R. a li uqueza de Leuch
temberg, e de convir no casamento para o Iode agosto; insis
tindo porém que o embarque da imperial noiva fica 'e para o
}o de novembro. Fiz immediatamente partir para Munich ao
sobre dito veador, acompanbado do benemerito Oliveiea, e es
crevi ao cavalleiro de Plnnat a. carta por copia junta. Nella
nchara V. M. 1. as ponclerosas razõe3 em que me fundo para
exigir o embarque o mais tardar até 15 de agosto, e de certo o
conseguirei, si além dos motivo pon eeado poe MI'. de Planat
não houver algum que elle deixou de exprimir, eilieet, dar
tempo para chegar a ratificação de V. M. imperial.

No tratado inclui eu todas as considerações necessarias para
obviar duvidas, e o art. 8° não teve outro fundamento sinão
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dispensar a ratificação, ou l)elo menos, não ser preciso e peral'
por alia para embarcar. Si porém a duqueza tiver conselheiros
s:zudos, como é de suppor que tenha, nenhum delles consentirá
que a princeza embârque, antes de chegar a ratificação de
V. M. imperial. Ninguem tem a vida em suas mãos, e si por \
desgraça da princeza, e do imperio, a vida de V. M. fa,ltasse
antes da ratificação, é claro que a augusta noiva chegando ao \
Brazil, achar-sc-hia sem marido, e sem direito :1 jerarchia, e'
vencimentos estipulados no tratado,

Entre 9 e 11 do corrente, espero a resposta definitiva, que
servirá de regra :1 minha conducta.

As noticias sobre a marqueza de Santos começamm a espalhar
se depois da cbegada do paquete Sapwin,q, havendo porém duvi
das si estava em Santa Cruz, si no Rio de ,laneiro. Desde bon
tem porém tomaram consideravel corpo, porque loru Strang
ford confirma o triumpho da marqueza a quem ja deixara no Rio
de Janeiro. Qual será o resultado destn. noticia eu não sei, mas
estou bem certo que a Austria sabel'a tirar ptwtido deUa. Foi a
primeira noticia que bontem me deu Estherhn.zy, accrescentando
que Mareschal lhe dizia que o marquez de Barbacena solIreria
agora grande perseg'uição. Si as perseguições da marquezn. se COD
centrarem na minha pessoa pouco importa, porém mais illustre
victima lhe estt\ preparada, segundo a opinião publica o tem ma
nifestado. V. M. L quando em dezembro receiava que ella chegas
se, escreveu-me poucas linhas dizendo que estava tão affiicto, que
não sabia o que escrevia; eu tambem não sei o que escrevo agora,
e como o paquete ficou para 7 então poderei coordenar melhor
as minbas idéas,

Deus guarde a V. M. I. Sou senho.r de V. 1\1. I. obriga
dissimo e fiel criado. - Marque;; de Bm'bacena.

La.lebam, 2 de julbo de 1829. - Senhor. - E' chegado
lord Strangford que largou desse 1)orto a 5 de maio, e espe
rando eu receber as ordens definitivas de V. M. L sobre o em
barque da rainha, continuo na mesma incerteza sem carta al
guma de V. M. L, do ministro dos neg'ocios estrangeil'03, ou do
secretario lIo gabinete.

Na falta de noticias directas, tendo ouvido as de lord Str2l.n
gford, que me parece umas vezes inexacto, outras, atrozmente
calumniador.

Estimaria que ao menos uma das suas noticias fosse verda
deira, sciticet, a sabida de uma fragata brazileira no dia li de
maio com outro plenipotenciarío para tratar da questão portu
guez:1, porque então em poucos dias saberei do meu destino, e ces-
arão a incertezas que ora me atormentam sobre o embarque da

rainha e da imperatriz.
« Costum:1do a constante contrariedade, gl'ande e insperado

foi o prazer que hontem recebi, com a certeza de haver desem
barcado o conde de Villa Flàr na Terceira a 22 de junbo a des
peito de ser perseguido pela esquadra bloqueadora. Conta agora
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com a ilha segura, si puder achae meios de fornecce mensal
mente 3.000 ;f á sua guarnição. Os officiaes do referido
conde, e circumstanciadas noticias sobre a causa portugueza
hão de chegar á presença de V. M. I. pelo intermedio do
conde de Sabugal, c por isso nada mais digo a esse respeito.

A impoetancia do serviço feito aS. M. F. na conservaçã.o
daque1la ilha, ó bem facil de avaliar pela enormes despezas
que tem feito o usurpador para se apoderar ela mesma ilha.
Tem neste momento 12 vasos de guerra entrando uma não e
quatro fragatas naquelles mares, e provavelmente serão suas
expedições tão infelizes neste anno como já foram no fim do
verão passado. Entretanto si eu não houvesse sustentado os
defensores da ilha com alguns soccorros de munições, gente, e
dinheiro já e1la tel'ia r:ahido sem a menOl' despeza ou incommodo
do governo usurpador.

O ministerio parece querer que eu me limite a cuidar unica
mente da pesso"" da rainha, IDas pàde V. M. e por consequen
cia o seu fiel commissario deixar perder a mãos lavadas, o que
pertence it sua augusta filha, sà paTa não arriscar alguns centos
de libras 'I Certamente que não. Quando o governo do Bl'azil não
se importa com a rainha, poJemos nos admiear que nen hum outro
governo por ella se interesse 1 E entre declarar a guerra a Por
tugal, e nada fazer pela rainha, ha uma distancia immensa.
No elltado actual do imperio o primeiro passo seria imprudente,
e poderia ser funestissimo, mais o segundo é um egoismo escan
daloso, e mostra a mais completa indilIerença pola dignidade do
imperante.

Emquanto pois estiver ao lado de sua magestade fidelissima
hei ele seguie os dictames de minha consciencia.

Deus guarde a V. M. I. Sou senhor de V. M. r. obri
gadillsimo e fiel criado. - Mal"que;; de Bal·bacena.

Lalebam, 9 dejulho de 1829.-Senhor.-Parabens sejam dados
a V. 1. imperial pela resolução final da sereníssima eluqueza
de Leuchtemberg que attendendo ás minhas razões e supplicas,
dignou-se convir no casamento de sua augusta filha para o l° de
agosto, e subsequente viagem no mesmo mez para o Brazil.

Inclusa achará V. :M. L uma carta da mesma duqueza anti
datada para guardar a formalidade necessaria, visto que eu não
quiz entregar a carta de V. M. 1. pedindo a noiva, antes de ter
o contracto assignado. Tambem mando cópia da resposta que
recebi do caval1eieo de Planat á minha carta de 21 de junho.
Não ajuntarei a menor reflexão ao que elIe diz, porque estou se
gu!'o do sentimentos heroicos de V. M. Imperial.

Um tão generoso sacrificio da miii e da filhó1, confiand
ambas na palavra de V. M. I. a despeito das furio~as cabalas
que ele dia em dia crescem contra a tldelidade e o caracter de
V. M. imp ['ial r"cebel',\ sem duvida a cOl'respondente rcL!'iiJni
ção, separando V. M. 1. de sua vista e coração tudo qnanlo pu
der levemente alterar a paz e felicidade dome tica.
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o benemerito Oliveira, que em 18 dias só dormio tres noites,
cbeg-ou boje de Municl! trazendo-me a desejada resposta
e domais a certeza de ser a imperatriz noiva a mai,; linda e per
feita pes'oa qU'3 tem vi to. EI';L peeci o este choque el6tr:co
para sustentnr o meu espirito atormentado com as cabalas de
nossos inimigos.

No (lia 6 quasi todas as n-azetfls de Londres aununciaram o
casamen t0 de V. M. r. com a marqueZ:1 ele S:1n tos, e não sei que
mais não f",rüo para malogl'ar as segundas nupcias.

E' portanto minlm intenção não retardar de um .ó dia o
embarque da imperatriz, embora não tenb" a honra de acompa
nhai' a S. M. si V. L 1. continuar a deixIll'-me na inc~rteza

80b1'e a sorte de sna a,ugust:l filha. Tinba tudo disposto em cum
mento das ordens de V. 1\1. r. para o embarque de S. M. F. e
só a retardei afim de levar a imperatriz na mesma occasião .
.Em 2 de abril, porém, mandou V. 1\1. r. que eu suspendesse o
embarque a espera de ·uas ordens definitiva, e desde então até
5 ele maio, dia ela partida do Strann-ford, nenbumas ordens ex
pediu, nem palavra se dignou dizer-me que pudesse tira.r-me da
presente incerteza, ou difficuldade.

E' hoje publico o casamento em Baviera; pi pois retardo o
embarque da imperatriz a espera das ordens de V. M. L sobre tt
rainha, dou tempo ao eng-rossamento das noticias relati vamente
a marqueza de Santos, e quantas mais intrigas lembrar a Met
ternich & C. e por cODsequencia exponho-me a tran torno, ou
pelo menos a grande desgo to. S3 faço partil' a imper;üriz, e
vem depois ordem para arainha embarcar, dão tenho fragatas,
e sel'á preciso longa demora..

Que etl seja. contrariado em tudo que diz resp3íto a V. M. I.
e sua augusta filha por seus inimigos, é cou·a bem natu,;\I, e
com a qual devia contar, mas sei' cllntrariado por V. 1\1. r.
mesmo é mui grande e inespel'ada desgraça.

Deus guardeaV.M.I, por muitosannos, comototlos tlese
jam, e principalmente eu ql.l sou- De V. 1V1. I. obrigadissimo e
tiel celado. -Jl1a1'lzue;:; de Ha?·bacena.

Laleham, 19 de julho de 18'29.- Senhor.-Depois que se fez
publico nesta côrte o casamento de V. M. I. pela. minha parti
cipação ao ministro dos negocias e tl'angeiros e a toda a familia.
real, que aliús jà de tudo sabia pelos avi os de Munick, tenllo
recebido as maiores felicituçãe::; pelo acerto ela escol1w, semlo
todos Imisonos em rlizer que a imperia I n01 va de \'. M. é a pein
ce7.<1 mais Jinda, mai' esperi tuosa, e mai:; bem etlncada fJ. ue se
conhece.

I to ba tava pS\'a estimular o meu zelo acc~leranclo qunn to
fosse pos ivel o embarque da. princeza, mas accresce o justo re
ceio das machinações e inteigas de certo gabinete que aprovei
tando a vinda da marqueza. tle Sa.ntos ao Rio, procura excitar
desconfiança e anependimentos. Dl1 carta, junta do Vemo
Magalbães verá V. M. r. uma paete do que vae por MUllick,
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mas alem de que sigo viagem amanhã para. meu posto, a tomar
conta do precioso tlJesouro, tive a 1)oa fOl'tunade ganhar a coope
ração do duque de Leuchtemb rg, convindo na sua viagem ao
Brazil em companhia de sua augu::ita irmã, o que me parece se
gurar completamente a neo·oci;)ç[w.

Juntamante com esttt apresento t1 S. M. 1. a carta original
consult'tndo a minha vontade, que foi como devia ser, de estar
prompto a ti1Zer quanto fosse agradavel aS. M. a imperatriz.

Não havendo chegado até hoje, a resoluções definitivas de
V. M. I. sobre sua augusta fil ha, continuo na mesma incer
teza sobre seu destino. Entretanto forçoso é tomar algum arbi
trio, e não arriscar com inutil demora a celebração do casamento.
Eis o que vou fazer.

Sigo amauhã para Munich. como já Jissse, deixando em
meu logar nesta caS,1 o visconde de ltabayana, com ordem de
abrir as minhas cartas, e dar as provillencias necessarias para o
embarque da rainha, segundo as ordens de V. M. I. sem espe
rar pela minha volta a Londres, que se torna agora inclispensa
vel, ao menos por dous dias.

Verne Magalhães está em Munich, levo Oliveira e Almeitla
commig'o, e fica Saldanha e condessa de lLapagipe para irem a
Bruges Esperar pela imperatriz. O marquez Lie Rezenue tambem
se apresentara em Bl'uges, e nesta, cidade descançará S. IVI. 1.
quatro dias emqU<1!lto venho tL Londres, para ultimar as nego
ciações com o ministerio bl'itannico e sabeI' do meu destino.

Si até aquella época, infelizmente não houverem chegado
as resoluções de V. M. I. eu ficarei com a rainha, e rtabayana
acompanhará a imperatriz.

Si porém houverem chegado, como é pl'ovaveJ, farei o que
V. M. I. tiver mandado.

O gabinete inglez e au, triaco que h~,viam contado com a
minha desgraça, em consequencia das informações de Strangford
o qual eutre val'ias mentiras e calumniasavançoll que V. M. I.
encontrara nos papeis de meu irmão Gerecinó a minhn. correspon
deneia revolucionaria, procuram ago['a captivar-me com obse
quias, suppondo-me restituído ús boas graças Je V. M. r. pelo
feliz resultado das negociações de Baviera, que nenhum delles
soube nem prevenia.

Assim Aberdeen, e Estllerhazy estão mais aforçllrados om
obtel' o meu assentimento para a primei!'a pl'ojectada. llegociaç~o

em que o imperador da Austria devÍfL seI' o [Lrbitro do arran,Jo
de familia, oft'erecendo muitas e diU'erante modificações ou va
riantes.

Eu para augmentar o seu embaraço, mo trei a maior von
tade de ver terminada. a questão portugueza, por qualqu~r
arranjo de familia, uma vez que fosse compatível com a digDl
dade de V. M. r. m3.S ao mesmo tempo notei que segundo os
principios do gabinete britannico e au 'triaco, era agora impos
sivel qualquer negociação, visto como por parte da rainha nin
guem podia tratar. Não podia a rainha por que era menor, e
não podia seu pai, porque o tutor não exercita direitos politicas.
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Em consaquencia destes principios, continuei eu, foi S, M. F.
posta pelos sobel'anos seus a.llíados c parentes, em situação mais
infeliz e desgraçada do que o maior criminoso na cadea, o qual,
segundo a lei, tem um advogado.

Não puderam elles deixar de convir na exactidão do meu'
raciocinio e confessaram que ha mais de um mez se occupavam
de acbar algum meio para supprir aquella lacuna, sentida boje
por todos os gabinetes, mas que a solução deste problema lhes
parecia muito difficil. Apontei então os exemplos ele Henrique VI,
em Inglaterra, e Luiz XIV, em Fl'ança, que ambos de nove annos
exercitaram actos de soberania em razão de circumstancias ex
traOl'dinarias; e nenbuma mais extl'aorelinaria do que aqnella
em que e tava a rainba, tendo aliás a vantagem de poder o
tutor supprir com o seu consentimento a falta de idade como é
permittido em tlireito. Lembrei pois a nomeação ele um conse
lho ele regencia, o qual uma vez estabelecido e reconhecido, po
deria tratar legalmente quanto fosse mister por parte da rainba.
Estberbazy approvou muito a idea, comtanto que os membros
do conselbo não fos em jacobinos; mas Aberdeen ficou indeciso e
prome.teu submetter ao conselho esta opinião, e ter arranjado
para a minha volta o plano definitivo para as negociações com
S. M. fidelissima.

Estberhazy deu-me depois a entender, ignoro se de moto
proprio, ou por alheia, sugge tão, que a imperatriz devia tocar
em Inglaterra a fim de ver a rainha, que na opinião delIe, não
volta ao Brazil, e receber os obsequios ele S. M. B.; que neste
momento o governo inglez estimaria muito a bencvolencia de
V. M. imperial.

Não entrei na discussão deste topico, proclU'ando desculpar
me com as despezas, e com a imperiosa necessidade de accelerar
a partida para o Brazil.

Deus guarde á V. M. r. como todos desejam, e principal
mente eu que sou de V, M. r. obrigado e flel criado. - Mal'que..
ele Ba?'bacana.

CAPITULO XXXIII

Cumpee volver agora os olbos para o que se IJassava na côrte
do Rio Janeiro, dueante o tempo em que em Londres se desen
volviam os acontecimentos historiados lias communicações do
marquez de Barbacena que venho de transcrever.

Não fóra Strallgford completamente correcto Das noticias que
deea, comtudo bastante exactidão lluvia no fundo dellas.

Com eITeito a volta da murqueza de Santos para o Rio de Ja
neiro, e para o f,wor do imperador havia commullicado uma
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grande anima.ção aos invejosos inimigos do marquez, que então
sobresahiam José Clemente Pereira, conde Lages, e os mar
quezes de Jacarepaguà e Queluz, além de outras pessoas da in
tima privança, e pertencentes à domesticidade do soberano.

Este grupo prestava-se a render homenagem àquella se
nhora, com cujo apoio e benevoleucia contava para as intrigas
que urdia, e por seu intermedio insinuava no animo de
D. Pedro.

O conselheiL'o Francisco Gomes da Silva não entrava nestas
tramas, pois sendo, do mesmo modo que era o marquez de Bar
bacena, desaífecto à marqueza, lamentava os eífeitos, e re
ceiava tristes resultados da recrudescencia elo seu ascendente so
bre o espirita do imperador.

Quanto ao marquez de Barbacena pessoalmente, era a indis
posição que votava á marqueza de Santos viva e profunda, sob
o ponto de vista dos seus interesses individuaes, fundava·se a
aversão desta senhora em causas naturaes.

O illustre mineiro havia propendido sempre para o lado da
fallecidp. brazileira imperatriz, e agora trabalhava com inex
tinguivel ardor afim de obter para o imperador uma noiva cujos
dotes moraes e physicos prendessem o seu coração, e asseguras
sem a sua ventura domestica.

Demais era o seu caracter formado de elementos que pela
innata nobreza da tempera 1l1e não permittiam descer a cor
.tejar o favor e valimento da marqueza, cuja indisposição por
todas estas razões não estranhava, e lhe era conhecida.

José Clemente Pereira que constituia a alma do grupo inimigo
do marquez, pelo contrario, para fins politicos solicitava as suas
boas graças, e odiando como odiava o marquez de Barbacena com
o rancor de um coração tacanho e invejoso, sendo agora minis
tro de estado, valeu-se da influencia da marqueza, e da prepon
derancia que elte exercia sobl'e os sens coHegas do mini,terio
entre os quaes predominavam as ieléas e sympathias miguelistas,
para pôr em execução o seu trama.

Coubera ao marquez uma tarefa ardua, rodeada de difficulda
des, summamente delicada, mas gloriosissima, e de vasto alcance
e importancia politica.

43
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A não ser nos dias da victoria de Water los, jamais havia d e
pendido tanto de um só homem, a salvação de um soberano
e de uma nação, como dependera dlllle a salvação da soberana
de Portugal, e da nação portugueza.

José Clemente Pereira e seus comparsas, consumindo-se de
rancor e inveja, ardiam por impedil-o de levar ao fim o glorioso
commettimento, e, pois, aproveitando o ensejo de um momento
de impaciencia, conseguiram do imperador uma medida que,
dando-l!le um substituto na missão em que se occupava, parecia
uesapprovar o procedimento do marquez.

Vi avam elles com es'e acto do imperante, que figuravam
como uma estrondosa desapprovação, empanar a fama do mar
quez.

Pretendiam dessa maneira desaim.l-o aos olhos do mundo,como
si o quilate moral de um homem pudesse ser rebaixado pelo
comportamento de outros homens, e não dependesse o seu va
lor intrinseco antes da benemerencia das proprias acções.

Entr.etanto, si, urgido como fàra, pelas instancias de seus mi
nistros parecia, pelo facto de enviar outro commissario, haver
desapprovado a marc!la seguida pelo marquez, é todavia certo
que, em vista das instrucções com que o munira, tinha o impe
rador ainda deixado nas mãos do dito marquez, a principal di·
recção dos negocias que lhe foram confiados.

A não ter militado tal circumstancia em seu favor, bem como
o facto da cordial e amistosa carta que lhe dirigiu na occasião, e
que provavam não haver o marquezdesmerecido da sua con
fiança e estima, então o passo que D. Pedro dera nesta con·
junctura, teria manchado a sua memoria com a pecha de incon
sidera. o e ingrato para com o seu mais leal, mais dedicado e
mais habil servidor e amigo.

Subsequen temente quando, ao chegar ao Rio de Janeiro, en
tregou o marquez de Barbacena em seus braços, são e salvo, o
de osito que lhe fórn. confiado, e uma esposa, joven, bella, e
que completamente preenchia todas as mais ardentes aspirações
dos seus desejos j os tranSpol'tes do seu agradecimento não ti
veram limites, ao mesmo tempo que as provas de alta conside
ração com que distinguia ao marquez completament~ repararam
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aos olhos do mundo, o mão e:treito do momento de impaciencia
que havia tido.

E' porém, innegavel que o acto do imperador nomeando um
novo commissario, cuja noticia lhe fôra communicada, em pri
meiro lagar pelo conde de Aberdeen, que a recebera de lord
StrangCord a quem o ministro José Clemente Pereira, radiante
de alegria e satisfação, havia logo communicado o facto, muito
magoou ao illustre marquez como se conhecerá pelo desenvol
vimento dos documentos que passo agora a transcrever.

Cartas do conselheiro Francisco Gomes da iI va ao marquez
de Barbacena.

Rio de Janeiro, 19 de j unho de 1829, - Exm. amigo e Sr,
Pelo paquete Cygnet entrado a II do corrente fui entregue de
tudo que V. Ex. remetteu para nosso amo e para milU por um
Miguel de tal, empregado da ucharia.

Do conteúdo da m1rta que agora lhe dirige S. M. 1. verá
V. Ex. que elle por {as ou nefas quer aqui a rainha, para o
que envia agora o rnarquez de Palma, e no que V. Ex. não
deve um momento hesitar, ficando na certeza que nosso AMO É
JIIUlTO EU AilIIGO.

Não lbe mando cópia da carta imperial que leva o rnarquez
por ser muito extensa, pois nella vão exaradas as instrucções, e
elle ha de mostraI-a a V. Ex.

Quanto a negocias de Portugal, não approvou nosso amo,
nem approva que a rainha assigne cousa alguma, e do decreto
que agora remetto, verá qual foi a deliberação que elle tomou;
isto parece-se bem com o que dahi veio in inuado, e na verdade
a mim parece-me melhor. Os ministros da fcl,zenda e de estran
geiros concordaram no mesmo.

A inclusa. cópia é a das Cill't't1S de gabinete para as di:trerentes
potencias que tinham diplomatas em Portugal.

Por aqui não ba novidade.
Deus queira que esta ja ahi o não encontre, ou si o encontrar

que seja já apromptando-se, e em vesperas de "ahida com a
noiva de nosso amo, nada mais lhe digo sinão que sou e serei
de V. Ex. amigo, etc. obrig-adissimo.-Francisco Gomes da Silva.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 1829.- Exm. amigo e Sr.
No di:120 do corrente sahiu o marquez de Palma para e a cor
veta brazileira Ma?-ia Isabel, e no dia 22 recebi o sacco de des
pachos vindo no paquete Rayalist por mão do encarregado de
Napoles.

Esta. respondido a tudo pelo marque:,- de Palma, que natural
men te já ahi estará ao receber desta; como tambem possa acon
tecer que ainda não esteja, ahi vão 2as ,ias das cartas que
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foram pelo marquez relativas à pessoa ela. rainha (pois que o que
é relativo a Portugal não admitte 2as vias) e casamento de nosso
amo, a que tenho a accrescentar que na manhã do dia em que
sahiu o marquez, nosso amo, não sei que barulho teve com a
marqueza, que escreveu a carta que agora remetto á V. Ex.
ausente a ltabayana e na de ambos a Pedra Branca, e mandan
do-a por um escaleI' atraz da corveta, voltou o escaleI' às oito
horas ela noite trazendo a carta, porque não pMe pegar na
corveta: do seu conteúdo verá, que S. M. L (apezar do que
mandou dizer em 16 de maio pelo paquete Pigeon, e em abril
pelo Plover, que tudo fica de nenhum effeito) quer casar, e
quanto antes, portanto i por desgraça o casamento não estiver
ainda effectuado (como eu julgo e espero que esteja) V. Ex.
deve pór tudo de parte, e tratar deUe como de um negocio do
qual depende a salvação do Brazil.

Esta carta ha de ser eatregue a V. E1L pelo almirante Otway,
que tambem é portador de uma carta de S. M. L para a rainha .
. Escuso dizer a V. Ex. que este almirante deve ser muito

bem tratado, pois que Só ha de lembrar dos obsequias que eUe
constantemente tem feito a nosso amo, e fallo-Ihe com fran
queza, sin to bem que elle se retire.

Nada mais s~ me offerece dizer-lhe sinão que sou de
V. Ex. amigo, etc. Obrigadíssimo.- Francisco Gomes da Silva.

Somos a 27 de junho de 1829.- Nosso amo não quer man
dar a mesma carta em que acima f.Lllo, e esteve para ir pelo
marquez de Palma, mas manda a inclusa; e como sua essencia
é a mesma escuso de nada mais dizer, sinão que os bons brazi
leiros, e os amigos ele nosso amo desejam de coração ver quanto
antes etl'ectuado este ca~amento para gloria e honra de S. M. 1.
e felicidade da nação brazileira. Sou de V. Ex. amigo certo e
obrigadissimo .- O Gomes

Rio de Janeiro, 27 de julho de 1829.- Exm amigo e Sr.
Aqui chegou o Paulo Barbosa no dia 24 do corrente com o tra
tado do casamento, e alJi volta com a ratificação. Estimarei
porém que já alli o não ache, mas como póde acontecer que
ainda ahi esteja, vai o que tem havido por cá.

No mesmo dia do barulho em que lhe falIei na minha de 24
do mez proximo passado, nosso amo mandou o mini tro do im
perio a casa da mal'queza (onde eUe ja não bia, desde o dia Que
recebeu o retrato) participar-lhe Que estando justo o seu casa
mento, era neressario que ella sabi se do imperio; que eUe lhe
daria 300: 000 pelos seus predi.os, que dispuzesse de sua
mobilia, de tudo que era S'3U, e que aquelle 300:000 111'os daria
em apolices do govemo, pondo-ll1e annualmenle os seus
juros em qualquer parte da Europa a cambio par. Despro
positou e dis e que nãG sahia por caso nenhum. Foram
mandados acon_elhal-a Manoel Alves, Oliva, João Josê Lopes,
barão de lnl1omerim, e o irmão dell[~ José de Ca tro, etc. con
tinuou no mesmo.
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Nosso amo tem esperado tres lUas a resposta, e no caso
della não querer annuir tem resolvido que lhe cessem todos os
prós que recebe pelas differentes repartições da casa imperial,
e que lbe seja unicamente entre~ue a quantia de 1 :000
mensal, mercê que tem por um aecreto, e que na minha
opinião lhe deve ser conservada.

O irmão e filha tratam de mudar-se de casa, veremos.
Vou escrever ao almirante ingle~ a ver si demora a cor

veta um dia mais, e si nella vai além da ratificação do tratado
de casamento, mais a ratificação deste negocio.

Somos a 28 - O almirante annuiu a demora de um dia, não
succedeu assim li. Exma. que arrumou os pés á parede; el1a o
sentirá.

Foi hoje ordem a todas as repartições da casa imperial para não
lhe dar mais cousn. algum:1, e retirarem-se o criados e escravos
que la estavam; foram-lhe entregues as bestas que se tratavam
nas cavallaricas, e no pa to ; receberam ella e a mãi ordem para
cntregarem as nomeações das damas que ja entregaram; tiveram
ordem todos os criados e criadas para não a visitarem, nem della
receberem visitas, pena de serem demittidos.

O irmão e :filha mudaram-se, e aqui tem o fructo da embir
ração, teima, e não sei que mais diga.

Rontem nosso amo mandou à marqueza todas as galanta
rias que della havia recebido desde o principio, e mandando ella
um criado saber da duqueza, foi-lbe respondido que tinha pas·
sado bem, e continuaria a passar melhor, sendo escusado tor
nar a mandar saber della.

Somos a 30 - Assignou nosso amo hontem a ratificação do
casamento, por mim escripta, como tem sido tudo pertencente
a es te negocio, contra a opinião e vontade do Sr. Aracaty.

Relativo aos presentes do estylo sua magestade imperial
ordenou que se llze sem, e isto, creio, lhe sera participado pelo

- ministro dos negocios estrangeiros; sei bem que não se 11a de
esquecer de mim porém sempre lhe lembro, que eu tenho servido
de secretario de sua magestade imperial; de official maior da
secretaria, etc., nada mais lhe digo, pois que além de ser meu
amigo, sabe que eu ambiciono mais as honras que o dinheiro.

Paulo Barbosa portador desta vai despachado para Vienna
secretario de legação; elle é muito bom moço, e digno da estima
de V. Ex.

Adeus até a vista - De y. Ex. amigo, etc. obrigadissimo.
Francisco Gomes da SillJa.

Carta de D. Pedro ao m arqnez de Barbacena a que aliude o
conselheiro Gomes na sua correspondencia.

Meu marquez. - Ainda que muito duvide que esta o en
contre, comtudo faço-a e por cautela vai dirigida com o sobre
escripto para o marquez de Barbacena, ausente ao visconde de
Itabaya:na, na falta de amhos. para o visconde de Pedra Branca.
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E' igual ao da, minha anterior (este sobre-scripto) em que
lhe ordeno a continuação do negocio do casamento; mas ha
vendo-me esquecido, caso ja lá não esteja, determinar quem
ha de conduzir a imperatriz, ordeno que seja o marquez de Re
sende, ou o de Maceió, vindo tambem o visconde de Pedra
Branca nesta mesma occasião ; e na mesma embal'cação.

Nada mais tenho a dizer; quanto aos mais criados facil é o
arranjar-se, e do modo porque o fizer dou-o por bem feito.
Seu amo e amigo - Pedro.

Rio, 27 de junho de 1829.

Correspondencia trocada entre o marquez de Barbacena, e os
marquezes de PalmeIla, e de Valença, e José Antonio Guer
reil'o, membros designados por D. Pedro para formarem a
·regencia de Portugal, sobre meios pecuniarios para o serviço da
Sra. D. Maria n.

Londres, 13 de julho de 1829 - IlIm. e Exm. Sr. - Sa
bendo que V. Ex. se vel'á obrigado a ausentar-se com muita
brevidade desta côrte julgamos do nosso dever, e de absoluta
necessidade ter com V_Ex:. uma explicação franca e pOl' es
cripto antes da sua partida sobre as questões pecuniarias, que
interessam ao serviço da Sra. dona Maria II.

V. Ex. sabe que quando sua magestade o imperador do
Brazil'determinou a formação de um conselho de regencia para
sustentar a causa de sua augu ta filha, e se dignou designar
nos para membros desse conselho, ordenou ao mesmo tempo,
que a nossa installação não tivesse logar, sem que primeiro
tivessemos negociado, e obtido o empre timo de um 1.000.000:10.

Não ignora V. Ex. tão pouco as deligencias que temos feito
ha mezes a esta parte para obter o sobredito emprestimo, ou
ainda mesmo o de uma quantia menor, e o resultado dellas tem
sido o de nos convencer plenamente que toda a negociação a este
respeito será baldada, uma vez que não possamos offerecer aos
prestadores, como segurança a garantia publica e positiva do
governo do Bl'azil.

Dirigimos-nos, portanto, a V. Ex. pedindo-lhe que nos auto
rise a oíferecer e prometter a dita garantia, no que. estamos
persuadidos que o Brazil não corre risco de ficar lesado, visto
que pela convenção de 29 de agosto de 1825 se obrigou a pagar ao
governo legitimo de Portugal, que hoje reside na Sra. D. Maria II,
a somma de dous milhões sterlinos, á conta dos quaes apenas
se terá recebido umas 500.000:10.

Si infelizmente V. Ex. se não se achasse com os poderes
necessarios para desde logo conceder a garantia do seu governo,
occorre-nos pedir-lhe ao menos que a subscreva sub spe rati no
caso que achemos meios de ajustar dessn. maneira um contracto,.
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cuja validade ficará então dependendo de Ser approvada por
S. M. o imperador do Brazil.

E' uma verdadeira calamidade que por este modo fique
ainda retardada indefinidamente a installaç'1o da regencia, e
mesmo em risco de nunca se verificar, quando S. M. o imperador
não queira dar ao contracto a garantia do seu governo; não
cabe porém, em nossas forças remediar este mal, e só podemos
lamentar as tristes consequencias, que daqui se seguem para o
serviço da Sra. D. Maria II e para a sorte dos portuguezes
fieis a sua magestade.

« Cumpre-nos ainda representar a V. Ex. que tendo as res
postas do Br::tzil de tardar ainda talvez muitos mezes, entre
tanto se perderá toda a esperança de sustentar a causa, e de
animar os subditos da Sra. D. Maria II si não houver ao
menos os recursos pecuniarios indispensaveis para soccorrer os
defensores da ilha Terceira, e para distl'ibuir, aind::t que seje
com a maior parcimonia, para outl'OS objectos de serviço da
S. M. fidelissima.

Uma somma menor de 8.000;€ mensaes seria totalmente
inadequada, e mesmo essa não poderá bastar senão com muita
difIiculdade e sómente no caso de nos acharmos habilitados
a fazer fac9 primeiro ã divida atrazada, e ao pagamento das
leUras já acceitas.

Julgamos que não seria impossivel (quando V.Ex. não tenha
á sua disposição meios pecuniarios sufficientes para DOS fornecer
a dita somma) obter um emprestimo sobre a garantia pessoal
de S. M. o imperador do Brazil de 50 ou 60.000:ll, o quo.l
deveria emboIçar-se immediatamente, quando se contrahisse
outro emprestimo maior.

Estamos bem certos, por conhe cermos o vivo interesse que
V. Ex. toma a bem da causa da augusto.. senhora cuja guarda
e tutela lhe foi delegada, que não nos deixará á sua sahida, de
Londres, no terrivel embaraço em que forçosamente nos acha
riamos, si estes negocias não ficassem determinados do modo o
mais claro.

Deus guarde a V. Ex. - Illm. e Exm. Sr. marquez de Bar
bacena.-Ma1"que~ de Palrnella.- Márque~ de Valença.-]. A.
Guel'?"ei?·o.

Resposta do marquez:

«Londres, 17 de julho de 1829.- lllms. e Exms. senhores
Tenho a honra de accusar o officio que VV. EEx. me dit'igiram
em 13 do corrente, ponderando-me as infructuosas deligencias
que hão feito para contrahir o emprestimo de um milhão es
terlino, sem o que não páde verifical'-se a formação do. con·
selho de regencia de que VV. EEx:. têm de ser os dignos
membros, na conformidade das ordens de S. 1\1. o imperador
do Brazil, para a sustentação da causa de S. M. fldeli sima a
Sra. D. Maria II e pedindo serem pormim autorisadasa ofi'erecerem
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ou prometterem a garantia publica e positiva uo meu governor
afim de ultimarem a negociação do mencionado emprestimo.

E' quanto me cumpre responder a VV. EEx. sobre este im
portante objecto, é, que apezar dc não me achar autorisado
para o fazer, todavia não hesito em arrnuir ao desejo de
VV. EEx. promettendo·lhes a pretendida garantia, quando
V V. EEx. a julgarem necessa!'ia, mas sub spe rati como VV. EEx.
mesmo lembraram nD seu dito omcio.

Deus guarde a VV. EEx. - Illms. e Exms. Srs. marquez de
Palmella, marquez de Valença e José Antonio Guerreiro.
Ma1'quez de Barbacena.

No entretanto tinha a noticia de que D. Pedro ordenara com
imperativa insistencia xo marquez de Barbacena (l regresso de
sua augusta filha para o Rio de Janeiro, produzido viva inquieta
ção entre os fieis subditos de sua magestade fidelissima, os quaes
em consternação erguiam as mãos ao Céo para que semelhante
catastrophe não viesse a verincar-se,

Com etreito parecia não ser mal applicada a designação de ca
tastrophe que davam á verificação da volta da rainha, pois que
a simples noticia delIa, já haviam causado o maior abatimento
no animo dos emigrados residentes em Inglaterra e França;
sendo apregoada pelos fautores da usurpação, como uma fuga,
e da parte do imperador, um abandono da causa da legiti.
midade.

O mesmo governo inglez mostrava-se impressionado e inquieto
como quem presagiava consequencias de tal retirada, que vi
essem ainda mais complicar os negocias de Portugal.

Na verdade era obvio que no estado actual daquelle paiz, e das
rela~ões das potencias da Europa com eUe, a ausencia da rainha
devia de ser altamente prejudicial aos seus interesses, porquanto
atrastada para um outro hemispherio, e mantendo de lá incerta,
trabalhosa e precaria cOll1munkação com os estados europeos; a
sua partida não deixaria de ser ?ODsiderada como um virtual
abandono das suas pretenções, e de seus direitos; vindo a nação
portugueza por causa disso a confirmar-se na sua obediencia ao
usurpador; sendo por outro lado impossivel" que nestas cir
cumstancias, os governos europeus pudessem consentil' na pro
longação indefinida do caracter anormal das suas actuaes relações
com aquelle reino.
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Demais não se podia negar, que no caso de operar-se qualquer
mudança no governo de Portugal, ou mesmo no de ficar o throuo
de facto vago, a pacifica successão da rainha seria attendida com
maiores difficuldades, e encontraria menos favor na nação por
tugueza, vindo eUa do Brazil, do que si viesse de qualquer paiz
europeu, visto como o natural ciume dos portuguezes, e o senti
mento de orgulho nacional, mais facilmente se accenderia augmen
tando a relutancia de recebeI-a, vindo esta princeza brazileira
do porto do Rio de Janeiro.

Assim, era extrema a angustia, e perturbação que a noticia <.lo
seu r9gre~so produzia entre os partidistas <.la sua causa, cujos
temores estão expressados com clareza e vigor na correspondencia
que se vai,ler.

Carta do marquez de PalmeUa, marquez de Valença e José
An tania Guereiro ao marquez de Barbacena.

Londres, 6 de agosto de 1829.-Illm. e Exm. Sr. - A no
ticia que nos deu o visconde de ltabayana do conteúdo da carta
de S. M. o imperador para V. Ex. vinda pelo ultimo paquete,
tem nos posto, como V. Ex. facilmente acreditará, na ultima
consternação; e quasi que chegariamos a desesperar da ca,usa da
rainha, si não tivessemos no caracter de V. Ex., e no seu zelo
pela mesma sagrada causa, um justo motivo de confiança que
ainda nos anima, e nos persuade que V. Ex. á custa mesmo de
commetter um acto de de.;;obediencia, o de attrahir soqre si uma
responsabilidade momentanel1, !la de querer salvar seu augusto
amo da deshonra perpetua que lhe resultaria, si por executar as
suas ordens, se houver de perder immediatamente toda a espe
rança da restauração dos direitos da rainha nos~a senhora. Por
tanto assentamos dirigirmo-nos a V. Ex. por escriptoj ainda que
nada lhe possamo" dizer, que a V. Ex. não tenha já occorrido,
comtudo estamos bem certos que não deixará de ser sen,ivel as
instancias não só dos portuguezes emigrados, ma tambem de
quantos permanecem em Portugalleaes á sua legitima oberana
de que nesta occasião ncs persuadimos ser interpretes fieis.

S. M. o imperador collocado a uma tão grande distancia da
Europa tem jnielizmente tido muitas provas convincentes, de que
as suas resoluções, quando aqui chegam, não são já applicaveis
às circumstancias, e deve por consequencia uma vez que conoca
em seus plenip(\tenciarios uma tão justa confiança, como a que
V. Ex. lhe merece, não estranhar, antes levar muito a bem, que
elIes tenham o zelo e a coragem necessaria para e afa tarem da
leitra afim de seguirem o espirita das suas instrucções.

No caso actual é obvio em primeiro lugar que nenhum grande
inconveniente póde seguir-se da demora de S. M. F. na Europa
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por alg-uns mezes; porque quando S. M. 1. a não approve
facilmente a pMe chamar para sua companhia, sempre que
quizer.

Por outra parte não pMe negar-se que da immediata par
tida de S. M. para o Brazil, ainda quando se não siga a sua
total rui na, podem ao menos resultar os gravissimos prejuízos
que ,amos apOlltar.

Primeiro, que as potencias européas, e a Inglaterra á testa
de todas, aprov item gostosas este pretexto para reconhecerem
desde logo o· senhor infante D. Miguel, fundados em que
S. M. 1. abandona assim, e dá por perdida a causa de sua filha;
segundo, que os defensores da ilha Terceira, no momento
mesmo em que ::;e necessita armaI-os da maior força moral,
para fazerem energica resistencia contra os ataques de que
estão actualmente ameaçados, vão receber com a noticia da
partida da rainha um golpe que deve atterral-os, e que elles
julgarão não sem motivo, como precursor de um completo aban
dono j terceiro, que os portuguezes de dentro e de fóra do reino
tambem cahirão em inteiro desalento, e deixando de conside
rar-se como unidos á roda de um centro commum, se resi
gnarão successivamente a viver tranquillos dehaixo do governo
que até agora tem considerado como intruso.

Estas tres consirlerações são tão claras, e de tanto peso,
que não duvidamos que elIas façam a devida impressão no espi
rita de V. Ex. attendendo a Que por um lado não se perde
nada, e pello outro se arrisca tudo.

Emquanto a nós parece-nos que S. M. o imperador
quando expedia a V. Ex. estas ordens, o faria na hypothese de
já estarem cumpridas as anteriore', e'11 virtude das quaes
deveria ter-se instal1ado um cOllselhú de regencia, e alcançado
os meios pecuniarios indispensaveis para desempenhal' as suas
attribuições: não se verificando porém esta hypothese, ficaria
com a partida de S.M. F. ainda mesmo quando V. Ex. pudesse
subministrar alguns subsidias temporarios, o mesmo conselho
impo sibilitado de apparecer, e os portuguezes um corpo ace
pbalo, qaasi reduzido a total abandono sem direcção alguma,. e
quando menos, impossibilitados de toda a communicação officlal
com os governos estrangeiros. E' certo que este ultimo incon
veniente ce sará si a rainha fidelissima se demorar ainda na
Europa até vir a decisão de seu angusto pai sobre as providen
cias para a iustallação da regencia, que S. M. o imperador sem
duvida já julgava ínstallada.

Tambem nos será licito acrescentar que S. M. quando
escreveu ultimamente a V. Ex. ainda não podia ter conheci
mento da nota de lord Aberdeen, em que quasi expressamente
previne a V. Ex. do resultado que se seguirá da pat'tida da
rainha; e estamos persuadidos que a leitura desse documento
aliciaI tet'iL convencido aS. M. da razão e conveniencia rIa
su pensão da execução das suas ordens; o quanto temos ollvido
desde que o theor dessas ordens Íl'auspirou aqui em Londres,
nos confirma cada vez mais nesta opinião.
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Finalmente concebemos n. firme esperança ele que V. Ex.
sabera com aquella eflicacia que lbe inspira o amor que tem
pelo seu soberano, e que a verdade autorisn. neste caso, avaliar
o quanto seria contrario á dignidade de S, M. r. abandonar
sem providencia alguma os subditos da rainha sua fill1a, e repl'e
sentar francamente a S. M. que a sua honra exig-e, ainda
mesmo I]uando se vejn. na <lura necessidade de desistir dn.
contenda, que o não faça sem adoptar ao mesmo tempo as pro
VÍclencias necessarias para que não pareça que se faz uma
odiosa e cruel distincção entre a cau a da rainha e a da nação
portugueza ; e pal'a que se não dê agora aos povos, o fatal
exemplo de ver a fidelidade não só perseguida por ferozes ini
migos, mas tambem despresada e quasi mal olhada pelos prin
cipes, a quem servia a custa da prescripção, e dos maiores
sacrificios. E' inutil desenvolver mais esta ideas para V. Ex.
que certamente abunda nellas, e entregando a V. Ex. a nossa
Cc'\usa, sabemos por experieneia que a entregamos a um verda
deiro amigo della, e sobre tudo a um ministro que tantas provas
evidentes tem dado do interesse fervoroso que experimenta pelo
serviço da jovem rainha, confiada a sua guarda.

Deus guarde a V. Ex. Illm" e Exm. Sr. marquez de Barbacena
-lIfarque.::; de Palmella - Marquez de Valença - Jose Antonio
Guerreiro.

Resposta do marquez de Barbacena

Leleham, 16 de agosto de 1829. - Illms. Exms. Srs.- Tive a
honra de receber o oflicio de VV. EE. de 6 do corrente, no
qual expondo todas as razões que em sua opinião se opp5em ao
embarque de S. M. F. para o Brazil, pretendem VV. EE. que
eu suspenda por algum tempo a execução das ordens do impe
rader meu amo, como unico meio de 'alvar a causa portugueza.

O primeiro dever de um subdito fiel é obedecer as ordens de
seu soberano, e ninguem melbor que VV. EE. sabe avaliar
este principio fundamental da honra portugueza.

São tão positivas e tão repetidas as ordens ele S. M. r. para
o immediato regresso de sua augusta filha, que sem me expor
a commetter o crime de desobediencia. formal, e parecer talvez
implicado em suborno ou traição, eu não posso retardar o em
barque de S. :M. 1. um só dia além daquelle em que se despedir
de S. M. britannica.

Em taes circumstrancias só me cabe considerar acabada a
minha commissão na Europa, para me o cupar com igual afinco,
e praza a Deus com mais feliz successo, dos mesmos objectos no
Brazil. Antes porém, de embarcar transmittirei a VV. EExs.
alguns documentos que e tão em mau poder, e darei conheci
mento das quantias que ficam á sua disposição.

Deus guarde a VV. EEx. Ilms. e Exms. Srs. marquez de Pal
mella, marquez de Valença, e José Anto:Jio Guerreiro.- Mar
quez de Ba1·bacena.

. .
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Lalebam, 21 de a.gosto de 1829 - I1ms. e Exms. Srs. - Re
nebendo neste momento o deceeto para a creaç'ão da regencia, e
as cal'tas de ga,binete C0mmunicando aquella medlda ás potencias
amigas e alliadas, eu me apresso a entregar uns e outros diplo
mas a VV. EExs. a quem tudo edirigido, e a quem compete a
sua execução.

Deus guarde a VV. EExs. I1ms. e Exmil. Srs. marquez de
Palmella, marquez de Valeoç'a e José Antonio Guerreiro.- Mar
qne:; de Barbacena.

Tendo o marquez de Barbacena passado 00 dia 17 de julbo de
1829 ao visconde de ltabayana, conforme as instrucções que
tinha de D. Pedro para o caso de sua ",usencia ou impedimento,
a honrosa commissão que lhe conferira, tanto da guarda da
pessoa de sua filha a senhora D. Mada II como da reclamaçâo
dos inauferiveis dlreitos da mesma senhora á cor6a de Portugal,
partiu no dia 20 para Munich afim de receber e acompanhar para
o Brazil a futura consorte do soberano.

No dia 2 de agosto de 1829 á uma hora da tarde foi celebrado
em Munich o casame nto do imperador com a serenissima prin
ceza Amelia Augusta Eugenia de LeucI1 temberg. Sua magestade
a imperatriz reservou o dia 3 para despedir-se da sua família,
incluindo a rainha viuva e filhas. A 4 seguiu viagem para Os
tende. O marquez de Barbacena acompanhou a sua mageste no
primeiro dia de viagvm, separando-se então para vir a Londres
cumprir as ordens do imperador. Nas cartas para D. Pedro que
seguem, da o marquez minuciosa conta da sua commissão .

Laleham, 11 de ag-osto de 1829 - Senhor- Ac~bo de chegar
de Munich tenúo feito 330 leg-uas de viagem em cinco dias, e isto
ba ta para V. M. fazer idéa do abatimento em que estarei.

Em logar de tomar algum descanço, sou obrigado a sahir
para solicitar audiencia deI-rei, e fazer as disposiç'ões que são
muitissimas para deixar e te paiz a 20. Pretendo fazer que o
paquete de Buenos Ayre larg-ue Llous dias antes de mim, e então
darei conta circumstanciada de todos os negocios a meu cuidado;
limitando-me neste momento ao principal, porque o paquete do
Brazil não larga, e não desejo retardar a V. M. I. um só mo
mento a seguinte noticia.

No dia 2 rl0 corren te foi celebrado o casamento de V. M.
à. uma hora da tarde com a maior solemnidade, e com um novo
genero de pompa, que provavelmente será seguido nos futuros
actos da mesma natureza.
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o dia 3 reservon S. M. a imperatriz para despedir-se da sua
au~üsta família, inclusive a rainha viuva e filhas, e foi um ver
daaeiro dia de lagrimas.

A 4 seguiu viagem para Ostende, onde chegará a 15 ou 17
para transportar-se á Port:5mouth.

Em O~tende encontrara o camarista Saldanha, e a dama
condes a de Itapagipe, e na viagem vem acompanhada por seu
irmão o principe Augusto, velo marquez de Rezende, veadol'
Verne Magalhães, porteiro da camara, Almeida, e secretario
Oliveira, sem fazer menção dos fidalgos e fidalgas que por obse
quio vão até Oiitende para voltarem á Muuich.

Em serviço de S. M. a imperatriz só vem uma dama allemã,
um medico, um confessor, um thesoureiro, quatro criadas de
quarto, e tres criados de libré.

Com o principe Augusto vem o seu aio conde Mejan, ajudante
de campo conde Sprety, um secretario, um medico, e quatro
criad€ls de libré.

Eu tive a honra de acompaubar aS. M. no primeiro dia de
viagem, sepal'ando-me então para vir a esta capital cum~rir as
ordens de V. M.

Até aqui foi sobre o testemunho de outros que tenho dado a
V. M. r. noticias de sua augusta noiva, hoje dal-as-hei fundado
no testemunho proprio e na minha convicção. E' indubitavel
mente a mais linda princeza e a mais bem educada que presen
temente existe na Europa, e quando a vi emparelbada com as
primas, que foram primeiramente pedidas, dei muitas graças a
Deus de haver V. M. r. escapado daquelles casamentos.

A imparatriz é linda como V. M. r. verá pelo seu retrato
que vai nesta occasião, mas a sua instrucção, as suas virtudes
excedem quanto posso dizer em seu elogio. V. M. 1. gosará do
prazer domestico em ma.ior gráo, do que nenhum dos seus sub
ditos e isto é o que V. M. queria e quanto convém ao imperio.

O principe Augusto é igualmente mui bem educado e mere
cerá o favor e amisade de V. M. r. E' mais honorifico que elle
seja hospedado no Paço, mas não sabendo eu si haverá cOlllmodo,
ou si tal ser:'l. a vontade de V. M. jã teuho disposto para ficar
em ai "'uma das chacaras visinhas.

Hoje mesmo tive a homa de receber a carta de V. M. L de
15 de maio e pedirei amanhã dia para a despedida da rainha.

Sinto não !laver acertado com a vontade de V. 1. 1. em
tudo que he~ feito, mas espero mereceI' perdia de faltas prove
nientes de pouca capacidade e muito zelo. Hoje não posso dizer
mais.

Deus guarde a V. M. L por mui tos annos, como todos dese
jam e principalmente eu por ser - De V. M. r. obrigadissimo
e fiel criado. - Marque:; de Barbacena.

Laleham, 19 de agosto de 1829. - Senhor. - Pelo paquete
deste mez dei conta a V. M. r. de se haver celebrado o seu casa
mento a 2 e começado S. 1\'1. a imperatriz no dia. 4 a sua viagem
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para Ostende, sendo acompanhada por seu irmão e pelo marCJ.uez
de Rezende; emquanto vim a Londres cuidar do que fosse mistér
fazer relativamente a S. M. F. segundo as ordens de V. M.
imperial.

Foram estas de regressar S. M. e eu as recebi no dia 11.
Pedi a 12 audiencia do rei e dispuz tudo para partir 24 horas
depois daquella visita. Hoje me disse o conde de Aberdeen
que o rei em lagar de receber a visita da rainba, quer vir a
Laleham despedir-Be della, e que provavelmente o fará no pri
meiro dia de bom tempo. As cbuvas têm sido constantes e copio
sas. Esperando, pois, que a visita seja amanbã, ou depois de
amanhã, partirei sabbado, 22, para Ostende, e na segnnda-feira
chegaremos a Portsmoutl1 para velejar a 25 ou 26 segundo pre
tende o almirante.

Deixo par[\, a vista a communicação das ameaças de Esther
hazy e Aberdeen, em consequencia da volta de S. 1\01. F., que
tudo se reduz a poucas palavras. A volta da rainba para o
Brazil, no dizer delles, equivale ao abandono, dos seus direitos,
e como. o imperador não tem forças para a repor no throno e as
outras nações não podem sCoífrer por mais tempo a interrupção
de relações com Portugal, segue-se que antes de chegar S. M.
ao Brazll, estará D. Miguel reconhecido por todas os soberanos
da Europa, excepto o da Austria.

Antes de hontem chegou um paquete que largára dessa
capital a 18 de junho. Eu não recebi uma só linha do ministerio,
ou do conselheiro Gomes; mas é publico que a missão annun
ciada por Strangford para o marquez de Queluz, passara pal'(L o
de S. João da Palma" o qual deve aqui cheg'ar em poucos dias
para reparar faltas ou crimes que hei commettido. Das faltas
não duvido eu, mas terão sido involuntarias e s mpre filhas do
maior zelo e interesse pela gloria de V. M. 1. Quanto a crimes,
não está no poder dos homens fazer com que os commettlt, em
quanto a Divina Providencia me conceder esse mesmo pouco juizo
com que me dotou.

Contente com o testemunho da minha consciencia e seguro
da ju tiça de V. M. 1. não temo apparecer e nada desejo tanto
como entregar a V. M. r. os dous sagrados depositas confiados
ao meu cuidado, para acabar o resto dos meus dias em honroso
descanço e completo retiro.

S. M. F. sofrreu por tres dias algum defluxo, mas esta hoje
boa e impaciente por se ver a bordo.

S. M. a imperatriz estava de perfeita sa.ude a II, data da.s
minhas ultimas noticias e continuava a receber em sua viagem
as honras e os obsequias deviüos a sua alta gerarchia.

Deus guarde a V. M. 1. como todos desejamos. - Sou de
V. ~l. 1. obrigadissimo 'e fiel criado. - lIIa1'Clue. de Bal·bacena.

No dia 20 de agosto dc 1829 chegou a Londres o novo com
missaria marquez de S. João da Palma, enviado da côrte do Rio
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de Janeiro, para segundo me disse alli, reparar as faltas, e o
crime de desobediencia do marquez de Barbacena.

Accusavam-n'o de haver desobedecido as positivas ordens do
imperador, e do governo demorando-se em Londres com a rainha,
depois de ter recebido ordens positivas de regressar para. o Rio
de Janeiro.

Entretanto não era passiveI formular accusação mais injusta
e infundada.

Desde a data de 4 de novembro de 1828 escrevia o .marquez
ao soberano, e ao ministro dos negocias estrangeiros marquez
de Aracaty, que o meio mais seguro de salvaI' a pessoa da
rainha, e a dignidade do imperaJor, eram não transigir com o
usurpador, e mandar retirar a rainha immediatamente para o
Brazil, sentimentos estes reiterados em todas as suas missivas
até a ultima.

Allegava-se a ordem de 23 de c!ezembl'o que levou 96 dias
a chegar á Inglaterra, e calava-se a de 2 de abril que veio
em 50 dias.

A primeira mandava embarcar, a segunda suspendia ·0 em
barque.

Recebendo a primeira, o marquez de Barbacena mandou
apromptar as fragata, fechou as negociações com o governo
inglez, e pediu audiencia de despedida; mas tendo recebido a
segunda, antes de se ella verificar suspendeu o embarque;
procurando porém til'ar partido da sua observancia das ordens
do imperador, apparentou nascer a suspensão do embarque de
condescendencia para com os desejos expressados pela Ingla
terra e Austria, quando aliás os motivos de demora eram bem
diversos.

Em maio escreveu D. Pedro ao marquez communicando-Ihe
que não queria mais casar, e ordenando de novo o regresso da
rainha .

•1as o marquez de Barbacena já em 14 de junho, e antes de
receber tal carta, escrevia ao ministro dos negocias estrangeiros
marquez de Aracaty, que tratava com afinco dos aprestos de
viagem, porém esperando receber no ·dia 20 daquelle mez a.
ractificação do tratado matrimonial do imperador, e a certeza



- 688-

daquelle em que devia apre~entar-se em Municb como commis
sario imperial afim de receber e acompanhar a augusta noiva,
só aguardava esta communicação para fixar o dia da partida
de S. M. F.

Convém ponderar que até o dia 28 de maio de 1829 estava o
marquez sem real, e sem esperanças de o haver, visto não se
ter podido realisar até essa data, e sim sómente então, o em
prestimo das 400.000:e emprestimo cuja negociação aliás, não
era ao marquez que se achava commettida, como se reconhe
cerá pela leitura da carta seguinte dirigida por elle ao ministro
da fazenda Miguel Calmon.

Laleham, 12 de abril de 1829. - Illm. e Exm. Sr. - Tive a
honra de receber dous oflicios de V. Ex. com a data de 29 de
dezembro do anno passado autorisando-me em um para na ausen·
cia ou impedimento do visconde de Itabayana contramr um em
prestimo de quatrocentas mil libras esterlinas, e determinando
no outro qual deverá ser a applicação daquelle emprestimo.

E porquanto o referido visconde de ltabayana se occupa
actualmente de cumprir as ordens de V. Ex. não me cabe fazer
a este. respeito outra. cousa mais do que certificar ã. V. Ex. da
recepção dos oflicios, e da prompta obediencia com que satis
farei, havendo occa ião, quanto V. Ex. determina.- Deus
guarde a V. Ex.

Estava pois o marquez de Barbacena, como eu dizia, sem
dinheiro nem sequer, para pagar o que a rainha devia. E a
penuria tinha chegado a ponto de se estar a dever pennas,
papel e as mais insignificantes despezas da secretaria.

NeStas circumstancias a retirada da rainha teria sido inter
pretada como uma vergonhosa fuga.

E nem mesmo havia dinheiro para a promptificação das fra
gatas que deviam conduzil-a para o Brazil.

A terceira ordem de D. Pedro, mandava a retirada da rainha
imperativamente. 0 marquez a recebeu a 11 de agosto, a 12
pediu audiencia a el-rei, e dispoz tudo para partir 24 horas
depois daquella visita; mas por uma ultima pirraça de lord
Aberdeell, só se poude elia verificar no dia 23. No dia 20 era
chegado o marquez de S. João de Palma, e a não se haver dado
esta ultima demora, não causada pelo marquez de Barbacell't,
ja o novo commiss1rio o não teria alcançado em Inglaterra.
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Demais, desde pl'incipios de abril tinham crescido as proba
bilidades de se ultimar o contracto de casamento do imperador;
e convinha levar a rainha e a noiva nas mesmas fragatas, não
. ó afim de não duplicar as despezas de transporte, como para,
pela reunião de uma força mais imponente, resguardar estas
augustas princezas de qua.lquer golpe de mão que pudesse ser
imaginado, e tentasse a esquadra do usurpador em alto mar:
importa saber-se, que, de intelligencia com o almirante conde
de Souzel, tinha o marquez feito pór as fragatas em um pé de
poderem bater victoriosamente a esquadra de D. Miguel.

Era evidente pois que a missão do marquez de S. João da
Palma, não visava outra cousa sinão desairar o marquez de
Barbacena, tendo sido uma intriga urdida pela cabala dirigida
por José Clemente Pereira e o marquez de Queluz.

Não parece, porém, que o marquez de S. João da Palma ti
vesse entrado no trama, visto a reluctancia que manifestou ao
chegar á Inglaterra, de assumir a direcção dos negocios, como
evidencia a correspondencia que passo a transcrever, trocada
entre eUe e o marquez de Barbacena,

o marquez de S. João da Palma ao maJ.'quez de Barbacena:

IlIm. e Exm. Sr. - Em additamento á communiC<'1.ção ver
bal qt'e fiz a V. Ex. de ter encontrado á vista da ilha Terceira
uma esquadra portugueza composta de dez navios de guerra e
seis transportes, julgo igualmente de meu dever, dar á V. Ex.
conhecimento das medidas de precaução que em tal caso ordena
8. M. o imperador que se adoptem na partida de S. M. F. para
o Brazil.

E' pois para esse etreito que tenho a honra de transmittir
a V. EL, assignado pelo secretario da missão que S. M. I.
houve por bem incumbir-me, o incluso extracto das instrucÇÕes
de que fui munido pelo me mo auO'usto senhor, na intima con
vicção de que V. Ex. devidamente int'3irado das intenções do
nosso amo, deliberara sobre este neO'ocio, com aquella circum
specção e di cernimento que caracterisam todos os actos de V. Ex.
no serviço imperial.

Deus guarde a V. Ex.
Laleham, 21 de agosto de 1829.-111m. e Exm. Sr. marquez

de Barbacena.- Marque::; de S. João da Palma.
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Extracto das:instrucções imperiaes a qlle Se refera este omcio ;

... Si houver desconfiança. que anda fàra algnma esquadra
portugueza. o m[\rquez de Barbacena requisitara em meu nome
dos governos inglez ou francez, algumas embarcações de guerra,
para acompanharem e defendel'em minha filha, e quando e tes
governos não acquiesçam a esta requisição, minha filha devera
vil' em algum navio astrangeiro, o que combinareis com o mar
quez de Barbacena.

Está conforme. - José Mm-ques Lisboa.

Resposta do marquez de Barbacena ;

Londres, 22 de agosto de 1829.- Illm. e Exm. Sr. - Tive
a honra de receber hontem o olTicio de V. Ex. acompanhando
um extracto das instrucções de V. Ex., no qual S. M. 1. ordena,
que requisite em seu nome dos governos inglez ou t'rancez, al
gumas embarcações de guerra, para acompanharem e defende·
rem sua augusta filha, quando haja descontiança de andar fàra
alguma esquadra portugueza.

Não perdi um só instante em dar cumprimento a esta impe
rial ordem, e dirigindo-me ii. secretaria dos negocias estrangei
ros, soube que o conde de Aberdeen se retirara hontem para
Tonbridge WeUs de onde virá segunda feira.

Sendo forçoso esperal' até aquelle dia para fazer a requisição
indicada, cabe em tempo recorrer a V. Ex. par·a interpor o seu
parecer sobre a.lgumas observações, que vou submetter a consi
deração de V. Ex., espel'ando Ja honra e franqueza de V. Ex.
que se explique mui positivameute sobre cada um dos artigos.

l° E' indubitavel que o governo inglez, por compl'azer com
o austriaco, tem procurado obstar a volta da rainha, chegando
ultimamente a fazer ameaça de reconhecer o usurpador, logo
que . M. F. se retil'e para o Brazil. Paclindo- e na"Vios de
guerra, pMe o ministro demorar alguns dias a resposta, e
depois prometter mas retardar a partida. S. M. a imperatriz
espel'a por mim aman hã. em Ostende, e eu fretei o barco de
"Vapor que a deve conduzir ii. POl'tsmouth, o qual vence em cada
dia z 100. Pergunto a V. Ex. devo eu ir hoje, como tinha deter
minado para Ostende, ou esperar que o ministro inglez "Venha
para, Londres segumla feira, e todo o mais tempo que elle quizer
demorar a resposta ~

Esta rIeci ão é indispenmwel afim de eu fazer aviso aS.:;\L
a imperatriz que me espera com ancia.

Neo-ando o governo inglez os navios, dererei eu ir á França
solicitar o mesmo favor ~ .

Era minha intenção embarcar hoje para Ostende, e tudo
está dispo to para isso, seguindo S. M. F. segunda feira para
Portsmoutu, mas agora só farei o que parecer melhor a V. Ex.

Digne-se v.· Ex. dal"-me sua resposta para o meu governo.
Deus guarde a V. Ex. - lllm. e Exm. Sr. marquez de S. João

da Palma.- Mm·que.:; de Bal·b(7.cena.
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o m[l,rquez de S. João da Palma ao marquez de Barbacena:

Laleham, 23 de agosto de 1829.- Illm. e Exm. Sr. - Accu
sando a V. Ex. a recepcão do officio que hontem me dirigiu, em
resposta ao que no dia antecedente entreguei á V. Ex., e agra
decendo a V. Ex. a honra que me f<1z, de pedir o meu parecer
sobre o negocio de que tratei, devo declarar a V. Ex. que não
posso .officialmente intervir nelle nas actuaes circumstancias,
porque na ultima parte do artigo de minhas instruccões, que a
V. Ex. communiquei, só se determina que V. Ex:. se entenda
commigo a respeito da ida de sua magestade tidelissima, quando
os governos que alli se designam se neguem a requisicão em
questão.

Deus guarde a V. Ex-.-lllm. e Exm. Sr. marquez de Barba
cena. - Mal'quez de S. lodo da Palma.

Laleham, 23 de agosto de 1829 - lllm. e Exm. Sl' - Refe
rindo-me à. communicacão que hoje entreguei a V. Ex., e inti
mamente convencido ainda, que me não compete intervir offici
almente na ida de S. M. F. sinão no caso, que especificam minhas
instruccões, e V. Ex. não ignora; todavia não devendo nem
dssejando suscitar o menor embaraco á immediata partida da
mesma augusta senhora, essencial objecto que S. M. o imperador
tem em vista não duvido para condescender com os desejo de
V. Ex. declarar que, corno V. Ex. tambem me parece que ne
nhum receio póde causar a esquadra que encontrei, e cuja exis
tencia só noticiei a V. Ex. porque a V. Ex. pertence decidir sobre
a importancia deste acontecimento; roborando esta opinião as
razões que V. Ex:. expencleu, e a circumstancia que accresce, de
effectuar a raiulla o seu regresso debaixo do pavilllão de S. M.
a imperatriz.

Além desta declaracão, não duvidarei tambem assignar a
que V. Ex:. propoz na conferencia que acaba,mos de ter, uma
vez que V, Ex. ainda a julgue precisa e seja consentanea com o
que ora i'mho exposto.

Deus guarde a V. Ex. - Ilim. e Ex:m. Sr. marquez de Bar
bacena. -Marque:: de S. João da Palma.

Ten lo os lJ.baixo asslgnados tomatlo em consideracão o dis
posto uas instruccões que su[\, magestade o imperarlor houve por
bem mandar expedit' a um delles o Exm. marquez da Palma:
E reconhecendo que a incumbeucia devolvida em virtude das
mesmas instruccões ao Exm. marquez de Barbacena de pedir
eventualmente alguns navios de guerra aos governo britan
nico e francez, para o lim de escoltar a fragata brazileira, em
que sua ma~estade a rainha de Portugal regressar para o Bra
zil, tem por objecto obviar qualquer risco qce a mesma augusta
senhora possa correr na sua viagem, pelo facto da appariç.:'io de
qualquer esquadra portugueza nos mares da Europa. E ponde
rando por um lado, que o pedido do mencionado auxilio além de
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retardar a partida de sua magestade a imperatriz, não tem appa
rencia alguma de ser favoravelmente acolhido pelos sobreditos
governos, como parece ao Exm. marquez de Barbacena, por
estarem accordes em desapprovarem a medida do regresso de
S. M. F. ao Brazil, e por outro lado, que estando o imperio em
paz com o actual governo de Portuga.l, como se verifica pelo en
contro tla corveta Ma"ia Isabel com a esquadra portugueza, ora
empregada no bloqueio da ilha Terceira, -pelo respeito que a
mesma esquadra ha tido para com o pavilhão brazileiro, se per
suadem que a augusta pes;:oa de sua magestade a rainha D.
Maria II não corre risco algum, regressando ao Rio de Janeiro
na companhia de sua magestade a imperatriz do Brazil, e escol
tada por duas fragatas brazileiras, e não se dando conseguinte
mente o caso de risco supposto nas instrucções precitadas, con
vêm os abaixo assignados em que não lhes cumpre, na parte que
a cada um delIes compete, pàr em execução a disposição pre
ventiva que nas referidas instrucções se contém. E tomando em
commum este accordo, assentaram em lavrar o presente pro
tocolo que assignaram em duplicata.

Laleham, em 23 de agosto de 1829, - Marque, de S. Joao ela
Palma.-Marquez de Barbacena.

o marquez da Palma tinha sido portador do decreto para a
creação da regencia de Portugal, bem como das cartas de gabi
nete communicando aquelIa medida ás potencias amigas e a!lia
das, e o marquez de Barbacena por carta, já transcripta. datada
de 21 do agosto, havia pressuroso feito entrega de uns e outros
diplomas aos membros que deviam constituir esta regencia;
occorria, porém, o terrivel embaraço da carencia de meios pe
cuniarios, para o desempenho das funcções que eUa era chamada
a exercer, pois persuadido como ficara D. Pedro, da realisação
do emprestimo de 1.000.000 ;1;, que lhes mandara contrahir por
conta da rainha, não providenciara outros recursos.

ão se tinha, porém, podido negociar tal emprestimo, e não
possuindo o marquez de Barbaceoa dinheiro algum disponivel,
tinham de cessar repentina e ine peradamente, todos os sub
sidias que se faziam para a defesa e sustentação da causa de
D. Maria. Ora, coincidindo este grande embaraço, com a retirac1.'t
desta senhora para um paiz tão distante como era o Brazil, dava
a circumstancia um golpe fatal e talvez irremediavel á sua
causa; destruia o corpo de opposição que se achava organisado
contra a usurpação, dispersaado os elementos de que era formado
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e anniquilando ao mesmo tempo todas as esperanças dos fieis
portuguezes e todos os receios dos revolucionarias.

E, pois, a. consternação do marquez de Palmella e seus ami
gos, como bem se póde imaginar, fôrij, extrema. Havia mesmo
uma somma consideravel em letras acceJtas e a veucerem-se por
aquelles dias, saccadas pelo governo da ilha Terceira, por cujo
pagamento se acha.va pessoal e corporalmente obrigado o sobre
dito marquez de Palmella, o qual via-se na necessidade, ou de
abandonar a direcção dos negocios da rainha, occultando-se aos
olhos dos seus proprios compatriotas, como fugitivo e quasi roo,
ou de justificar-se por meio de explicações e deolarações que
seriam ainda mais prejudiaes á causa da legitimidade.

Em vista de semelhante estado de COlIsas, reousou o marqnez
de Palmella no que foi acompanhado pelos seus dous compa
nheiros, acceitar a regencia para que haviam sido nomeados
por D. Pedro.

Entretanto n[ooessava o marquez de Barbaoena de fazer os
mais extremos esforços afim de conseguir meios de os tirar de
uma situação que lhe pareoia fatal a causa da joven soberana,
e conseguiu-o mediante a. cooperação dos seus amigos parti
culares, dando-se pressa em partioipal-o ao marquez de Palmella
e seus dous coHegas na regencia, ao mesmo tempo exhortando-os
a que socegassem o seu espirito, e oontinuassem no seu posto de
honra, porque todas as letras acoeitas, e de que tinha oonheci
mento seriam pagas, a ilha Teroeira Hoooorrida, e elles proprios
coUocados em posição que lhes habilitaria a tira,r partido de, e
dar direcção a qualquer aoontecimento que sobreviesse, ou pu
desse sobrevir, emquanto não chegavam as providencias que
D. Pedro infallivelmente daria. ao ser soientitlcado do verda
deiro estado de cousas.

Os membros da regenoia re ponderam á oommunicação do
marquez nos termos seguintes:

lllm. e Exm. Sr. - A carta que V. Ex. nos fez a honra de
n?s dirigil' em cIMa de 23 do corrente, contém sentimentos bem
dIgnos de um zeloso e fiel servidor do aUg'usto pai da senhora
D. Maria II; daquelle a quem foi oonfiada a defesa dos inte
resses, e a guarda da pessoa desta joven e por tantos titulas in-
teressante senhora. .
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Confiado portanto no apoio e promessas de V. Ex. de cuja
efficacia temos tão sobejas provas, e desejando contribuir tambem
quanto de nós depende, á sustentação da justa cau~a à qual por
dever e honra estamos ligados, animar-nas-hemos a permanecer
reunidos afim de dar direcção aos negocias do serviço de sua
magestade fidelissima do mesmo modo que estamos, e con
forme as ordens de sua magestade o imperador até recebermos
a final resolução das propostas que V. Ex. leva a sua angusta
presença.

V. Ex. certamente reconhecerá que neste intervallo os
nossos esforços apenas se podem limitar a soccorrer com os sub
sidias indispensaveis mensalmente os bravos defensores da ilha
Terceira, e a applicar com a mais restricta parcimonia alguma
quantia par'a a sustentação dos empregados que se acham em
eífectivo serviço.

Calculando pois o prazo de quatro mezes como o minimo que
póde adoptar-se para receber novas ordens de sua magestade
imperial, e deixando em suspenso qualquer divida atrazada á
excepção das 12.000 ;f de letras já acceitas, vemo-nos na neces
sidade de representar novamente a V, Ex. que sem a quantia
de 40.000 ;f sera impossivel satisfazer esta,;; mesmas con
dições.

Findo que seja o prazo acima dito ficará a nossa sorte depen
dente da decisão que sua magestade imperial tiver adoptado na
sua sabedoria, que sem duvida lhe será dictada pelo seu paternal
desvello j e teremos a consolação de nos haver prestado sem
recusar trabalhos nem sacrificios, á contribuir por quanto de nós
depende, para sustentar em pé a causa da senhora D. Maria II
até que possam vir as decisões adoptadas por S. M.I. com pleno
conhecimento de todas as circumstancias, ele que só V, Ex.
o póde cabalmente informar: e nós temos o prazer de mani
festar-lhe a plena confiança que nutrimos na efficacia ela sua
cooperação, e a firme esperança de que V, Ex. em chegando ao
Rio de Janeiro, tera a bondade ele nos escrever com brevidade,
e com a candura que é propria do seu caracter, para nos
tirar deste pelago de incertezas, e de difficuldades em que
ficamos; e seja-nos licito aproveitar esta occasião para lhe
oíferecer em nome de todos os leaes subditos da senhora
D. Maria II os agradecimentos que justamente lhe são devidos
'pelos valiosos serviços que V. Ex. tem prestado á mesma
augusta senhora.

Comm interpretes dos nossos compatriotas rogamos a V. Ex.
que continue depois do seu regresso para o Brazil, á promover
como o tem feito atv agora, os interesses de sua magestede fide
lissima, que se acham para sempre identificados com os da nação
portugueza.

Deus guarde a V. Ex. Portsmouth, 27 de agosto de1829. 
Illm, e EXl11. Sr. Marquez de Barbacena. - 1I!fal'quezde Pal
meUa - Mm'quez de Valença.- Jose Antouio Guerrei7·0.
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o marquaz de Barbacena aos membros do conselho de regenciil..

lllms. e Ex:ms. 8rs.- Acabo de !l-ssignar como plenipoten
ciario do imperador meu amo, o contracto que VV. EEx. fi
zeram com MI'. Pratt para o emprestimo de;t 25.000 a juros de
5 %, e remetto a VV. EExs. tres orúens inclusa pagaveis ao
portador de ;t 5.000 cada uma, cujas quantias reunidas prefazem
a somma de 40.000 ;t que egundo a opinião de VV. EExs. era
o minimo uecess'1rio para continuar na honrosa commissãó para
a qual foram escolhidos pelo imparador, pai e tutor da senhora
D. Maria n.

Tomando sobre mim tamanha responsabilidade não duvido
cleclarar a VV. EEx. que tudo hei feito na firme persuasão de
que VV. EEx. applicarão a maior parte destas somma para a
sustentação da Terceira.

Deus guarde a VV. EEx. Portsmouth, 29 de agosto de 1829.
«lllms. e Exms. 81'". marquez de Palmella, marquez de Valença,
José Antonio Guerreiro.- Mm'qtle; de Barbacena.

Bordo da fragata Imperat?'i:: 30 de aliosto de 1829.- lllms.
e Exms. 8rs.- A brilhante victoria ganha pelo Exm. 81'. conde
de Villa-Flor no dia 11 do corrente, deixando-me sem o menor
receio sobre a sagurança da ilha Terceira; e o empl'estimo con
seguido de MI'. Pratt dando a VV. Exs. os meios necessarios para
reforçar a mesma ilha de gente e munições, são duas circum
stancias tão favoraveis para a in tallação da regencia n'l. refe
rida ilha, que dou por cel'ta a sua installação, logo que VV. Exs.
tenham certeza de se haver retir::tdo, como é ja constante, a
esquadra do uzurpador. I

VV. Exs. ja têm as cartas de gabinete para todas as poten
cias amigas de Portugal, e os agentes uiplomaticos do Brazil
serão os primeiros em abrir a correspondencia C0m VV. EEx.
bem como o imperador meu amo não retardara então a expedição
de um ministro junto à regencia, e a recepção de outro por ella
nomeado.

O zelo e talento de VV. EEl:. me dispensa.m de fazer a menor
observação obre as vantagens desta meúida, ou sobre as fataes
consequencias de continuarem reunidos em pa.iz estrangeiro.

Deus gUal'de a VV. EEx. - lllms. e Exms.,8rs. 1arquez
de Palmelia, marquez de Valença e José Antonio Guerreiro.
llfarque; de Ba?·bacena.

OAPITULO XXXIV

Na manhã do dia 27 de agosto de 1829 reuniram-se a bordo
da fragata brazileira Imperatriz surta no porto de Portsmouth
as duas augustas soberanas, imperatriz do Brazil e rainha de
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Portugal, que estavam impacientes por se conhecerem, e juntas
navegarem para o Brazil.

Um dos primeiros cuidados do marquez de Barbacena ao chegar
á Inglat9rra com a rainha de Portugal, tinha sido de collocar ao
seu lado uma dama portugueza para dirigir a sua educação, cujas
prendas intellectuaes, e cultura de maneil'as, estivessem a par
do que exigia a altagel'archia desta augusta senhora. O marquez
nas indagaçõvs a que procedeu houve-se com o habitual tino e
discernimento. Consultou os mal'quezes de Palmella, e de Re
sende, e ao visconde de ltabayana, fixando afinal a sua escolha
em D. Leonor da Camara.

Logo que o marquez receheu a ordem do imperador para sua
magestade fidelissima regressar, acompanhada unicamente por
esta senhora, si ella quizesse vir para o Brazil, apressou-se em
communicar verbalmente a imperial resolução a D. Leo
nor, de quem recebeu uma resposta favoravel a seus desejos,
pois que, como ella se expressou, começando a vel' o fructo do
se,u trabalho no adiantamento da rainha, e sentindo já que a
amava, conscia ao mesmo tempo de ser elia sua amiga, por certo
que muito so1Treria se a deixas e, não pondo por isso a menor
duvida em acompanbal-a para o Brazil.

De bordo da fragata Impemtri;; para onde embarcara com a
rainha, dirigia o marquez de Barbacena a seguinte declaração
aos suhditos fieis de sua magestade.

No momento de cumprir a ordem positiva que o imperador,
meu augusto amo houve por hem expedir-me, na qualidade de
pai e tutor de sua megestade a senhora D. Maria TI, rainha
reinante de Portugal, para que eu haja de conduzir para a sua
companhia, a mesma augusta senhora, é do meu dever segundo
as instrucções de que estou munido, patentear as intenções de
sua mactestade imperial a todos os subditos fieis de sua mages
tade fidelissima, para que todos conheçam os verdadeiros mo
tivos desta imperial deliberação, e não se deixem illudir paI'
infnndados receios, ou insinuações malignas.

A separação de sua ma.gestade fidelLsima da companhia de
seu augusto pai, foi necessaria consequencia da exaltação da
mesma senhora. ao thl'ono de Portugal. A sua vinda á Ingla.
terra, e a sua tempuraria residencia nos estados do mais antigo
alliado da corôa portugueza, foram motivadas pela inesperada
e odiosa usurpação operada naquelle reino, com violação dos
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juramentos os mais sagrados, e escandalo dos governos, e das
nações de ambos os mundos,

O regresso do mesma augusta senhora ao seio de sua
familia, é necessario cífeito da, luta que infelizmende existe
entre a legitimidade e a usul'pação . porque a tel'Ullra paternal
de sua magestade imperial exi 'e que em tão extraordinal'ias
circumstancial:', até o momento U pirado, em que a senhora
D. Maria II haj a rle ser colJocada obre o throno que o Céo
lhe deslinou. seja elIe o defensor e gllard<L da pessoa da mesma
augusta enbora.

Longe portanto de abandonar a causa de sua mui presada
filha, persiste sua magestade imperial na inabalavel resolução
de protegei-a quanto couber nas suas forças, e de não tran igir
jamais com a uzurpação.

«Quaesquer que sejam a difficuldades e nbstaculos que
possam retardar o triumpho da causa da honra, da justiça e da
legitimidade, não devem os subditos da senhora. D. Maria II
desmaiar n,t gloriosa defesa, em que se acbam empenhados, por
que a justiça da causa lhes abona o triumpho delIa; e si
algumas pessoas houver que durante a luta, prefir-am o asy10 do
Brazil ao que lhes tem prestado alg\lmas potencias da Europa.
podem contar, e eu l11es afianço por ordem expressa do impe
rador meu a.mo, que encontrarão alli aquella generosa hospita
lidade, de que são justamente credores pelos seus não merecidos
infortunios, e pela sua provada fidelidade as augustas
pessoas de suas magestades el-rei D. Pedro IV e a rainha
D. Maria II.

Bordo da fragata Imperat?'i= aos 27 de agosto de 1829.
- 1Jfa?'que:: de Barbacena, .

Como eu já disse, reuniram-se na manhã do dia 27 de agosto
de 1829 a bordo da fragata. brazileira Imperatri:;, surta no
porto d~ Portsmouth as duas augustas soberanas, que es
tavam impacientes por se conhecerem, e juntas navegarem para
o Brazil.

No dia 30 ao meio dia singl'aram barra fóra as fragatas que
conduziam estas augustas senhoras com as suas respectivas
comitivas. (')

A impel'atriz do Bl'azil, e seu irmão o princlpe de Leuchtem
berg, e a rainha de Portugal eram acompanhadas na fraga.ta
lmperatl'i-=, pelos marquezes de Barbacena e de S. João da

(I) As frag:ttas que estavam com o almirante conde de Louzet, era.m a Impt
l'atri" e a Isabel. No dia. 19 de agosto á uma hora da tarde fundeou m Por IS
mouth 11 corveta Maria Isabol conduzindo o marquez de Palma.



- 698

Palma, e pelas principaes pessoas da comitiva j na outra fragata
embarcaram as pessoas que restaram.

A viagem correu feliz e trauquilla.
Lembrando-se o marquez que S. M. o imperador desejaria ter

circumstanciada informação da viagoem de sua augusta noiva
tanto por mar como por terra., mandou, e tando ja nas aguas
do imperio, adiantar-se a corveta, enviando nella o official de
secretaria Oliveira que tinha acompanhado .a imperatriz desde
Munich, afim de satisfazer tudo quanto D. Pedro quizesse saber
levando outrosim uma relação de todos as pessoas que acom
panhavam a imperatriz e seu irmão, afim de que nada faltasse
na occasião da chegada e desembarqu~. Os criados do impe
rador que acompanharam a rainha voltaV:1m todos, excepto
o Dr. Amaro que fallecera na viagem de mui grave e antiga
molestia.

O offieial de secretaria Oliveira tambem foi portador de tres
cartas elo marquez de Barbacena que vão transcriptas em seguida
e as quaes fecham a historia das transacções de Londres.

O Sr. conselheiro Pereira d;1 Silva sempre iucorrecto nas
datas e circumstancias relativas ao marquez de Barbacena, refe
ridas na sua Hist01-ia elo 1° ;'einarlo, agora em uma só pagina (391)

reune quatro enos notaveis, a aber:
1. o O casameuto do imperador não se celebrara a 6 de agosto

como S. Ex, relata, mas sim a 2.
2. o O embarque das soberanas não foi em Plymouth e sim em

Portsmouth. e não existia ordem alguma do imperador (como
S. Ex. assevera haveI-a terminante) a respeito do porto ue em
barque, cujo acto não se verificou a 30 mas sim na manhã do
dia 27 de agosto j e finalmente, não se embarcaram na fragata
Impemt1"i:;, sómente a imperatriz e a rainha, e o joven principe
de Leuchtemberg, irmão da primeira, e na outra fragata toda a
comitiva e o marquez de Barbaceua, como o Sr. Pereira da Silva
narra mas sim n:1 mesma fragata imperatriz embarcaram as
tres augustas personagens sobre ditas, e os mal'quezes de
Barbacena e S. João da Palma, b3m como as principaes pessoas
que formavam as respectivas comitivas, embarcando na outra
fragata as pessoas que restavam.
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Na verdade é incrivel que o Sr. conselheiro Pereira da Silva
tivesse prestado toda a sua conceituosa reElexão ao assumpto
quando historiav:l os factos que acabo de narrar, por que a sua
perspicacia lhe haveria feito conhecer a absoluta impossibilidade
de ter o marquez de Barbacena abandonado os dous depositos,
cuja guarda fôra pelo monarcha, pai e esposo confiada ao seu
patriotismo, sua honra, intelligencia e dedicação, deixando a
imperatriz, a rainha e o ,joven principe de Leuchtemberg, na
vegarem durante urna longa viagem, em uma fragata, quando
elIe, a laia de um criado subalterno, navegava em outra
fragata.

Eis as cartas do marquez alludidas.

Bordo da fragata lmpemtri;;, 3 de outubro de 1829.
Senhor.- Pelo paquete de Buenos Ayres tive a honra de
escrever a V. M. 1. annunciando que SS. lV[M. embarcariam
em Portsmouth a 25 ou 26 de agosto, mas tendo havido algum
imprevisto retardamento na despedida da rainha por causa de
novos acintes do conde de Aberdeen, só puderam embarcar a 27,
e soprando então já mui furioso o sudoeste, o almirante não
julgou prudente velejar antes de 30 com bom vento, o qual nos
acompanhou até a latitude de 15° norte. Sobrevieram então
alg-umas calmas do costume, porem, só houve um dia de grande
calor. Não fui á Madeira, nem ás Canarias, e encontrei os geraes
em 4°. Corno elIes são constantes, creio que a 15 ou 16 do
corrente poderemos fundear na bahia do Rio de Janeiro.

Em taes circumstancias pareceu-me acerta o adiantar a cor
veta para levar a V. M. 1. noticias de SS. MM. e tenho a
grande ventura de poder annunciar a V. 1. r. que ambas gosam
de perfeita saude, e que ambas e tão impacientes de ver e abra
çar V. M. imperial.

Foi mui dolorosa para mim (como V. M. mesmo previa e
reconheceu) a mi são do Exm. marqu6z de Palma, mas não é
agora occasião de fazer chegar aos ouvidos de V. M. I. outras
expressõe sinão de muitos e muitos parabens. Uma noiva e
uma filha que parecem dois aojos, vão ser entregues a V. M. 1.
que ])01' ambas suspira. Ambas escaparam ás garras e perfidias
de Metternick, e cada uma por seu modo concorrerá para a fe
licidade e gloria de V. I\L 1. Parabens, pois, senhor, e mais
parabeos sejam dado a V. II'!., á imperial familia e á nação pela
chegada ao Brazil destas duas soberanas j e pouco importam os
meus trabalhos, as calumnias e os desgostos urna vez que V.
M. 1. seja feliz.

Lembranclo-me que V. M. I. desejaria ter circumstanciada
informação da viagem de sua augusta noiva, tal'lto por mar
como por terra, mando o dignissimo Oliveira, que teve a honra
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de acompanhar S. M. desde Municb, para satisfazer a quanto
V. M. imperial quizer saber. Tambem leva a relação de todas
as pessoas que acompanham a imperatriz, e o duque seu irmão,
afim de que nada falte no momento da chegada, e desembarque.

Os criados de V. M. 1. que acompanbaram aS. M. F.
voltam todos, á excepção do Dr. Amaro que falleceu hoje, não
de desgosto. mas de mui grave e antiga hydropesia.

Ajunto quatro cartas para. V. M. 1. senLlo duas de SS.
AA. RR. a duqueza de Leucbtemberg, e principe Carlos,
uma do marquez de Rezende e outra que fôra para elie remet
tida sem dizer a quem pertence.

Acabarei esta com a feliz noticia que recebemos olficial·
mente na vespera da partida de haver o conde de Villa-Flor (1)
ganho deci iva victoria sobre todas as forças do usurpador, que
atacaram a Terceira no dia 11 de agosto. O conde de Sabugal
dará conta circumstanciada deste illustre feito.

Deus guarde a V. M. r. por muitos annos, como todos de
sejam e principalmente eu que sou com o mais profundo respeito
e gratidão - De V. M. 1. o mais humilde criado.-MarqueZ" de
Barbacena.

O marquez de Barbacena ao ministro dos negocias estran
geiros.

Bordo da fragata ImpC'I'atrí;;, 3 de outubro de 1829.
Illm. e Exm. Sr.

Não perdeu o conde de Aberdeen uma só occasião de fazer-me
al~um acinte, e foi o ultimo o retirar-se de Londres sem dizer
palavra, quando sabia que eu estava impaciente de embarcar
para Ostende, mas que o não podia f:lzer sem a de pedida d'el
rei. Animado pela família real infringi então as Jôrmulas, e
escrevi ao marquez de Canyngham no dia 22 communicando a
minha penivel situação em consequencia da imprevista e silen
ciosa retirada para o campo do ministro dos negocias estrangei
ros, e S. M. B. vendo a carta cortou todas as difficuldades, e
recebeu a rain.ha no dia immediato em Windsor com milhares de
satisfações pela equivocação de Aberdeen, e mostrou como nas
outras occasiões o maior interesse pela rainha. ln istiu muito
que eu não expuzesse sua pessoa em lagar arriscado, fallou
sopre Palmella Villa·Flor, e terminou com e tas notaveis pa
lavras: NãO posso dize1' mais. Aquelle lagar arri Cc1.do a que al
ludio el-rei, vem a ser a Terceira, pa.ra onde Aberdeen e Es
therhazy desconfiavam que eu pretendia conduzir a rainha,desde
que protestei contra o procedimento do cruzeiro inglez.

(') Depois duque da Terceira.
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Chegou S. M. F. a Laleham de volta de Windsor pelas
cinco horas da tarde, e alli encontrou o duque e a duqueza de
Clarense, o duque (1) e a duqueza de Chumberland, e o duque de
Sussex (2) que esperavam por S. M. F. e della se despediram
com lagrimas.

O duque e a duqueza de Gloncester (3) tinham vindo dous dias
antes; e a duqueza de Kent (") escreveu do campo onde estava
f,.zia mais de 20 dias.

No mesmo dia da despedida de Windsor, as 9 horas da noita
embarquei para Ostencle, e ficou o Exm. marquez de S. João da
Palma encarregado de acompanhar S. M. F. no dia 25 para
Portsmouth, o que etrectivamente se fez.

Cheguei a Ostende a 24. S. M. a imperatriz embarcou a 25
pelas 8 horas da noite, e no dia 27 de manlJã reuniram-se a bordo
da fragata Imperatri::; as duas soberanas que estavam impacien
tes por se conhecerem, e juntas navegarem para o Brazil. O
~udoeste porém, ternou-se tão violento naquelle dia, continuan
do nos dous seguintes que o almirante não julgou prudente lar
gar antes do dia 30 ao meio-dia.

Na vespera de largarmos de Portsmouth chegou a feliz noti
cia da victoria ganha pelo conde de Villa-Flor sobre todas as fOl'
ças do inimigo, como V. Ex:. verá da gazeta junta, mas o Exm.
conde Lle Sabugal poderá dar a V. Ex. noticias mais circnmstan
ciadas.

Parecendo-me que seria agradavel a nosso aUg'usto amo,
receber quanto antes estas noticias, e bem assim a da viagem e
proxima chegada de SS. MM. adianto hoje a corveta, e tenho a·
grande sati fação de poder annunciar a V. Ex. que SS. MM.
gosam da melhor saude, e têm passado muito bem em toàa a
vjagem.

Esta carta ha de ser entregue a V. Ex. pelo omcial de se
cretaria Oliveira a quem me reporto para quanto V. Ex. quizer
saber, e me tiver esquecido communicar, tanto pela brevidade
do tempo, como porque em poucos dias terei a honra de me a.pre
sentar a V. Ex.

Deus Guards a. V. Ex:. - Mm'qt!e~ de Ba1·bacena.

O marquez de Barbacena ao conselheiro Francisco Gon:es
da Silva.

Bordo da feagata lmpemtri:::, 3 de outubro de 1 29.- lllm,
amigo e Sr. conselheiro. - Pelo Exm. marquez de S. João de
Palma e pelo a.lmirante inglez, recebi as cartas que V. S. me

(1) Irmão d'el-rei JOl'ge IV o posteriormente rei de llanovre.
(2) Igualmente irmão d'el·rei.(31 Cunhado e irmão d'el-rei.
(I, Viuva do duque de Kent irmão do rei, e mãe da princeza Vic

toria, hoje rainha da Gl'an·Bretanha.
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escreveu emjulho,já bem ditrerentes das dos tormentosos abril
e maio.

Deixo para à vista o meu desabafo e os meus agradeci
m6ntos, tanto mais que sendo portador desta o dignissimo Oli
veira (nosso commum amigo) a elle me refiro para quanto V. S.
quizer saber, ou eli poderia dizer-lhe.

Creio sem duvida que ainda tenho a benevolencia do impe
rador em meu favor, mas perdi a sua confiança em negocioso
Classificado como estou agora íJuerit, faeit, e desobediente, não
me cabe falIar mais em n gocios; conservando porém ainda o
mesmo antigo zelo que sempre me animou pela gloria e felicida
de de nosso amo, não posso deixar de lembrar ii. V. S. a mar
queza de Santos e duqueza de Goyaz, e ue lhe pedir que si V. S.
ainda conserva a sua confiança, como eu supponho e muito de
sejo, queira contribuir para. evitar qualquer cil'cumstancia que
possa produzir alguma impressão desagradavel ou funesta n~

occasião do desembarque.
Nosso amo annullando certa ordem que me dera em abril e

maio deu-me por motivo ter vindo a razão tomar o lagar (la
paixão.

Ora tudo quanto elIe fez relativamente á marqueza de San
tos e a duqueza de Goyaz foram actos de paixão: não será tempo
agora de vir a razão reparar o que fêr susceptivel de repa
ração? Cl'eio que sim.

Prepare-se V. S. para ver um anjo na imperatriz. For
mosura, juizo, virtudes, maneiras polidas, tudo emfim que ha
de mais amavel, astâ. reunido nesta princeza, e nosso amo em
poucos dia se convencel'iI, desta verdade. Quanto mai tempo
gosar da campanhia de sua noiva, quanto mais perto observar e
conhecer seu caractel', tanto mais l'lncantado ficará do seu mere
cimento. Uma só cousa póde fa.zer murchar tão linda flor, tão
lisongeiras esperanças, e não é mistér que eu repita seus nomes
peja terceira vez.

Seja V. S. tão feliz nestit negociação juntoá pessoadeS.
M. 1. como eu fui em Munich contra tantas cabalas, e toclo o
proveito será de nosso amo como elle mel'~ce.

Eu tinha annunciado pelo paquete de Buenos Ayres que as
duas augustas soberanas largariam de Inglaterra a 25 ou 26 de
agosto, mas por uma ultima pirraça de Aberdeen, só poude veri
ficar-se a despedida da rainha no dia 23, quando eu e perava
dous ou tres dia antes. No mesmo dia 23 segui para Ostende, e
SS. MM. se reuniram no dia 27 a bordo desta fragata; mas o
furioso sudoeste não permittiu velejar antes de 30. Foram estes
poucos dias de inesperada demora em Londres qne deram occa
sião para. o recel imento das cartas de que rora portador o
Sr. marqu6z de Palma j e comquanto tive'se eu dito no co
meço de'ta carta., que deixaria o meu desabafo para á vista,
todavia direi já que o procedimento havido para commigo nesta
missão do marquez foi atroz, porque a injuria foi envolvida em
certas formalidades e mysterio' que nem admitte reparação, nem
eu posso queixar-me.
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Q\lando considero que pelo paquete Lapwing lord Strangford
avançou que S. M. r. havia mudado de opinião sobre a questão
portugueza, e que seguindo agora os conselhos de Jose Clemente
e Queluz (meus capitaes inimigos) mandava outro negociador
para Europa, confiando a elIe trangfol'd uma carta para S. M. B.
pela qual deixava ao arbítrio deste oberano os destino de sua
augusta filha; avançando mais, que partiria para Inglaterra
logo que S. M. r. tivesse voltado de Santa Cruz, aonde fóra
encontrar-se com a marqueza de Santos de quem esperavam Jose
Clemente e Queluz a mais cordial cooperação para a queda do
marquez de Barbacena; e entretanto os factos que immediata
mente se seguiram a estas communicações pareciam desmentil-as ;
vejo agora na missão do marquez de Palma a substancial corro
boração delIes.

O homem que insistiu sempre pela volta da rainha, e que
até pretendeu retirar-se sem esperar decisão do .Rio, é accusado
de se oppor â. volta da rainha! ! !

« O,'a, tenrio a nova missão por objecto reparar as puel'ilidades,
facilirlades, e desbediencia do marquez de Barbacena, era sem
duvida uma missão justa, necessaria e de facil explicação:
porém que elIa fosse para maio,. gloria minha, como o asseverou
o meu amigo Exm. Sr. calmon, é que me parece inconcebivel.
Tal e porem a fé que tenho na amisade e nas palavras de S. Ex.
que assim o devo crer, deixando as duvidas e o meu sentimento
para o dia de juizo.

Tenha V. Ex. boa saude, e quantos bens IhJ deseja o seu
amigo obrigadissimo. - Marquez de Ba1'bacena

No dia 16 de outubro de 1829 chegaram á, côrte do impel'io do
Brazil as duas soberanas, e o marquez de I'3arbacena dava assim
fim i sua gloriosa commissão.

Sãos e salvos en tregava eIl.e ao monarcba os dous precisos de
positos confiados a sua guarda, tendo tido a maravilbosa de trez,,"
e fortuna de haver frustrado todas as machinações, todas a
ciladas, cabala, e ameaças que a côrte da Austria de in telligencia
com o duque de \Vellington e conde de Aberdeen, paz em pratica
para Í!1Jpedil-o de realizar o seu nobre commettimento.

Ainda na habilidade com que malIogrou as vistas malignas de
I \berdeen, na ultima pirraça que este lhe dirigiu, mostrou o
marquez os recursos do eu espirita, e a fortaleza e resolução
do sen n.nimo.

Jamais a cidadão algum do mundo cencedeu a Di,ina Provi
dencia tão manifesta prova do seu favor, como o que nesse dia
venturoso outorgou ao marquez de Barbacena, permittindo-lhe
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depositar no;; braço:, do seu soberano uma filha e esposa que pare·
ciam dous anjo;;.

D. Pedl'o foi encon t!'ar as fragatas em que vinham estas
senhoras f6ra. da barra, e tão forte foi o transporte de alegria e
ternura que experimentou ao estreitar a filha nos braços que
quasi perdeu os sentidos.

As expressões de reconhecimento e estima com que brindou ao
marquez, foram fervorosas, e os testemunhos de apreço e con
sideração com que em seguida o distinguiu, provaram a since
ridade das suas expressões.

Na carta que segue dirigida pelo marquez de Barbacena ao
marquez de Palmella, relata o marquez todas as inte.ressantes
cincumstancias do encontro das soberanas com D. Pedro.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1829. - Illm. e Ex:m. Sr.
- Aqui chegamos a 16 do corrente, havendo SS. MM. gosado
da melhor sllude dumnte a viagem.

O imperador meu amo foi encontrar as fl'agatas fóra da
barra, e tam~~nho foi o seu prazer abraçando a rainha, que per
deu quasi os sentidos. A imperatriz que estava mui timida, e
sem atrever-se a dizer palavra, tomou coragem ao ver aquelle
transporte de ternura paternal, e ajudou-me a prestar algum
30ccorro ao imperado!'. Desde aquelle momento eu vi os noivos
tão occupados um do outro, como si fossem namorados de muitos
annos e o reciproco enthusia mo tem subido a tal ponto, que
neste momento eu considero aquelles dous entes como os mais
felizes do mundo.

O enthusiasmo dos habitantes da capital igualmente se ha
manifestado da maneira mais Iisongeira em favo da impera
triz, e creio que será gera.I em todo o imperio. Todos se persua
dem flue, no~~!s rerwn il1cipit O1·do, e queira. Deus assim seja.

•<\. raiuha foi recebida como tal e no primeiro dia recebeu os
comprimentos dos bri1zileiros, estando entre o imperador e a
imperatriz. Os do corpo diplomati o recebeu-os em sala separada
acompanhada dos dous irmãos, e da Sra. D. Leonor.

O imperador destinou uma casa para residencia da rainha,
mas não quel'endo a imperatriz separar-se da sua filha querida,
companheira de viagem e desejando o imperador conciliar as
diíl'erentes vontades e opiuiõe , resolveu que a rainha estivesse
em particular com a imperatriz, passando porém, para a sua
casa acompanha.da de seus criados portuguezes, sempre que ti
vesse de receber os compl'imentos do corpo diplomat"co, ou qui
ze se dar audiencia aos seus snbditos, e quaesquer. e tr:lllgeiros
que pretendam, ou devam ser-lhe apresentados. Por este lado
tudo ficou bem arranjado, e cl'eio que o será a todos os respeitos,
mas não posso ainda por este paquete communicar resolução
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positiva e official, porquanto S. M. apenas tre8 vezes me tem fal
lado, e muito ápressa.

O tempo presentemente é pouco para abraçar a fill1a e admi
rar a noiva.

Assim mesmo poderia alguma cousa dizer a V. Ex. si
eu quizesEe admittir correspondencia particular em negocio
tü.o grn.ve, ° qual segundo minha opinião, deve ser aliciai, e
pS'lo intermedio dos ministros. Em taes circumstancias neces a
rio é esperar alguns dias, e pela corveta Maria da Gloria, que
lar~a no mez seguinte, darei conta de mim, e segundo penso
sera em favor da C<'1.usa portugueza. A victoria da Terceira
envergonhou á certas pessoas, e todos hoje parecem, ou fingem
estar dispostos a favor da rainha.

O imperador continúa, como eu sempre disse a V. Ex:., fir
missimo nos verdadeiros pl'incipios de honra. e sã consciencia. O
secretario particular (I) é tambem a favor dos portuguezes, assim
como os brazileiros de nascimento; mas todos os bra:::iteiros nas
cidos ell~ Po't"tugal, e principalmente os do ministerio são mi
guelistas. Perca-se tudo antes elo que receber soccorro do Brazil,
e dos brazileiros; eis a sua maxima. Estes homens fataes que
assim conspiram contra a patria em que na ceram,não teem feito
menoros males àquella que os adoptou. Elles são a causa de
quanto so:ffre dentro e fóra do imperio o mais generoso e valente
soberano, que tem o unico defeito de confiar em taes caracteres.

Eis quanto posso hoje dizer sobre os negocias da rainha.,
quanto a mim que tanto preciso de descanço e quereria já reti
rar-me, sou obrigado a sustentar o posto, como amigo fiel, para
defender os ausentes. As calumnias e perfídias tecidas contra
mim cahiram por terra ainda antes da minha chegada; mas
resta-me fazer cahir as que se urdiram contra V. Ex., Ita
bayana, e Rezende.

Espero no bom. juizo do imperador, e na veracidade dos
factos que tudo conseguirei logo que haja algum socego de
espirita para se me dar audiencia.

Por agora tudo são festas, festas e mais festas. Communique
V. Ex. isto mesmo aos seus Ex:ms. collegas; apresente os
meus respeitosos comprimentos a Ex:ma. Sra. marqueza, minha
senhora, e lisponha da minha vontade e obediencia.

Sou com a maior consideração e respeito de V. Ex. amigo
muito obrigado.-1t1arquez de Bm'bacena.

P. S. a 26.- Amanhã será o primeiro dia de conferencia
sobre os negocios de Portugal.

O conselho de estado só conheco o que con ta das gazetas,
sem haver lido um só dos meus officio ou notas !

Todos a quem hei fallado, são de accordo em soccorrer Por
tugal, mas esses todos são brazileÍl'os de na'3cimento.-Mal'l[ue..
de Bal'bacena.

(I) Conselheiro Fmncisco Gomes da Silv/l,

45
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Finalmente, decidio D. Pedro sobre as medidas que convinha
adoptar em relação aos negocios de Portugal, entregando as
resoluções que tomou a D. Thomaz de Mascarenhas a quem fez
voltar para a Inglaterra revestido dos plenos poderes para
pol-as em execução.

Logo que, passados os primeiros dias festivos, poude o imperador
fixar a sua attenção em negocios, testemunhou ao marquez de
Barbacena o alto apreço que fazia dos seus serviços, destinguin
do-o com varias mercês que não se circumscreveram asua pessoa,
mas abrangeram igualmente a seus filhos, culminando com um
alvará do theor que segue no qual se expressou o imperador
(como se verá) por maneira extremamente honrosa para o
marquez.

Alvará.- Honrado marquez de Barbacena, amigo.- Eu o
imperador constitucional e defensor perpetuo do Brazil vos
envio muito saudar, como aquelle que muito amo.

Havendo-vos encarreg-ado não só de acompanhar á Europa a
minha muito amada e presada filha a rainha de Portugal, e Al
garves, D. Maria II, que hoje por ordem minha e zelo
vosso, se acha nesta muito heroica e leal ciàade do Rio de
Janeirú ; mas tambem de tratar do meu casamento, já feliz
mente e1fectuado: E tendo muito a meu contento, e com o "OSSO
costumado desinteresse desempenhado commissões tão delicadas:
Hei por bem honrar-vos por estes singulares serviços, e para
que todos os meus subditos conheçam o apreço que faço da vossa
pessoa, vos mando esta.

Nosso Senhor vos tenha em sua santa guarda Escripta no
Palacio do Rio de Janeiro em 2 de dezembro de 1829, 8°
da independencia e do imperio. IMPERADOR - Jose Clemente
Pereira.- Sr. marquez de Barhacena.

As mercê;;; com que D. Pedro agraciou o marquez e seus
filhos foram as seguintes: de gl'ão-cl'uZ etrectivo da ordem ela
rosa, por decreto datado ele 17 ele outubro ele 1829 ; e mais tarde
(10 de julho de 1830) a nomeação de mordomo-mór de S. 1\1. a
imperatriz, nomeando tambem nesta ultima data, a filha do
marquez, então ainda solteira, e depois vi condessa de Santo
Amat'o, hoje viuva, dama.

De visconde de Barbacena com grandeza a seu filho primoge
nito Felisberto Caldeira Brant; e de camarista a seu filho
segundo Pedro Caldeira Brant hoje conde de Iguassú. Tendo



- 707-

estas duas ultimas mercês tido logar no dia de annos da impe
ratriz, 31 de julho.

O marqoez de Barbacana foi o primeiro subdito a quem o im
perador deu o habito da. ordem de PetIro I occorreDllo a circum
stancia de, indo um dia o marquez ao paço receber as ordens de
D. Pedro, ter a impera.triz segurado na fita do habito, em
quanto o imperador com um alfinete prendia-a na casaca do
marquez.

Tendo eu chegado ao ponto em que o marquez de Barbacena
experimentava a inell'avel satisfação de haver entregado ao so
berano, são.:; e salvos, os dois depositos confiados á sua guarda;
releva dar agora expressão (em seguimento ao que expendi ao
terminar eUe a sua primeira viagem) ás renexões que um exame
de documentos irrefragaveis suggerem ao entendimento e guiam
o raciocinio, na apreciação da influencia que os acontecimentos
estão relatados exerceram sobre os'factos posteriores.

A rapidez com que D. Pedro outorgou a carta portugueza, e
annunciou a intenção de abdicar, não proporcionou tempo ao
principe de Metternich de embaraçar a publicação daquelles
actos, e supposto pretendesse enleiar o juramento da carta,
como bem se prova da Cil'cular que então expedio ; não poude
conseguir seu fim pela circumstancil1 de achar-se então á testa
do ministerio britannico George Cànning, inimigo jurado das
pretençães despoticas da Santa Alliança, e decidido amigo e pro
tector da liberdade civil e religiosa.

A Santa Alliança havia proclamado, como dogma fundamen
tal de todas as monarchias, o principio da legitimidade, e de
clarou legitimas as instituições dimanadas do thl'ono (I).

George Cauning, pois, atacou a opposição que Mettel'nich mo
via i1 carla portuglleza, invocando as proprias maximas della,
pois que D. Pedro pela morte de D. João VI fôra reconhecido

(Il A iden da antn A1linnr.a pal·tio do imperador ,la Russia Alexanure,e
teve origem em um pensamel~ to religioso. Este monarchn teo(lo. org3D1sado o
plano da alinnca pouco depo IS da quedo. de Bonapurte, colllmun,cou-o logo ao
lIuperado,' da Austria, sendo em seguida adoptado por todos os soiJera,no~ do
coutinentc europeu, Tinha ella. por escopo su tentar e dcfender o prmclptO
monal'Chico, principalmente 01 pondo ban'eira á invasão das idêo.s propagadas
pelo. ,'evoluçiio franceza. Na epoco. em que se passaram o acolll'CIITleotos ,'e
latudos nesta historio. era Metteruick a alma da Ith'1J.
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rei de Portuga,l, pelo consenso ger<\l da nação, e por todos os
governos estrangeiros, em virtude tio direito de primogenitura,
tendo a carta constitucional que logo em seguida outorgou aos
portuguezes, dimanado da sua livre e espontanea vontade; e
como nesta occasião se achavam reunidas a razüo e justiça com
a força e vontade, não poude Metternick fazer vingar o seu pro
posito. Cedeu-as as circumstancias guardando a desforra para
melhor ensejo; que infellizmente em breve tempo se apre
sentou.

A morte inopinada de Canning', e a imprudente escolha que
fez D. Pedro de seu sogro para medianeiro de um segunclo casa
mento, ministraram a Metternick a opportunidade de destruír
a carta e vingar-se do imperador do Brazil por ter ousado le
gislar para o velho mundo, sem o consentimento e approvação
da Santa alliança.

O principio da legitimida.de invocada por Canning, tinha sido
abraçado por todos os soberanos, quer absolutos, quer consti
tucionaes, quer de antigas quer de novas dynastias, porque en
volvia a pl'opria segurançít, e a de sua posteridade; assim ne
nhuma duvida houve em que elle constituisse o primeiro artigo
do credo politico da 8:1Ota alliança.

O segundo, isto é, o principio das intituições,·havia Metternick
pretendido que fosse a conservação dos governos primitivos, mas
estava ainda mui fresca na memoria do mundo, a prommessa
de constituições por todos os soberanos feita, quando chamaram
às armas os povos contra Bonaparte.

O imperador Alexandre pois julgou necessarias algumas mu
danças, visto como o espirito publico estava muito agitado para
ceder de prompto ás maximas da autoridade divina.

Neste conflicto de opiniões lembrou o meio termo, isto é, que
as instituições para terem o cunho da legitimidade, deviam di
manar do throno, e foi este segundo artigo tambem adoptado,
na bem fundada esperança de que, nenhum soberano ousaria
outorgar instituições liberaes, sem preceder o con entimento da
Santa Alliallça, e com eLIeito assim succedeu até maio de 1820.
As instituições liberaes de Baviera e vVurtemberg, tinham sido
acompanhadas de tantas restricções, e medidas declinatorias, que
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a sua essencia não dirimia a autoridade divina dos principes da
Allemanha.

Na Hespanha soífria o povo com o governo que tinha, e a
nação descambava em progressiv3- decadencia; mas 3- autoridade
de um máo rei, era :sustentada com a condição de não admittir 3
resurreição das - Côrtes - de qualquer modo, titulo, ou forma.

D. João VI quiz outorgar uma carta constitucional a seus
subditos dos dous mundos, e nomeou a commissão que a devia
organizar, mas a Santa Alliança. se oppoz, e elIe cedeu.

Tudo promettiaa consolidação elo despotismo na Europa, quando
lhe foi mister tocar a rebate com o advento da carta portugueza,
outorgada pelo rei revolucionario, D. Pedro IV, imperador do
Brazil.

E a circumst3-ncia de não poder embaraçar o juramento e ex
ecução deila, aiuda augmeutou mais o odio votado a seu autor;
e descle logo se formaram planos, que pouco a pouco se foram
desenvolvendo para a destruição da carta, e para deixar o prin
cipe, contra quem fervia entre os sectarios do despotismo o
espirita de vingança, viuvo, e roubar-lhe si possivel fosse 3
filha, e a honra, sacrificando-o como victima em holocausto 3
perpetuação dos dogmas da Santa Alli3-nça.

O primeiro plano foi fingir Metternich completa approvação de
quanto D. Pedro fizera, e para tornar verosímil aquella appro
vação, não teve duvida em censurar muito, muitisslmo 3- Carta,
mas que sendo legitima, poís dimanava do throno, devia ser
cumprida; e por isso operou a farça em Vienna, de obrigar o
inf,tnte D. Miguel a juraI-a, prestar obediencia a seu irmão e
soberano, e escrever neste sentido para Portugal.

'l'udo isto causou a maior satisfação aos liberaes de toda a
Europa que mal previram quanto machinava MeUernich, sob 3
capa dessa approvação.

O segundo plano foi embaraçar que o infante fosse ao Rio de
Janeiro onde o chamava seu legitimo oberano, e mandar o
barão de Neumanll com a missão ostensiva de levar ao imperador
os actos do juramento da constituição e esponsaes de D. :Miguel,
mas com o fim secreto, e sinistro de obter para o mesmo, a im
mediata nomeação de regente de Portugal, representando-o como
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o subdito mais fiel, o irmão mn.is grato, e o homem mn.is amavel
que existia no mundo.

D. Pedro com a sua natural sagacidade por algum tempo du
viuou da sinceridade dos juramentos e protestações de seu irmão,
e ele Metternich, rejeitando in limine a pretenção do barão de
N~umann, o qual voltou para Vienna com a certez;. de que o
imperador não prescindia de f,tzer o irmão vir ao Rio de Janeiro.

O terceiro plano consistio em organizar, depois da volta de
Neumann, uma revolução em Lisboa para ser chamado o in~

fante para regente em cumprimento do que dispunha a carta,
adre le confundindo-se a regencia da minoridade estatuida nella
com a regencia do rei ausente. Mas o ministerio portuguez todo
então constitucional, tomou medidas energicas, e os tramas
do ministro austriaco em Lisboa falharam completamente.

Tudo neste momento concurria em favor da liberdade, quando
a coincidencia dos dous acontecimentes já mencionados, isto é,
morte de Canning, e projecto de segundo casamento para D.
Pedro, del'am a. Metternich novas esperanças, e duplicados meios
de realisar seus planos.

O barão de Mereschal cabalmente instruido por Neumann
ácerca. das intenções e projectos de Metlernich, antevendo o pro
veito que a necessidade dos serviços do chancellel' austriaco pro
porcion!l.l'ia, lembrou, ou appl'OVOU vivamente a lembrança de
escrevel' D. Pedro a seu sogro, pedindo-lhe que lhe des3e uma
noiva de sua escolha, e porque o imperador d'Austria poderia
achar-se d03nte em razão da sua idade avançada, e portanto
incapaz de occupar-se de cousa alguma, suggerio Mareschal que
D. Pedro escrevesse tambem á Metternich pedindo-lhe a sua
cooperação.

Dado este primeiro passo impensado de escolher o sogro para
medianeiro de um segundo casamento, lembrou ainda Mareschal
a propriedade de fazer naquella occasião algum obsequio com
que captivasse a. gratidão do imperador d'Austl'ia, e nada pare
ceu mais proprio do que nomear o infante regente, porque de
um lado so.tisfazia o desejo expressado por Francisco I, e de outro
lado preenchia a necessidade, que as moles tias da Sra. inf,tllta.
regente abria de nomear-se alguem para a substituir.
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Fez o barão de Mareschal tão facil o segundo casamento, que
dous mezes pareceriam sufficientes para em Vienna se conseguir
uma noiva, que em tão curto espaço de tempo, quizesse e pudesse
embarcar para o Brazil. E porque em consequencia da guerra
com Buenos Ayres não pudesse D. Pedro dispensar, o numero de
vasos de guerra precisos para ir á Europa buscar a noi Vil., foi o
marquez de Barbacenl1 immediatamente enViado a Londres, en·
carregado de arranjar o transporte, passar a Vienna, receber a
imperatriz e acompanhaI-a para o Brazil.

Convem observar que emquanto estes incidentes occorriam na
côrte do Rio de Janeiro, achava-se o marquez no sul do imperio
no commando do exercito nacional.

Foi o marquez mais encarregado de renovar a promessa de que
o imperador completaria- a abdicação e mandaria sua filha a
Vienna logo que a noiva chegasse ao Brazil.

Na occasião da partida do marquez na sua missão fez-lhe
D, Pedro a promessa ~olemne de não completar a abdicação
antes da sua volta.

Pela morte de Canning ainda ficaram no ministerio brítanico
alguns dos seus amigos políticos que desconfiavam da sinceridade
de Metternich. e das profissões do infante.

Lord Duley com estas idéas imaginou um projecto de tratado
entre o imperador e o regente; que não tinha outro fim sinão
garantir pela Gran-Bretanha, a conservação da carb portu
gueza,

O marquez de Barbacena aproveitou-se da opportunidade para
incluir nesse projecto varias di~osições que convinham ao im
perador do Brazil, e conseguio a approvação destes artigos pelos
gabinetes da Austria, França, e Inglaterra.

Poucos dias depois de chegar a Vianna, em uma das confe
rencias que teve com Metternick sobre tal projecto de tratado,
cuja execução alias devia ser simultanea com o complemento da
abdicação, percebeo o marquez que Metternick esperava que
esse complemento se verificu!lse antes do seu regresso para o
Brazil; esta circumstancia fe1-0 suspeitar então, ser elIa a
causa porque Metternick acquiescia ao projecto de tratado ima
ginado por 10rd Dudley, que muito bem sabia não poder ter
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eiTeito, dado o caso, com que contava, lIe já haver D. Pedro
completado a abdicação.

A suspeita disto sebremodo inquietou ao marquez de Barbacena,
levBndo-o a expedir incontinente um ameio em cifra para o
imperador, exhortando-o que ainda quando chovessem raios, não
completasse a sua abdicação emquanto 'Q não ouvisse; e desde
logo se poz a caminho de volta para o Brazil, havendo igual
mente reconhecido que Metternick, longe de promover, pelo
contrario, de IJroposito e com fim sinistro embaraçava o casa
mento de D. Pedro.

O quarto plano de Metterniçk consistio em, logo que obteve a
nomeação de regente para D. Miguel, e para si a commissão do
casamento, expedir para o Rio de Janeiro um correio com as
cartas mais amorosas, suas e de S. M. 1. e R. A. para D. Pedro
agradecendo a nomeação de regente; participando que o infante
partiria em poucos dias para Lisboa, e dando a noticia de estar
ajustando o seu casamento em Sardenha, com toda a probabili
dade de bom successo: que o rei daquelle paiz dava duas fra
gatas; o imperador da Austria outras duas, e que tudo se fa.ria
com a maior pompa e magnificencia em obsequio a D. Pedro
cuja louvavel e virtuosa solução de contral1ir segundas nupcias,
se elogiava como inspirada palo Céo.

Não era preciso tanto para engarmr um homem franco e re
conhecido como era D. Pedro, que manifestando o seu extraor
dinario prazer e gratidão ao barão de Mareschal, aproveitou
este o momonto de expansão para leval-o áconsummação do com
plemento da abdicação, sem tomar uma só medida para o caso
lJOssivel da usurpação!

Quando o marC]uez de Barbacenaem Vienna começou a suspeitar
a pertldia de MeUernick. na negociação do casamento, requereu
officialmente que se suspendesse toda a ulterior diligencia até
novas ordens do imperador, Metternick conveio; mas apenas
tinha o marquez deixado aquella côrte, e logo continuaram as
scenas de pedir noivas da parte de D. Pedro, para receber nega
tivas, que o desprestigiavam, e cobriam de vergonha, pois logo
appareciam Das gazetas da AlIemanba com ostentosa publicidade,
tornando impossivel qualquer decente casamento depois de tantas
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recusações, tendo sido recusado até pelu. filha do desthl'onado
rei da Suecia.

Os meios que Metternick empregava eram horrorosos, porque
entretanto que pedia uma noiva pelo canal diplomatico, fazia in
formar por algum dos membros da familia seu confidente, e
como que por descargo de consciencia, que o imperador do Bra
zil havia assassinado sua primeira mulher; que havia reconhe
cido filhos bastardos; que era inseparavel da marqueza de San
tos; de costumes dissolutos, etc., etc.

O fim de Metternick era impossibilitar a realisação, de um se
gundo consorcio, entre D. Pedro e uma princeza europea, espe.
raodo do genio arrebatado e fogoso deste principe, que tantas
recusações o conduzissem ao acto desesperado de casar por aciote
com a marqueza de Santos, acabando assim de completamente
desprestigiar-se aos olhos do mundo; pois Metternick visava
proscrever e matar a idéa constitucionu.l, desmoralisanelo o doa
dor da carta portugueza.

Finalmente só faltava a Metternick conseguir a realização do
quinto plano, para vingar-se de haver o imperador do Brazil ou
torgado uma constituição aos portuguezes; crime este que aos
olhos do chanceller austriaco, devia ser expiado por D. Pedro
constitui.do-o o mais infeliz dos monarchas, e dos homens.

Este plano consistia em fazer vir a raioha de Portug:ll
para Vienna campletar a sua educação; plano que encontrava
geral approvação, porque convindo não conservaI-a POl' mais
tempo no Brazil, visto que essa circumstancia excitava mui
justos ciumes ela parte dos portuguezes, e não devendo ir prt.ra
Portugal antes de nubil, pelo estado da educação naquelle paiz
e constante desordem entre os .membros da familia real; pa
recia n:1tural clltreg'al-a a seu avô, quc receberia aquelle de
posito com o maior favor possivel ficando como garante da
sua futura sorte ; porém quão fracos Eão os juizos humanos.

Aquella parte dos planos de Metternick, que parecia mais
facil de execução, mais honesta de intenção, e mais segura de ro
sultados feliz, foi a unica que se mallogrou.

E aquella parte das medidas e determinações do imperador
D. Pedro sobre os negocios de Portugal que fôra adoptada
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com mais prudencia, e que fôra acompanhada da geral appro.
vação, teria sido a mais fatal si tivesse chegado a verificar·se.

Todas as pessoas que conheciam a tenacidade de proposito do
caracter de Metternick. estavam persuadidas que eUe traba
lharia surda, mas incessantemente para destruir a carta por
tugueza, porém a ninguem lembrou que a perseguição attingisse
a uma innocente memina, interessante por todos os titulos, e
neta de seu soberano.

Todos os cuidados pois se concentraram nos esforços e nas me
didas calculadas a conservar a carta, e nenhuma attenção se
dava á conservação da pessoa da rainha, que no sentido de todos
ficava bem segura na companhia de seu avô, homem sem duvida
de sã conscisencia, mas timido e completamente subol'dinado aos
planos, e li. vontade do seu ministro.

A lição da experiencia poucas vezes aproveita.
Bem poucos annos havia que o imperador da Austria tinha

duas vezes sacrificado uma filha aos conselhos desse ministro;
que du'Vida poderia haver agora em sacrificar uma neta a esses
mesmos conselhos?

Comtudo ninguem tal suspeitou, e todos os gabinetes da
Europa, assim como o conselho de estado, e os ministros do
Brazil, approvaram a ida da rainha para Vienna, não só pelos
motivos apontados de applacar os ciumes portuguezes, e dar
optima educação á soberana, mas ainda para collocal-a, como que,
sob a tutela da Santa Alliança durante sua menoridade, quando
alguns actos do regente começavam a dar justos motivos para
desconfiar-se das suas ulteriores intenções.

O proprio marquez de Barbacena a despeito da sua atiladissima
penetração, não desconfiou das intenções sinistras da Austria,
quanto á pessoa da joven rainha, entretanto que logo perfeita
mente penetrou o manejo de estorvar o C<'l,samento do imperador.

E' que acções ha tão odiosamente repugnantes, que a possibi
lidade de sua perpetração não occorre nem a perspicacia mais
desconfiada.

O marquez de Barbacena communicou as suspeitas que entre-:
tinha, quanto ao casamento do imperador, ao marquez de Re
zende que as repellio j e communicou-as igualmente ao visconde
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de Itabayana que do mesmo modo as repellio, attribuindo às
apparentes negligencias de Metternich, que aliás foram estu
dadas perJidias, aos negocias da Grecia, que absorviam toda a
attenção do chanceller.

Poucos dias antes da partida do marquez de Barbacena para o
Rio de Janeiro em 26 de março de 1828 de volta da sua primeira
missão, chegaram as noticias do desembarque do infante D.
Miguel em Lisboa; suas duvidas sobre a formula do juramento;
e a opposição e ameaça que então fizera o embaixador inglez ; o
qual tanto se convenceu das secretas intenções elo usurpador,
que fez voltar para Londres o dinheiro que Rotbschild lhe havia
emprestado debaixo da garantia do governo ing-lez; e suspendeu
o embarque já começado das tropas inglezas que guarneciam
Lisboa, e as quaes haviam recebido ordem de regl'essar para a
Inglaterra.

De Vienna sabiu o marquez de Barbacena convencido de que
Metternich secretamente embaraçava o casamento do imperador
do Brazil, e os subsequentes acontecimentos em rapida successão
fizeram-no persuadir que o mesmo Metternich fôra quem
instruira o infante sobre os meios que devia empregar â sua
chegada a Portugal para destruir a carta portugueza, embora
lhe não houvesse aconselhado os actos de estupida crueldade que
marcaram com sangue a sua carreira.

Quanto ao casamento as suas suspeitas fundavam-se na esco
lha das pessoas empregadas por Metternich para solicitarem as
difl'erentes princezas que se pretendia haver para noivas, bem
como na solida razão, que um sogro é a pessoa menos propria
para encarregar-se de procurar uma segunda consorte para o
genro, porque os filhos varões do segundo casamento, preferem
as filhas do primeiro.

A sogra de Metternich, mulher mui indiscreta e expansiva, e
então muito dependente do imperador do Brazil para certos
despachos do marido barão de Laicaman, dizendo-lhe um dia o
marquez de Barbacena que apenas estivesse justo o casamento,
seriam as mercês obtidas, replicou qu~ Metternich jámais daria
'madrasta ás netas de seu amo, e que portanto convinha pro
curar noiva por outra via.
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Quanto ã. abolição da carta, o marquez veio a suspeitar os
designios de Metternich, porque eram esses os intimos conse
lhos que lhe dava, convidando a sua cooperação.

Cheio destas idéas procurou o marquez de Barbacena, logo que
voltou a Londres, ao duque de Wellington, então primeiro mi-'
nistro (PremieI') da Inglatel'l'a para representar-lhe, que, em
vista dos ultimos acontecimentos de Lisboa, parecia-lhe indis
pensavel substar na execuÇ<'io <las duas medidas em que haviam
combinado, a saber, o complemento da abdicação da corôa de
Portugal, e a vinda da rainha para Vienna, visto como, entre·
tanto, poderia. verificar-se a usurpação.

O duque fazendo a mais gorave censura ao procedimento do
infante, e reconhecendo a solidez dos raciocinios do marquez
sustentou comtudo que D. Miguel se não fazia usurpador;
que estava dominado por sua mãi ; cortado de medo das maçons,
e constitucionaes, mas sem intl3nção de o:l1ender ou rebelIar-se
contra seu irmão; que já havia approvado as medidas fortes do
embaixador inglez em Lisboa; e que escrevin. ameaçando ao
infante de perder elIe a regencia, si não mudasse immediata
mente de comportamento.

Certo pois de que D. Miguel retrogradaria, insistio o duque
em que se adoptassem as duas medidas referidas, porque assim
convinha á tranquillidade da Europa, e porque o imperador do
Brazil daria com isso o ultimo testemunho da sua inteira con
fiança nos soberanos da Austria e da Grau-Bretanha.

Sendo a usurpação contraria ao dogma politico da Santa
Alliança, e sabendo o marquez que todos os soberanos haviam
na passagem do infante por suas capitaes, na sua viagem de
Vienna para Li boa, exigido delIe a promessa de obedecer a seu
irmão, afim de não estorvar o complemento da abdicação, e o
seu casamento com a rainha; objectos que estes soberanos con
sideravam da maior importancia ; e teudo ao mesmo tempo tão
positiva segurança da parte de Wellington, de que a usurpação
não se realizaria, teria sido desculpavel da parte do marquez de
Barbacena, si por ventura tivesse elIe adoptado aquellas
opiniões, e abandonado as apprehensões que o assaltavam, mas
longe disso; o marquez lendo o futuro com presciencia admi·
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ravel, e medindo com rapido e prophetico volver de olhos, todos
os perigos da.s concessões que exigia.m, insistio com o visconde de
ltabayana sobre a conveniencia de suspender-se o complemento
da abdicaC,'ão da coroa. portugueza, e embarque da minha para
Vienaa.

O visconde de Itabaiana continuando a não desconfiar das in
tenções da Austria, nem das seguranças que dava vVellington,
mas todavia dando agora mais peso às apprehensões do marl]uez
do Barbacena pela vehemencia com que elle insistia nellas,
lembrou uma serie de medidas que deviam ser tomadas pelo
imperador do Brazil no acto de completar a addic<,\,ção, as qllaes,
si o marquez tives e chegado ao Rio de Janeiro a tempo de
aconselhar a sua a'lopção, teria sem duvida acautelado e pre
venido todos os inconvenientes que depois se experimentaram,
provindos da imprevidencia contra as perfidias do infante,
do decidido apoio de Metternich, e tacito consentimento de
Wellington .

O marquez jã então lembrou ao visconde de Itabayana que
melhor seria ir a rainha para Vienna, por via de Inglaterra,
de onde não proseguiria para aquella côrte, sinão depois de ob~ida

a garantia dos tratados que se deviam celebrar conjunctamente
com o acto do complemento da abdicação, porém o visconde
temendo as despezas, aconselhou a viagem pela ltalia.

Sendo o marquez de Barbacena a unic:l pessoa que desconfiava
das secretas machinações da Austria, quanto ao casamento do
imperarIor, e que temia os effeitos da condescendencia de Wellin
gton com as vistas sinistras de Metternich no que respeitava á
usurpação da coróa ele Portugal, mui tas vezes vacillou, i estaria
ou não em erro; si devia ou não communicar as suas appre
l1ensoos; e entre a collisão de fazer o papel de caluniador ou
vigionario, avançando suspeitas gravissimas de que não pos~uia

àocumentos para provar; ou ue traidor a sen soberano occul
taudo·lhe informações, de cuja veracidcl.de o seu espirito estava
compenetrado, resolveu introduzir quando chega se ao Rio de
Janeiro, e se trat[1,sse da. sua celebração, tantas clausulas no
acLo do complemento dl1. abdicação, e constitui l-o tão dependente
do pacto de familia que devia ser garantido pela Austria,
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França, e Inglaterra, que tornasse impossivel qualquer tentativa
de usurpação, ou abolição da carta portugueza.

Um homem ferido do raio não, podia ter ficado mais estupe
facto do que ficara o marquez de Barbacena, ouvindo poucos
instantes depois de fundear no porto, que o imperador D. Pedl'o
havia por acto datado de 3 de março de 1826, isto é tres mezes
antes da sua chegada ao Rio de Janeiro, completado a sua abdica
ção a coroa de Portugal.

Felizmente não havia o imperador ainda delegado a tutoria de
sua filha, na pessoa de seu sogro o imperador da Austria, como
projectava fazer; e por instantes conselhos do marq uez ~t con
servou ; e esta circumstancia salvou o futul'o desta senhora, e os
destinos da nação portugueza, permittiodo·lhe operar a famosa
deviação na viagem da rainha, que conduziu a Londres, fóco de
luz, de riqueza, e liberdade, em logar de a leval' para Vienna
da Austria antro do tenebroso Metternich.

O desembal'que da rainha de Portugal em F,tlmouth, e sua
marcha triumphal para a capital da Grãn-Bretanha foi um golpe

.tremendo descarregado nos planos do chanceller; não era elle
porém homem que esmorecesse na execução de um projecto
concebido, por qualquer contratempo que sobreviesse.

A posse da pessoa tle D. Maria II era Ulm\ condição vi tal
desse projecto, porque, sendo esta senbol'a a rainha reconhecida
de Portugal, urgia subtrahil-a a influencia de seu pai, sem o que
não haveria segurança contl'a o reappal'ecimento naquelle reino
de uma carta constitucional, a qual no dizer dos apostoUcos e
absolutistas, rôra mandada ela America 1'm' ~!m l'ei l'evolucional"io,

11a7'a 11m' em conflagração a EtW01Ja inlei7'a.

Ora o meio mai facil e seguro de chegar ao resultado que se
almejava, el'l\, sem duvic!a alguma a prisão llOnorifica da minha
em Vienna, onde Metternich teria tido o cuidado de a l'oden.r de
pessoas que n. teriam prepl\rado para desobedecel' a seu pai le
vantlo-a a ser ella pl'oprin. quem aspirasse e solicitasse o casa
mento com o infante, que pintariam como um grande pl'incipe,
como um eote celeste, salvador da realeza e da religião; aconte
cimento que D. Pedro não poderia tel' evitado, não possuiodo
meios de acudir em soccorro ele sua filha,
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Não era porem amor ou consideração pela pessoa de D. Mi
guel, o que determinava a nefanda politica que se desenvolvia
em seu favor; elle apenas era·o instrumento mais apropriado
para a destruição tias instituições constitucionaes de Portugal.

A cordial recepção outorgada por el-rei da Inglatel'ra, e o in
teresse que S. M. bem como a totalidade dos membl'os da familia
real, e da aristocracia, no que eram acompanhados pelo povo
ingJ.ez, manifestaram em prol da causa da joven, formosa e in
teressante princeza brazileira, contrariou a Metternich que logo
enchergou nessa circumstancia, um grave embaraço ao completo
bom successo da sua intriga,

Tinha elle na verdade do sen lado a valiosissima influencia do
governo á testa do qual estava agora 0- i,'on duke - como os
seus compatriotas o appeHidavam mas vVellington era nm
fidalgo de linhagem iugleza, e por maior que fosse a influencia
que sobre o seu espirito exercesse o genio politico, indisputavel
mente superior de Metternich, todavia. não poude o chanceller
austriaco conseguir que o tluque se afrastasse no todo dos
dictames do - [ai,' play - caracteristico da raça anglo~saxonia,

Demais \OVellington recusou-se de excitar abertamente pOl'
algum acto decisivo em favor de dom Miguel, a indignação cios
seus compatriotas, cujas sympathias unanimemente se decla
raram em t'a.yor da joven rainha, e em aYe~'São ao usurpador.

Foram por tanto o ardil, n. dissimulação, aos atragos, as sed uc
ções com magnificas promessas, e até certo ponto as ameaças
encapotadas, os elementos de que Metternich se utilisou, e em
apoio qoS quaes teve a connivencia do governo inglez.

Ja expl.lz na transcripção que tiz da série de importantes, e
no caso de alguns delles transcendentes documentos historicos,
a maneira por que Metterniclt desenvolveu e mn.nobrou as suas
forças, bem como os recursos de prodigioso ati lamento e destreza.
com que o marquez de Barbacena soube frustrar os seus assaltos.
Houve, porém, um lance de refinada villania nas tramas do
chanceller que o leitor ainda ignora, mas que sob a fé de reve
lação irrefragavel, vai agora conhecer,

Metternich leve meios de fazer chegar a sciencia do marquez,
que, se eHe consentisse em conduzir a jovel1 e ionocente raioha
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de Portugal para a côrte de Vienna, entregando-a alli a seu
avô, conforme lhe havia sido prescripto por D. Pedro; não
haveria da parte da Austria· desejo algum deUe marquez, signi
ficado pela posse quer de titulo honorifico, quer de gratificação
pecuniaria, por mais elevada que fosse, que Metternich não
estaria prompto a satisfazer; tal era o interesse que este ponti
fice do absolutismo ligavã a posse da rainha.

O marquez de Barbacena respollCleu ao convite com o nobre
despreso da lealdade.

O seu soberano e amigo tinha confiado a sua guarJa e defesa
a pessoa e a causa de SUã joven filha, e o illustre brazileiro
teria exhalado o ultimo alento antes do que trahil-o. .

Porém não foi sómente a lealdade do marquez que salvou a
pessoa dã rainha e os destinos da nação portug-ueza nesta mo
mentosa conjunctura; foi a reunião neile desta nobre quo,lidade,
a uma penetração e perspicacia, a que nada podia occultar-se, e
firmeza de vontade inabalavel.

Podia o marquez de Barbacena,na fraqueza da boa fé, ter levado
a princeza para Vienna actuado unicamente pelo leal desejo de
não desobedecer as ordens e instrLlcções recebidas do imperador.

Pois bem, si D. Maria da Gloria tivesse posto pés na cidade
de Vienua d'Austria, jamais teria o diadema portuguez cingido
a sua fronte, pois Metternich teria disposto da sua pessoa por
alguma outra fórma, mesmo sem permittir o seu consorcio com
o infante que o desenvolvimento de novos interesses tivesse
tornado mais couveniente aos fins da sua politica; e a nação
portugueza teria expiado as suas culpas debaixo do jugo 'cruel
e sombrio de um covarde e despresivel tyranno.

E, pois, deve a dynastia que reina em Portugal o tbrono que
occupa e a nação portugueza as instituições constitucionaes
que fazem hoje a sua ventura, a lealdade, firmeza'e intelligen
eia superiores deste preclaro brazileiro.

Annos depois fez o governo portuguez sentir ao marquez de
Barbacena, que desejava conferir-lhe um signal honorifico que
significasse o alto apreço e reconhecimento da nação portugueza
pelos transcendentes serviços prestados pelo marqucz ú carta
constitucional e a causa de sua rainha.
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o marquez de Barbacena respondeu com notavel desinteresse
que nada desejava e que nada acceitaria, bastando-lhe a satis
fação que derivava da ?onsciencia de haver cumprido o seu
dever.

Subsequentemente °governo portuguez ainda quiz provar °
reconhecimento da nação distinguindo a pessoa uo primogenito
do marquez, visconde de Barbacena, o qual do mesmo modo que
seu illustre progenitor recusou, respondendo com palavras
dignas da nobreza do egregio varão que representava.

Até aqui não tinham os talentos do marquez de Barbacena sido
ainda experimentados na suprema direcção do governo do Es
tado; pois o breve tempo que em fins de 1825 occupara as pas
tas da fazenda e do imperio, quasi que não podia ser tomado em
conta nesse sentido; e comquanto fossem de vasta importancia
as funcções que successivamente desempenhara tanto no norte
como no sul do imperio, e ainda nas suas tres missões na Ingla
terra, todavia não háviam partido da sua ~niciativa as medidas
de alta administração que até o presente tinham regido os nego
cios publicos do Brazil, e determinado a marcha da sua politica.
Entretanto já eram de sobra os louros colhidos pela sua consum
mada per' ia na gerencia das funcções em que se oecupara, para
dar-lhe direito ao titulo glorioso de benemerifu da patria, e
a um dos mais distinctos logares entre os varões illu tres da
nação.

Em tempos calmos e normaes com effeito o facto de conduzir
uma princezo. do seu paiz natal para a companhia de seu avô,
afim de adquirir alli uma educação mais consentanea á sua alta
gerarchia, e á missão para que a Providencia a destinara, do
que aqueHa que poderia ter obtido no paiz onde nascera; nem
mesmo 6 de ir buscar a terras longínquas uma princez'a digna de
compartilhar o throno do seu soberano, jámais poderiam, por si
sós, conferir ao cidadão que desempenhasse taes nllssões qual
quer direito á preeminencia entre os seus contemporaneos. No
caso do marquez de Barbacena, porem, essas faocções adqui
riram pelas circumstancias que oecorreram, e pelas consequen
cias que deilas dimanaram, um quilate de importancia excepcional
pela influencia que exerceram nos destinos de dous povos.

411



- 722

A luta porfiosa que o marquez de Barbacena sustentou em
Londres contra todas as forças combinadas dos apostolicos e abso
lutistas dil'igidas pelo maior homem de estado que tl1.es princi
pios teem produzido, cobre a sua memoria de immarcescivel
gloria, e o colloca na primeira linha dos' campeões das liber
dades publicas; e é sob este ponto de vista largo e compre
hensivo, que as transacções de Londres devem ser consideradas;
devendo, pelos transcendentes resultados que se seguiram, ser
coUocadas em categ-oria de importancia unicamente inferior aos
fastos da nossa propria independencia, mas acima de tudo o
mais que até o presente orna os annaes da nossa historia.

Não se debatiam alli mesquinhas questiunculas de primazias
individuaes, ou de partidos oriundos de interesses sordidos e
evanescentes; eram os imprescriptiveis dil'eitos da humanidade
symbolisados na liberdade civH e religiosa que constituiram o
objecto da contenda, e o marquez de Barbacena assumindo logo
em seguida as redeas da governação do seu paiz mostrou, como
o leitor vai em breve conhecer, quão sinceros e nascidos do inti
mo do peito eram os principias e doutrinas que nessa época
professara, e em defesa das quaes não hesitou em apartar-se do
maior amigo que tivera, desde que pela sua obstinada repugnan·
cia de attender ás maximas do governo constitucional repre
sentativo convenceu-se de que os instinctos do principe descam
bavam para o regimen do absolutismo.

CAPITULO XXXV

Os negocios publicos não marchavam bem quando o marquez ele
Barbacena chegou ao Rio de Janeiro, e D. Pedro pel'dia a
passos accelerados aquell[1, prodigiosa popularidade que o acercara
durante os ,primeiros tempos do seu reinado.

O espirito dominante na ultima eleição de deputados bem o
denunciava, pois nessa época. ainda não havia o governo desco
berto o meio de fabricar camaras unanimes, e os sentimentos da
llaÇ<lo debuxavam·se energicamente nas feições dos deputadoi que
elegia.
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Testa occasião para a exclusão de qualquer candidato tiuha
lJastac!o o conhecimento de ser elle bem acceito nas altas regiões
governamentaes, e apoiado pel'.ls mini:;tros. A perseguição do
poder, pelo contrario, tinha sido, dian te do voto do paiz, um
titulo de g'loria para o pel·seg-uido. E' iunega,vel, entretanto, que
nesta c0njunctura o systema pa,rlamentar funccionou no Brazil
de modo digno da gratidã0 da naçio, prestando a assembléa na
opposição que fazia as tendencias absolutistas não disfarçadas da
parte dos goveruantes, os mais a.ssignalac!os serviços ii. causa da.
liberdade constitucional.

D. Pedro, porem, cerrando os ouvidos e os olhos ás demons
trações de desapprovação que o paiz patenteava, persistia no
systema de deixar-se influenciar na. escolha dos seus ministros e
conselheiros, antes pelos aft'ectos do coração, do que pelos dicta
mes da razão de estado.

De caracter franco e impetuoso, não procurava elle nem sabia
occultar seus despeitos, e pois sem rebuço ou dissimulação
excluia dos seus conselhos os homens populares que lhe eram
obnoxios, pretendendo dess3 moela tirar·lhes a importancia que
a nação continuando a os a.presentar em sua frente, e re-elegendo
os com immenso applauso, pelo contrario revestia de sempre
crescente força moral, e preponderancia.

De indole arrebatada e energica, inspirações exaltadas e
execução immediata e rapida de tupo quanto concebia, folgava,
D. Pedro entretanto de popularidade; ambicionava applausos e
amava a gloria, sendo pai' isso que outorgava constituições
politicas, e concedia liberdades individuaes e publicas. Seu
espirita era naturalmente magnanimo, suas vistas elevadas e
amplas, mas o sentimento de governar era nelle uma paixão
para cuja satisfação nff.o hesitava em assumir, e em persistir no
systema. de govemo pessoal proprio do absolutismo; infelizmente
1)01'6111 fallecia-Ihe a precisa instrucção para poder por si mesmo
reaJisar a politica que concebia, e não encon trava en tre os seus
favoritos e predilectos, todos portuguezes de merecimento, os
talentos, e pureza de intenções necessarias para o auxiliar com
efflcacia. no desenvolvimento das suas idéas.

Longe disso, a incapacidade, subserviencia, e C01'l'Upção da
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maior parte dessas pessoas servia para comprometter o principe,
mas não para executar com pericia os seus designios. e inspi
rar-lhe outros que conco~'ressem para a sua gloria; e era
notavel a desgraçada tenclencia do seu genio para aggregar á
sua intimidade e pl'ivanç,~ o" individuas de intelligencias ras
teiras. os quaes D. Pedl'o não se l'osolvia a afastar de qualquer
ingerencia na govel'ilação do Estado, antes continuando a pro
digalisar-lhes a sua intima e plena confiança, erLt deste circ.alo
vicioso, ou por eUe indicado, que tirava os politicas para com
porem o seu ministerio .
. Parecia que no peito do mOllarcha laborava illCeSSl1lltemente
um fermento de desconfiança contra os estadistas nascidos no
Brazil, que o impedia de lhes conceder o seu coração e a sua
eon.fiança toda inteira.

E por maiores que houvessem sido' as provas de dedicação,
pocj.ia quasi dizer-se, de adoração, consagradas a sua dynastia,
e as instituições da nação, esta fatal preoccupação de espirita o
levava a desconfiar perpetuamonte delles, induzindo no seu
animo sentimentos enfesados que seus favoritos sabiam explo
rar e acender, os quaes de quando em quando arrebentavam
em labaredas, que o impelliam a praticar acções que pareciam
de um ingrato inconsiderado ou de um louco.

Assim havia sido com José Bonifacio de Andrada e Silva
assim muito breve ia ser com o marquez de Barbacena.

Nos tempos calmos em que vivemos, não existe um brazileiro
esclarecido, e verdadeiramente patriota, que não contemple
com favor aimmigração de portuguezes para seu paiz, e que não
viva com essa numerosa e importantíssima. classe da sociedade
brazileira em termos de fraternal communidade, desejando
cordialmente que esta onda de immigração cada vez engrosse
mais. Não succedia, porém, o mesmo na época em que se passavam
os eventos relatado:;; nesta historia. Então os portuguezes esta
belecidos no Brazil constituiam uma classe perniciosa e perigosis
sima, pelos seus sentimentos intensos aos filhos do paiz, sobre os
quaes mostl'avam querer continuar a exercer a supremacia dos
tempos coloniaes; e pelo odio mais ou menos caracterisado
quo tributavam as instituições livres que regiam, haviam-se
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elles tornado um elemento apto para as machinações dos cons
piradores e ultramontanos.

De facto eram quasietodos miguelistas de coração, acalentando
o insensato desejo, e esperança de ver o Brazil reposto sob o
dominio de Portugal; restabelecido o antigo commercio exclu
sivo, e vedadas as suas vastas e ricas terras ao ingresso dos
estrangeiros, sobretudo dos inglezes, cuja civilisação e adian
tamento, industria e actividade temiam e odiavam.

Queriam emtim ver o caruncho do velho despotismo, origem
fecunda das desgraças e do longo abatimento e atrazo em que
jazeu o Brazil colonial, careando por toda a circumferencia a
arvore constitucional até seu amago.

Não estou agora escrevendo a historia do Brazil, não tenho
pois necessidade de entrar mais de espaço neste assumpto, basta
o que está dito para o fim que me proponho.

Esta classe tinha os seus chefes; as intelligencias que inspi
ravam o pensamento, e dirigiam os seus movimentos. José Cle
mente Pereira era o mais Dotavel desses chefes, e a elle mais do
que nenhum outro homem de estado, corre a responsabilidade
dos acontecimentos que trouxeram a indeclinavel necessidade do
7 de abril.

Entretanto existe entre nós uma secção do partido conservador,
que por uma aberração do entendimento, nascida da ignorancia
dos factos, apresenta este homem tredo, a,gpero, e antipathico,
portuguez de nascimento e portuguez de coração, como o heroe
da independencia do Brazil; quando a verdade historica é, que a
acção de José Clemente Pereira nos negocios publicos deste paiz,
foi sempre nociva, sendo o ministerio de que elle constituia a
alma considerado como o mais pernicioso que a nação tivera lido,
pronunciando-se esta por tal fórma contra elie, que o appellidou
de - ministerio liberticicla, o maquinadot' contra a constituição e
as instituições li,l)t-es - e o accusou de premeditar golpes de es
tado, no intuito de derribal-as e fazer recuar a situação politica
para a época do absolutismo puro.

Este ministerio ainda commetteu o grande crime de attentar
contra a liberdade da imprenf1a, mandando sujeitar a responsa
bilidade os periodicos que censuravam sua marcha desvairada,
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mas o tribunal dos jurados nã.o hesitou em absolveI-os paten
teando pelo seu - 1Jerdict - a. geral impopularidade em que o
governo havia cahido; ao mesmo tempo.que animava os escri
ptores a proseguirem na marcha que trilhava.m.

Era José Clemente Pereira a alma e supremo director da facção
lusitana, eas esperanças do partido absolutista: e foi esta facção,
por quem D. Pedro infelizmente sentia viva atreição, que pelo
seu desregramento comprometteu a posição do principe produ
zindo a sua ruina.

Em contraposição aos planos dos absolutistas encorajados
nelles pelas sympathias não disfarçadas do governo, tramavam
os republicanos no sentido das suas idéas.

A sociedade se agitava, e no horizonte politico grossas e
densas nuvens se agglomeravam que deviam causar séria inquie
tação nos animas reflectidos e previdentes.

Por este tempo desembarcou no Rio de Janeiro José Bonifacio
ue Andrada e Silva, recolhido do desterro, que longe ela patria
supportara desde o anno de 1823.

Bem recebido por D. Pedro, olvidou longos annos de so:ffri
menta, e amou-o como dantes o havia amado porque seu coração
não podia deixar de amaI-o, porém não o serviu mais sinão
com os seus desinteressados conselhos que D. Pedro por diversas
vezes lhe pediu, e posto que o sabio patriota declarasse constan
temente que desejava conservar-se afastado da politica, e reti
rado ao repouso da vida intima, todavia pelo amor extremecido
que consagrava ao imperador, apontou para a má direcção dos
negocias, e mostrando o perigo que nella havia, aconselhou-o
que se desfizesse do minislerio Clemente Pereira, que era geral
mente execrado no paiz, e chamasse o marquez de Barbacena
para organisar nova administração.

D. Pedro, vivamente impressionado pelas palavras de José
Bonifacio, resolveu declarar aos ministros que lhes concedia
demissão dos cargos que occupavam, e incumbiu ao marquez de
Barbacena a formação de novo gabinete.

Não foi, porém, sinão depois de reiteradas insta.ncias e rogos,
que D. Pedro poude conseguir do mal'quez a acceitação do
cargo.
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Elle sobretudo anhelava o retiro para descançar das fadigas
por que passara, e precisava de calma e repouso afim de poder
tratar da sua deteriorada saude.

Demais, ninguem conhecia melhor do que eUe as quasl msu
peraveis difliculdades da situação, e os perigos a que se expunha
aqueUe que a tomasse sobre os hombros; mas a sua profunda
a:treição ã. pessoa do soberano; sua dedicação a realeza, que eUe
via em imminente perigo de sossobrar, e o sentimento do dever
para com os reclamos da patria, que eUe amava com puro e in
tenso patriotismo, fizeram-no afinal acceitar o cargo.

Comtudo, o marquez resistiu por mais de 15 dias, e então
sà acceitou a pasta depois de haver prestado contas dos dinheiros
que despendera na Europa, durante a gestão das commissões de
que fôra encarregado, e de haver o imperador, em resposta á sua
representação contra a existencia constante de conselheiros se
cretos, lhe promettido sà ouvir aos ministros e conselheiros de
estado, prohibindo absolutamente aos criados do paço qualquer
intervenção na marcha, ou conversação sobre a administração
do Estado.

No dia 4 de dezembro de 1829 concluiu o marque,z de Barba·
cena a composição do seu ministerio, ficando elIe n~ repartição
da Fazenda, o visconde de Alcantara encarregado da pasta da
j usUça, o marquez de Paranaguá da da marinha, o marquez de
Caravellas da do imperio, o conde do Rio Pardo da da guerra, pas·
sando para a repartição de negocias estrangeiros Miguel Calmon
du Pin e Almeida, unico da administração transacta que não
fora exonerado.

Releva notar que, poucos dias depois de dl!isembarcar, foi o
marquez procurado por grande numero de pessoas respeitaveis
por seus empregos, e ainda mais por seu acrisolado patriotismo
e decidido amor ao throno constitucional, que todos unisonos
pintavam como mui proximo a ser supplantado pelo absolutismo
traçado em variclS pontos do imperio pela sociedade das Colum·
nas, acérescentando que o Imperador era illudido por uma facção
lusitana, e que sà elle marquez, pelo favor que no momento
gozava, podia salvar o throno e a patria.

E, pois, com o ministerio que organisol1, contava o marqitez
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de Barbacenn, grangear o apoio do partido liberal mediante
concessões razoaveis, sem escandalisar as susceptibilidades do
monarcha pela exigencia da entrada nelJe de caracteres pronun
ciadamente democratas, e contra os quaes D. ~edro manifes
tava pessoal indisposição marcada e decidida. Não faltaram,
porém, pessoas avisadas conhecedoras da volubilidade das rela
ções do principe, da valentia dos seus impetos apaixonados e
aferro aos homens identificados com o velho regimen, cujos
nomtls significavam reminiscencias condemnadas pelas idéas
modernas e pelas aspirações dos brazileiros, que previram que
com a dedicação do marquez apenas se lograria suspender por
emquanto a luta encarniçada dirigida contra o systema politico
que regia a nação. Oproprio marquez não estava completamente
isento de alguns receios desta espe::ie, mas confiava na natural
perspicacia de D. Pedro e no seu. amor da gloria, qualidades
que diametralmente se oppunham à indole do absolutismo.

A assembléa, crisol depurador por onde a sua administração
tinha de passar, estava ainàa distante, e sobrava-lhe tempo
para, por uma serie de medidas patrioticas, reclamadas pelo
paiz, predispor a representação nacional em seu favor, em
ordem ,t obter o seu apoio em prol das grandes medidas que
pretendia submetter ao seu exame.

As finanças sobretudo prendiam a sua attenção, e o marquez
meditava propor á represen tação nacional, e contava poder fazer
passar reformas neste vital ramo da publica administração, que
não só livrassem o Brazil do papel-moeda depreciado e moeda
fraca de cobre, salvando-o da bancarota que o ameaçava com
sinistra catadura, mas que lhe restituissem o credito perdido
pela imperícia administrativa dos transactos ministerios.

O marquez de Barbacena possuia amplos conhecimentos sobre
a materia. Desde muitos annos havia a economia politica for
mado um ramo predilecto dos seus astudos, e durante as suas
estadas em Inglaterra constituira ella o assumpto de frequentes
conferencias e consultas com os abalísaclos financeiros daquelle
paiz, cujo systema em geral o marquez adoptava, sendo por
consequencia partidal'io de um meio circulante fundado na
garantia de uma moeda metallica.
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Entretanto, emquanto se não reunia a assemblea, foi o
marquez de Barbacena realizando mudanças na marcha admi
nistrativa, proprias para lhe attrahirem a benevolencia dos
representantes da nação, visto como atteildiam a reclamações
em bem da ordem constitucional.

Alguns presidentes de provincia e commandantes de armas
notarias por seus principias absolutistas foram exonerados, e
as substituições recahiram em homens novos e não compro
mettidos.

Mandou dissolver as sociedades das Colunmas em Pernambuco
e suas filiaes no Ceará, e que se processassem os membros
dellas como a.ttentando contra as instituições da nação.

Demittiu o capitão de milicias Pinto Madeira do posto de com
mandante militar do Crato e Jardim, na provincia da Ceará, que
elle ainda occupava, apezar de vehementes reclamações publicas
pela sua destituição.

Reduziu a força de terra e mar na conformidade das leis
decretadas, r.ealizando por esse meio importantes economias nas
despezas publicas.

Dissolveu as tropas estrangeiras ainda existentes no Rio
Grande d'D Sul.

Recon:mendou a todas as autoridades justiça, moderação e
tolerancia nd' desempenho de suas attribuições.

Emfim, fez com que a administração em todos os seus ramos
assumisse as feições ca.racteristicas dos governos representativos,
e afastou tudo o que pudesse parecer-se com anhelos abso
lutistas.

O partido liberal mostrou-se sati feito, e desde logo patenteou
se mais benigno que hostil ao governo que o marquez de Barba
cena iniciava deste modo.

Um acontecimento desgraçado occorreu no Rio de Janeiro no
dia 7 ue dezembro de 1829, cujas consequencias poderiam ter
sido funestissimas.

D. Pedro, dirigindo um carro tirado por vigorosos e trefegos
cavallos, e tendo em sua companhia a consorte, a Rainha de
Portugal, e o principe duque de Leuchtember, ao passar pela
rua do Lavradio, não conseguiu suster os animaes, que aS8US-
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tando-se partiram em disparada e derribaram o carro. Todos
receberam oll'ensas da quéda e mais que nenhum o proprio
imperador que teve duas costellas fracturadas; o duque quebrou
um braço; a rainha teve uma contusão na face; a imperatriz
cahiu em pé sem nenhuma contusão, mas passando por grande
susto. Foram todos immediatamente recolhidos á casa do
marquez de CantagalIo. que habitava o predio dessa rua esquina
da do Senado, aonde hoje funcciona a repartição da policia.
A Atirara. a Astrea, bem como a maxima parte dos periodicos
liberaes, apressaram-se em patentear suas sympaLhias sinceras
pelo imperador, lamentando o desastre e fazendo votos pelo seu
prompto restabelecimento. A população da capital do imperio
deu provas incontestaveis do sentimento que a assaltara por tão
infansto successo.

O marquez de Barbacena, aproveitando dextramente tantos
indicias da existencia ainda de uma consideravel parte da antiga
popularidade de D. Pedro, 'empenhou-se em unir e amalgamar
os partidarios exclusivos do imperador com os homens que pro
fessando principios do regimen representativo, até aili se tinham
achado em opposição declarada.

Com etreito desde então observou-se que uma divisão funda e
larga começou a operar-se nas fileiras dos opposicionistas. Os
homens mais importantes e conceituados do partido 4beral en ten·
deram dever approximar-se do governo, no intento de conservar
o monarcha com o restabelecimento efficaz do regimen da consti
tuição.

Os mais exaggerados partidarios do liberalismo, porém, perse
veraram em desprezar toda e qualquer conciliação, apregoando
idéas de federação de provincias e de reformas constitucionaes
mediante as quaes expellissem D. Pedro do throno ; dirigindo
á sua pessoa as mais atrrontosas invectivas, ameaças e ca
lumnias.

Por certo que fôra um assignalado serviço presta.do pelo
marquez de Barbacena ás instituições e a D. Pedro o haver con
seguido trazer os espiritos a este estado favoravel de sentir, e
se lhe tivesse sido permittido proseguir na senda que se traçara
e que consistia ~m fazer o governo apoiar-se da,hi em diante em
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um grande partido constitucional, mediante a pratica real, sin
cera e constante do systema representativo; o que sem duvida
alguma lhe grangearia o apoio da massa sã, bem intencionada e
patriotica da nação, não tendo por isso mais que temer as ol1ien·
tas declamações com que os exaltados de ambos os credos extre
mados se obstinassem em combater a sua administração; nestas
circumstancias é incontestavel que o marquez de Barbacena se
haveria constituido o salvad(\r do soberano, a quem dedicava
extremecido amor, poupando a elle e á nação as calamidades que
se seguiram.

Um crime atroz na Bahia, commettido por este tempo, veio
ainJa mais vivamente demon traI' quanto urgia, que nas altas
regiões do poder se adoptasse uma norma politica elevada e
patriotica, que tivesse por objectivo unir o governo estreita
mente aos homens sisudos e illustl'ados e com a parte sã do par
tido liberal, afim de que revestido por essa maneira da força
moral precisa, pudesse oppor efficaz barl'eira, tanto ás vellei·
dades da demagogia, como aos insensatos assomas dos partidarios
do absolutismo.

Era presidente daquella provincia o)visconde de Camamú, José
Egidio Gordilho de Barbedo, sobre o qual durante um passeio que
dava na rua de baixo de S. Bento, ás oito horas da noite de 28 de
fevel'eiro de 1830, um homem que pass;\va silenciosa e apressa
damente montado em cavallo desferrado, disparou um tiro de
bacamarte que o deixou moribundo, evadindo-se depois a todo o
galope.

Do logar aonde se perpetrou o crime, que foi no fim da rua,
ainda poude o visconde caminhar até á casa do barão de Marago
gipe, que ficava proxima, e alli exhalou o ultimo suspiro. Não se
conseguiu descobrir o perpetrador de semelhante attentado ; mas
geral indignação se patenteou de prompto na população, sendo o
crime attribuido aos revolucionarias politicas.

Era portanto chegada a occasião em que o sentimento da impe.
riosa necessidade de salvar a ordem publica consorciando-a indis
soluvelmente com a observancia leal dos preceitos consagrados
no pacto fundamental, batia forte em todos os peitos amantes
das instituições da nação, e o marquez de !3arbacena parecia
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ser o homem destinado para a consecução de tão glOl'iosa
missão.

Havia elIe quando se deliberou a acceder aos instantes e apai
xonados rogos de D. Pedro, para que aceitasse o e,ncargo de
organisar novo gabinete, representado ao monarcha, como um
dos motivos de reluctancia a inconveniencia da linguagem que o
imperador ostentava em publico, de director dos negocias poli
ticos e supremo distribuidor dos empregos publicos. O marquez
então ponderou-lhe que de semelhante linguagem, aliàs só ade
quada aos soberanos absolutos, resultava enfraquecimento de
força moral para os ministros, tão prejudicial aos creditos pessoaes
destes, como aos verdadeiros interesses da propria corôa ; aceres
centando que entretanto os desejos do soberano seriam sempre
satisfeitos, desde que não militassem difficuldades insuperaveis.

Com efi'eito, a existencia do facto contra o qual o marquez
reclamava era um defeito do caracter de D. Pedro, cuja pro
pensão para governar não era s6mente um desejo, era uma
paixão activa, energica e insaciavel; e o principe, em logar de
manter-se pairando na região eminente em que com calma e
sabedoria se pesam os grandes interesses do Estado, para dessa
esphera elevada indicar a méta que seus ministros deveriam
esforçar-se por attingir, descia á. arena dos detalhes subalternos
da administração, em tudo ingerindo-se, e querendo tudo dirigir
e governar, até o ponto de tomar parte nas polemicas apaixona
das dos periodicos, e tudo isto fazendo com ostentação tal, pois
D. Pedro não' sabia dissimular, que os ministros de estado
ficavam reduzidos aos olhos do povo, com immenso detrimento
daquelIe prestigio que devia acercaI-os, a meros secretarias e
registradores da sua vontade imperiosa.

Não era que suas intenções não fossem justas, patrioticas e
algumas vezes mesmo heroicas, pois o seu coração era na ver
dade maganimo. Não; o seu defeito consistia em querer por
força desempenhar tambem a parte que em um systema consti
tucional pertence aos ministros responsaveis.

E' certo que nesse tempo os deveres e as attribuições respe
ctivas, as regras e maximas dos governos representativos, não
eram distinctamente comprehendidas; e dessa geral ignorancia

I
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e da confusão causada por eUa, unida aos inveterados habitos de
governo pessoal, herdados de seus maiores, cujo regimen ainda
de pouco deixara, nascia essa tendencia despotica em D. Pedro,
a qual entretanto tornava qnasi insupportavel a posição de mi
nistro ele estado, pelo desprestigio e rebaixamento individual
que produzia no conceito publico.

Vou agora entrar na transcripção de uma série de cartas suas
dirigidas ao m[l,rquez de Barbacemt, as quaes, ao passo que de
monstram esta propensão cio seu caractel', provam por outra
parte a cordialidade dos seus sentimentos para com o marquez,
e a confiança que depositava nelle. Infinitamente maior era o
numero de taes cartas, como se deprehende do teor dos factos
passaclos entre o'imperador e o marquez ; infelizmente porém a
maior parte dellas ja não poude ser encontrada:

Meu marquez.-Vagou o logar de juiz da balança da casa da
moeda : ja são sete cães a nm osso j parece-me que este logar
esta bem para nelle ser provido o FeIippe,que'tantos serviços fez
a minha filha.

Continue a passar bem e não f.tÇa caso do calor para o sentir
menos.

Seu amo e amigo. 13 de janeiro de 1830. - Pedro.

Barbacen~. Amigo.- A imperatriz quer vender o seu ouro e
ha quem dê a 133 % mais que o principal. Mande dizer qua.nto
ella tem para se poder contractar com o comprador.

Eu lhe dei este conselho depois de haver assim praticado
afim de comprar apolices do novo emprestimo.

Seu amo e amigo.-Pedl·o.

~ de janeiro ele 1830.

Barbacena. - Recebi a carta do ministerio datada de 2 deste
mez as 5 1/2 da tarde de hoje, 3. Nella vejo que tudo vai bem
o que muito estimo. Respondendo approvo o que o ministerio
tem feito, e de que me ela parte. Dou a reforma ao comman
dante do batalhão 250 ; e sinto que o Paranaguà tenha estado
doente, comtudo estimo saber que esta melhor.

Eu cheguei no mesmo dia as 6 1/2 debaixo de uma trovoada
que nos apauhou na Serra, mas não me fez mal algum, Dem a
imperatriz, nem ao principe. Meus filhos estão bons.

Bontem o thermometro esteve em 74, hoje em 78.
Já comprei o «Corrego Secco» por 20:000 000.
Seu aJ110 e amigo.- Pedr·o.
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Barbacena.- Neste instante, pelo portador desta que é o
queixoso, acabo de saber que o administrador da Parabyba Fe
lisberto Ignacio Janual'io Cordeil'o, não tem a barca prompta
antes tIas nove horas do dia; que de noite não passa ninguem,
e que ou exige ou consente que os homens da barl'a se faça!?
"Valer, e não queiram passar pessoa alguma sem lhes pagar pri
meiro dous mil reis, quatro, etc., o que jamais aconteceu em o
tempo do « Tira morros:l>. Parecia-me que deveria ReI' mudado
um semelhante administrador, não só para exemplo, mas até
para lhe poupar a vida, pois todos os trapeiras e viandantes lhe
tem uma raiva de morte por estas, e por outras.- Pedro.

Serra da Estrella, 4 de fevereiro de 1830.

Resposta fdo marquez de Barbacena.- Senhor.- ReceLi as
ol'dens de V. M. L de 4 do corrente sobre o administt'ador da
Parabyba, e nada parece mais ju to que a sua remoção a ser
verdade metade do que diz o mineiro queixoso. Resta porém
ainda examinar por outra pessoa além do accusador, o que ha
realmente de verdadeiro a este respeito, e eis o que vou
fazer.

Havendo V. M. 1. mandado construir a ponte do Parahy·
buna, mister é completar o beneficio aos viajantes construindo-se
outra no Parahyba. Para este etl.'eito obtive do ministro do im
perio que mandasse examinar o local, e orçar qual seria a des
peza necessaria, informando si no mesmo lagar, ou nas visi
nhanças haveria pedra de cal. Deste exame sera encarregado
um engenbeiro, Talais, muito abonado pelo Cordeiro (') tanto
em saber como em probidade, e como deve demorar-se alguns
dias na Parahyba, boa occasião se ofl'erece de conhecer qual é o
procedimento do administrador e seu filho.

Sou, senhor, com o mais profundo acatamento ele V. M. r.
subdito fiel e reverente.-.Marquez de Bal'bacel1a.

Rio, 6 de fevereiro de 1830.

Senhor - JiI. participei a V. M. r. as providencias que havia
dado para a romaria de S. M. Fidelissima e foram elias seguidas
ii. risca, não obstan te as pretenções pouco razoaveis da Exma.
D. Leonor da Camara .

Seriam tres horas e meia quando appareceu hontem em minba
casa o Exm. conde de Sabugal dizendo que tinba ido aS. Cbris
tavão re.:leber as ordens da rainha e participar-lbe que estaria
na igreja :1 sua espera, mas que a Exma. dama representara
que, sendo a festa portugueza, devia eUe conde ser quem acom-

(1) Francisco Cordei,'o da Silva 1'orl'es, depois visconde de Jel'umerim,
intimo amigo do mal'quez de Bal'uacena.
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panhasse a rainha, e não o camarista de V. M. 1., e que, si
alguem precedesse ao mesmo conde, isso causaria grande humi
Ihação e desgosto aos portugueze3. Respondi que, na falta de
ordens de V. M. 1., deviamos seguir o exemplo dos outros
soberanos em circumstancias identicas; que S. M. F. fôra por
algum tempo hospedada por S. M. Britannica, tendo então em
seu serviço dous camaristas do rei britannico, dous do imperador
do Brazil e alguns portuguezes, aos quaes se uniram o mesmo
conde de Sabugal e o marquez de Palmella; que naqueUa
época houve di:1ferentes funcções portuguezas, e uma bem nota
vel, e bem portugueza, como fosse o beija-mão que S. M. F.
deu na casa da sua embaixada a todos os portuguezes em
Londres; que nestes actos precedera o camarista inglez a todos
os outros sem que ninguem se escandalisa:sse ou julgasse que
soifrera humilhação, porque reconheciamos todos que o direito e
a polidez exigiam que o camarista do rei senhor do paiz e
hospedante da Rainha precedesse a todos; que por identidade
de razão. sahindo él. rainha fidclissima do paço do imperador do
Brazil, e acompanhada do seu camarista, a elle cabia a prece
dencia. O conde reconheceu immediatamente a exactidão do meu
raciocinio, foi esperar a rainha e na tribuna real deu a direita
ao camarista hrazileiro que estava de serviço, entretanto que eu
e todos os mais ficámos no corpo du. igreja.

A Exma. D. Leonor da Camam persistiu com alguma
imprudencia em querer, quando chegou ao alto da Gloria, que o
conde de Sabugal precedesse, e porque o não conseguiu, graças
ao bom juizo do conde e a minha perseverança, agoniou-se, e
disse-me que nunca mais compareceria em publico. Creio que o
publico nada disto percebeu, e eu muito estimaria sepultar o
caso no silencio, mas, na minha situação e na ausencia de
V. M. 1., cumpre-me informar a V. M. 1., ouro e fio, do
quanto se {lassou. .

Não avahe, porém, senhor, esta imprudencia em mais do
que elia merece. A dama tem conhecimentos, tem virtudes e
muitas qualidades dignas do alto emprego que exercita, mas viv~

seis mezes com os anjos no céo e outros seis mezes no seculo de
quinheIltO.3, da sorte que para eUa o tempo presente não existe.

Dio-ne-se V. M. de dar suas ordens a quem com o maior
respeito e acatamento se preza de ser de V. M. I. subdito fiel e
reverente - ],{arg.tte:; ele Bm·bacena.

Resposta de D. Pedro.

Meu Barbacena ~ Fico scieate e approvo o seu modo de
pensar acerca do negocio da Parahyba e, quanto aquestão
da Papa-missas, acho que muito bem obrou e ella muito
mal; mas não se admire, porque ella (como diz o velho no
entremez da beata) esta cá. (apontando para baixo) e lã. (a.pon
tando para o Céo), comtlldo reconheço, como o marquez diz,
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que elIa tem talentos, virtudes, etc.; porém é fidalga porttt
gueza senhora do seu nariz, e por consequencia resingona.

Eu estou bom, e a imperatriz e Pedro igualmente; Paula
tem defluxo.

Tenaa saude. Seu amo e amigo - Pedro.
Serra do Corrêa, 8 de fevel'eiro de 1830.

Barhacena - Remetto·lhe esse papel afim de que o mande
examinar, si o que esse homem representa é verdade.

Desejo muito que esta. o ache bom e mais toda a sua familia.
Eu estou bom, a imperatriz igualmente e os dous principes.
A Paula está um pouco incommodada, mas vai bem.

Perdoe que lhe lembre esporear o promotor dos jurados: ha
papeis que merecem bem de ser lidos e considerados pelo minis
teria. Isto é muito amical, pois de todo o coração sou seu amigo.
-Pedt·o.

Serra, 10 de fevereiro de 1830.

Resposta do Marquez de Barbacena.

Senhor - Beijo as mãos a V. M. L pela honra que me fez e
pmzer que me deu com a carta de 10 do corrente, contendo as
suas ordens e as boas noticias da preciosa saudede V. M e de
toda a imperial família, que o Céo guarde, como todos dese
jamos.

Estou impaciente pelo sabbado seguinte, e então mostrarei
a V. M. L que me occupo incessantemente dos interesses de
V. M. L e dos seus.

Uma parte de minhas idéas e dos meus planos hei confiado
ao conde do Rio Pardo para os transmittir a V. M. e peço
que em tudo medite para decidir domingo seguinte o que se
deve fazer.

O meu primeiro objecto é consolidar para sempre o throno
do fundador do imperia, a despeito de contrariedades de mui
variada natureza, mas que contra eUe combinam e contra eUe
conspiram, e por isso pretendo empregar com tempo e discrição
todos quantos meios a razão e a experiencia nos aconselharem.

O segundo é salvar os direitos da rainha fidelis::ima pre
stando cooperação franca em seu favor, mas sem comprometti
menta da prosperidade do imperio, porque essa é a mais sagrada
obrigação e o mais sincero desejo e voto de vos a magestade
imperial.

Aproveitando o bom portador, tambem adianto os papeis que
recebi de Londres e Pariz, afim de V. M. I. os ler com vagar.

Sobre o requerimento que V. M. mandou-me farei as averi
guações necessarias.

Quanto aos desaforos de alRuns gazeteiros, tenho bem pre·
sente o procedimento de Wellington com o Morning Cronicle e
eis o que pretendo seguir.
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Depois de muitas diligencias descobri os desenhos da machinu
de limpar os rios, que est3.va no araenal de marinha, e, como é
preciso embarcação chata e propria para a sua collocação, vou
mandar fazer .uma quanto antes, e teremos não só a ponte
da Alfandega com grande fundo, mas a barra de todos os
rios que desaguam neste porto e livres dos baixios que as
obstruem.

O tempo não espera por nós, e. é mister ter promptos os
trabalhos que se devem apresentar em maio. Parece-me por
tanto melhor nomear já a commissão para organisar o systema
monetario sendo eu presidente, do que esperar que venha o
marquez de Baependy, que fôra para isso lembrado.

Fiz ler a meus filhos aquellas linhas em que V. M. r. tanto
os honra, e espero que gravando assim em seus corações o dever
de fidelidade, g-ranriemente arraigado pela gratidão, elles ser
virão a V. M. r. com aque1le afinco e zelo que por V. M. r. temo.

De V. M. L fiel e grato criado - Mal'quez de Barbacena.
Rio, 12 ue fevereiro de 1830.

Rio, 13 de fevereil'o de 1830. - Senhor. - No ultimo dia de
despacho e em presença de V. M. r. chamei a attenção do mi
ni teria sobre os negocias da rainha fidelissima: continuei
depois, e communiquei ao conde do Rio PaI'do quanto devia levar
ao conhecimento ele V. M. I. para. que estivesse habilitado a
decidir, e dtw-me suas imperiaes ordens quando eu fosse na
seguinte semana. Ao mesmo conde entreguei uma carta com
varias papeis para V. M. 1., mas como elle por doente differio a
partida de um dia, isso deu lagar para vermos hontem as notas
que dirigir'am os tres ministros da Inglaterra, França e Austria
ao mini tro dos negocias estrangeiros, que é pouco mais ou
menos o que eu esperava.

Melhor lo!'a haver-se adiantado da nossa parte as nego
ciações ; em todo o caso é preciso proceder com circumspecção e
dignidade. Seja ou vida o conselho de estado, e o ministerio, e
depois fará V. M. r. o que dictar- sua consciencia e recto enten
dimento.

V. M. r. tambem verá varias notas de alguns estados ame
ricanos, dos quaes nos havemos esquecido, contra aproprio
interesse.

V. 1\1. r. tem meios para, e deve exercitar decidida influencia
nos estados americanos, e vingar-se assim do rei da Hespanha.
Ouço que este soberano depois de haver re onhecido ao Sr. in
fante como rei de Portugal, quer tam1 em reconbecer a V. ~.
como imperado!' do Brazil, e da maneira mais sem ceremo~lla

passiveI. Veremos o que apparece hoje da parte de seu antIgo
consul, e o conde do Rio Pardo será portador.

Deus guarde a V. M. r. como todos de eja,?, e part.ic~lar
mente eu, que sou com o mais profundo re peIto e gratldao 
De \". M. 1. subdito fiel e reverente - llfal·que.:: de Barbacena.

4.7
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Meu Barbacena.- Desejo-lhe muita saude. e a toda a sua
família. Eu, a imperatriz, os dous principes, e Paula todos bons.
Como seu amigo agora lhe escrevo a dizer-lhe, que se não in
commode quanto a transporte de terra, pois no Porto da Estrella
achará o meu carro na sexta de manhii,ás 10 horas, pois é a hora
a que podera estar a barra, e na Fabrica achará mula e cavallo
para seguir no que mais conta lhe fizer. Tenha saude, união e
olho vivo.

Seu amo e amigo - Pedl·o.
Serra do Correia, 16 de fevereiro de 1830.

4

De vez em quando
O bom roceiro
Passa a cavalia
No seu sendeiro.

5

Dando ao diabo
O tal caminho
Que de atoleiros
E' um miminho.

6

Este retiro,
Sem distracções,
Está de molde
p'ra Sant7.rl·ões.

1

Nestes campos
E nesta serra
Toda a tristeza
E horror se encerra

2

Olho em torno
Seus horizontes
São serras, matas
E grandes montes

3

Da beIla agua
E do bom ar
Eu me abstenho
Da'1ui falIar.

Meu Barbacena.- Ainda que me não escrevesse pela parada
que chegou hoje, eu já tinha tenção de escrever-lhe para saber
como tinha chegado, e como se achava. Sei que vai indo bem, é
o que eu quero. Como quem adivinha (diz o dictado) vai para a
casinha, não me metto em danças, e falta-me o meu conselheiro
em casos taes, que é o almanak, aonde sem grande trabalho nem
quebra-cabeça, mas sempre em o circulo vicioso, e bem estreito
acho, para melhor dizer, os empregos para os homens, e não os ho
mens para os empregos, como deve ser, e nós não podemos fazer.
Tenha saude e toda a sua família, bem como união e olho vivo.

Seu amo e amigo - Pedro.
Serra do Corrêa, 25 de fevereiro de 1830.
P. S. - Remetto-Ihe a descripção da Serra do Corrêa, D. O. C.

ás cobras da mesma serra por um anonymo. Mostl'e-a ao Para
naguá.

7

E, na verdade,
Qualquer esperto
Se aqui se demora
Torna-s' Alberto.

D. O. C. ás cobras da mesma serra por um anonymo.
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Meu Barbacena.- Como sabbado não póde haver despacho,
por causa das exequias, nem sexta feira, por ser dia santo, desejo
que me mande dizer si é necessarie dar despacho amanhã ou si
póde ficar para terça feira que vem, pois domingo e segunda
tencionava passar na ilha do Governador para onde irei sabbado
de tarde.

Portanto, si quizer, conte commigo amanhã, mandando hoje
a resposta a este.

Seu amo e amigo.-Peclro.
Boa Vista, 17 de março de 1830.

Por decreto de 9 de março de 1830 foi o marq1.j.ez de Barba~

cena nomeado conselheiro de estado, na vaga do visconde de
S. Leopeldo.

Já disse que havia elle apresentado ao imperador, como uma
das condições para a acceitação do encargo de organisador de
um novo gabinete, o afastamento da sua inti'midade e privança,
de certos caracteres, a quem se attribuia impropria e inconstitu
cional ingerencia na marcha dos negocias poilticos; e accrescen
tei que D. Pedro promettera ao marquez de só ouvir aos minis
tros e comelheiros de estado, prohibindo absolutamente aos
criados do paço, qualquer intervenção na marcha, ou conversa
sobre a administração publica.

Não tinha, porem, D. Pedro cumprido a sua promessa, e a
opinião geral e o povo continuavam a acreditar na existencia de
um gabinete secreto no seio dos paços imperiaes, com o qual o
soberano concertava seus designios, que eram ao depois apresen
tados por eUe aos ministros de estado para serem executados;
exclamando o mesmo povo, que se tornava indispensavel que o
imperador desse uma prova de que ninguem no Brazil, além dos
seus conselheiros officiaes e por lei responsaveis, exercitava
influencia sobre seu espirita, arredando de sua companhia
aquelles homens que a opinião publica indigitava como perten
cendo a essa camarilha (era este o epitheto com que a voz do
povo designava o grupo dos conselheiros intimos) ou gabinete
secreto.

O marquez de Barbacena sentia no intimo do peito toda a força
destas representações e receiava que se não pudesse trazer o
animo de D. Pedro a acceder á evidencia de taes reclamos, acha
riam elles energicos e estrondosos echos no recinto da assemblea
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geral legislativa, prestes a reunir-se, os quaes desvairando e des
prestigiando o seu ga.binete, o forçassem a deixar a administra
ção, mallogrando assim a realisação de um unico dos grandes
objectos de bem publico que imaginara quando aceitou o cargo
da governação.

E, pois, guardando escrupuloso respeito e iodas as convenien
cias devidas, mesmo sem de leve chocar as susceptibilidades pes
soaes do soberano, lembrou-lhe a sua promessa, suggerindo a
convenien~ia de, por algum tempo, arredar de si aos conselhei
ros Francisco Gomes da Silva e João da Rocha Pinto, criados
importantes do paço e o primeiro secretario director do gabi
nete imperial, a quem a voz publica attribuia maxima impor
tancia e influencia nesse conselho secreto em cuja existencia
acreditava.

D. Pedro estimava a ambos, apreciando a dedicac;ão estreme
cida que tinham á sua pessoa. Era além disso homem grato a
favol'es, a finezas e a serviços, timbl'J.ndo sempre em sustentar
seus amigos decididos.

Exigia-se, pois delle um grande sacrificio, mas D. Pedro não
recusou aceitaI-o.

Releva notar que o marquez de Barbacena não nutria a menor
indisposição pessoal contra os iodividuos apontados, e para com
o conselheiro Francisco Gomes da Silva, pelo contrario, eram
os seus sentimentos até de cordial e sincero a1fecto que se ba
seava na troca do mutuas attençães e serviços.

Assim tendo conseguido fazer comprehender ao monarcha e
a elles proprio, a necessidade do seu afastamento temporario
da companhia de D. Pedro, tratou de concertar com elles um
meio, d' ndo-lhes commissães honro as na 2m'opa., que com a
sua sahida do Rio de Janeiro, nem se ferisse o sau amor pro
prio, nem se prejudicasse a sua fazenda.

A sabida do Rio de Janeil'o do conselheiro Francisco Gomes
da Silva tinha-se nesta. critica conjunctura, tornado uma ne
ces idade imperiosa, mesmo uma que tão de estado de vital
importancia, quasi que de salvação publica, e o marquez de
Barbacena. não podia nem devia deter-se no cumprimento ele
um grande dever, por considerações de secundruria monta.
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Francisco Gomes da Silva desfez-se em protestações de estima
e reconbecimento para com o marquez, pela commissão que
recebera; e da Europa dirigiu-lhe varias cartas repassadas dos
mesmos sentimentos. Não foi porém nem fiel á sua palavra, de
não mais se envolver nos negocios politicos do Brazil, nem leal
nas suas profissões de estima e gratidão, pois que guardando no
intimo do peito figadal e rancoroso odio contra o marquez por
haver desalojado-o do lado de D. Pedro, intrigo\). de lá contra
el1e e calumniou-o, tendo pelas cartas que escreveu ao imperador
poderosamente contribuido para a violenta ruptura dos senti
mentos de amor e dedicação da parte de um e de cordial con
fiança e estima da do outro que haviam subsistido por muitos
annos entre o marquez e D. Pedro; abrindo assim, por certo
que sem o desejar o profundo abysmo em que o principe veio a
precipitar-se.

Vou agora transcrever as cartas e documentos que illustram e
authenticani as apreciaçães que venho de consignar.

Meu marquez.- Gomes e Rocha vieram b.ontem cá e pediram
me licença para escrever ao ministro da repartição, segundo o
estylo, pedindo dispensa por falta de conhecimentos, e Gomes
além disto pedindo licença para se ir curar na Europa; e oifere
cendo-se ambos e até instando para irem, e que eu lhes désse
alguma commissão de compras, etc.

Eu concedi-lhes que se escu assem, e como o ponto é que
sahiam, antolbou-se-me immediatamente que tudo se concilia, e
bem, concedendo-se alicença ao Gomes, e ordenando eu a Rocba,
que vá á França comprar ditferentes cousas para os paços e
fazendas. Como el1es apresentam estes meios (que eu não acho
tão decentes para ambos) não se podem escusar, e partirão no
paquete que deve sahir.

A despeza que eu vou necessariamente fazer reputo-a em
nada, uma vez que tudo marche bem, e que o mipisterio fique
descançado.

Saude, união e olho bem vivo.
Seu amo e amigo. - Pedro.
Boa-Vista, 7 de ~bril de 1830.

S. M. o imperador determina que, dos fundos existentes
nessa legação, se entregue a ordem do conselheiro Fran
cisco Gomes da Silva 1.000 L, lançando esta despeza em
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conta do ministerio dos negocios da fazenda. O que Vm. assim
cumprirá.

Deus guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro, em 26 de
março de 1830.- Mal'quez de Barbacena.- Sr. Eustaquio
Adolpho de Mello e Mattos.

S. M. o imperador determina que além das 1.000 f. que em
aviso de 26 de março ultimo se mandaram entregar ao conse
lheiro Francisco Gomes da Silva, se ponha á disposição do mesmo
conselheiro 2.000 f. pela fórma determinada no citado aviso.

O que participo a vosmecê para sua intelligencia e execução.

Deus guarde o Vm.-Palacio do Rio de Janeiro, em 6 de abril
de 1830. - Marquez de Ba1'bacena.- Sr. Eustaquio Adolpho de
Mello e Mattos.

Cartas escriptas de Londres pelo conselheiro Francisco Gomes
da Silva ao marquez de Barbacena. - Londres, 19 de junho
de 1830.

Exm. amigo e Sr. - Participo a V. Ex. que cheg-uei a Londres
no dia 15 do corrente, tendo desembarcado em Portsmouth a
13 (') ; naquelle mesmQ dia entreguei na legação os officios de
que V. Ex. me incumbia, assim como a ordem para receber as
f. 3.971-13s-6d que V. B:x. nessa me enviou, quando me remetteu
o sacco; não sei como porém voltando dahi a dous dias à casa
do encarregado, e fallando na ordem para arranjarmos a me
lhor maneira de pagamento sem vexar a legac.ão, disse-me (com
espanto meu) que tal ordem não tinha visto, folheou etc., em
fim, )'use diplomatique, que não era necessaria (mas si eu não
quero acabar com a minha boa fé) respondi-lhe, que não ~e can
çasse, pois que no primeiro paquete devia naturalmente vir a 2"
via e então fallariarnos.

Rogo pois a 'v. Ex. que no caso improvavel de não ter man
dado a 2" via no paquete que deve proximamente chegar, se
sirva mandar-me quanto antes afim de eu cumprir as ordens de
nosso amo.

Sei que V. Ex. tem aqui muita gente a quem occupe em
qualquer consa que queira, porém si julg:1r que um amigo hon
rado e sincero lhe serve para alguma cousa, disponha da von
tade do

De V. Ex. amigo e muito obrigado.--Francisco Gomes da
Silva.

(1) Os conselheiros Francisco Gomes da Silva e João da Rocha Pinto
sahiram do Rio de Janeiro a 25 de abril de 1830 no paquete inglez
Sv;allow.
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Loudres,7 de julho de 1830. - Exm. amigo e Sr. - Pelo
Tyrian, cuja mala chegou tambem a Londres, tive o prazer de
receber a de V. Ex. de 5 de maio do corrente, que como devo
agradeço, igualmente com muita satisfação recebi a noticia que
me dá, da mercê que nosso amo me fez; não recebi o decreto
assim como faltam·me algumas cartas, e não sei a que attribua. '
semelhante falta..

Agradeço tambem o que V. Ex. praticou respeito ao meu
amigo Barbosa, e a minha gratidão será eterna.

Relativo á 2" via da ordem para as tres mil e tantas libras
esterlinas, resto da conta de nosso amo, em que faUei a V. Ex.
na minha anterior; já appareceu (como eu esperava) e portanto
nada mais é necessario a tal respeito. ,

As novidades de Pariz não são muito agradaveis; e Santo
Amaro ainda lá se acha.

As d'aqui são, cabaUa, intriga, e tudo quanto é mão, para a
formatura do novo Parlamento, pois é certa a dissolução elo
actua.!.

A questão da regencia no caso da morte elo presente rei tam
bem dá bem que fazer ao ministerio.

Desejo a' V. Ex. e a toda a sua família perfeita saude como de
V. Ex. amigo certo e obrigaelissimo.-Prancisco Gomes da Sitva.

P. S. O decreto, e cartas que me faltavam, recebi agora
mesmo ao fechar esta.

o conselheiro Francisco Gomes da Silva continuou a escrever
ao marquez de Barbacena por todos os paquetes, tanto de
Londres como de Pariz, para onde seguia no dia. 20 de setembro
de 1830 regressando para Londres a 18 de outubro do mesmo
anno. Prescindo porém de transcrever essa série de cartas, por
não apresentarem facto algum importante: eram apenas
amicaes e noticiosas, mas todas eUas respimvam sentimentos de
extremoso a1Iecto, e profunda consideração para com a pessoa
do nobre marquez, abundavam em protestações de etema gm
tidão pelos fa.vores recebidos deUe, e offereciam-lhe os dedi
cados serviços de um honrado e sincero amigo. Entretanto
por- este mesmo tempo escrevia elle ao imperador em desabono
do marquez calumniando a sua honra e incitando o soberano a
tomar a medida, infelizmente realisada, que produziu o rompi
mento completo fatal entre D. Pedro e o marquez, e trouxe em
seu cortejo os infaustos acontecimentos que culminaram, por
certo que sem Gomes o desejar, na jornada do dia 7 de abril.

Francisco Gomes da Silva ainda fez mais: eEcreveu depois
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(1831) um folheto (I) ou antes forneceu os apontamentos e idéas
pelas quaes foi o mesmo escripto (pois, como se terá observado
pelo theor das suas cartas ao marquez de Bai'bacana traI)s~riptas

nesta historia; embora dotado de certo talento ;)atural, e vi
veza, 6ra Gomes todavia por demais ignorante para poder ter
sido o autor de semelhante folheto, comquanto extremamente
diminuto seja o valor litterario ueste) no qual se recreou em
dirigir ao marquez os mais affrontos03 epithetos tues como de
malvado, traidor, poltrão, impostor; attribuindo á sua covardia
eincltpacidade a perda do exercito do Sul, e dos negocias de
Portugal e casamento: porém a violencla da sua paixão, a me·
ditada malícia do escripto ; a mentira. a adulteração de factos e
circumstancias, que se .eem alli descriptas por maneira intei
ramente inversa daquelIa relatada por elle proprio nas suas
cartas ao mal'quez; tudo emum contido neste folheto ministra
tão ev.idente prova do cego adio e furor de quem o dictou, a
par de crassa ignorancia a respeito de acontecimentos historicos
que devia suppor-se conhecidos por elIe, que longe rle poder o
seu conteudo causar o menor mal ao iIlustre marquez, pelo
contrario só da logae a reflexões bem tristes sobre o valor
moral de um monarcha que poude conservar tal caracter junto
a si por tanto tempo,' permíttindo-lhe a privança mais iniíma
nas suas transacções particulares, e a mais activa ingerencia nos
negocias politicas do Estado. Não desço a uma refutação das
aleivosias contida neste folheto; nem é necessario porque o
seu autor está refutado pelas suas proprias cartas transcriptas

. nesta historia, e pelo theor dos factos hoje conhecidos.
John Armitag-e no 2° volume, pagina 69 da sua Historia do

Bra;;il alludindo a este individuo diz o seguiDte:- T11e nomina
tion of the llew ministry (Arrnitage referia-se ao ministerio orga
nisado pelo marquez de Barbacena) in lhe mean time proved
any thing but agreeable to Francisco Gomes da Silva, the
private secretary who is said to have boasted that the :tive
creoles of whom i.t was composed, would DOt remaill tive mouths

(I) Tem esse folheto por titulo - .Vemol'Ía ofTerecicla ci Ilação bra=ilei.-a pelo
ccmsel/18iro Franr:isoo 60mes da 8'ul1a,- Londres 1831.
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in the administration. The k eenest animosirty had arisen between
this individual anel Barbacena -. O historiador não estava bem
informado sobre este ponto. Francisco Gomes da Silva acolheu
jubiloso a for mação do miuisterio do marquez, esperando e11con
trar nelle um poleroso agente para a satisfação de todos os seus
desejos; não podendo por essa razão ter usado da phrase, na
época a que elta se refere, que o historiador lhe attribue. Oseu
rancoroso adio contm o marquez de Barhacena nasceu depois,
tendo tido origem no motivo relatado por mim agora.

Quando as facções politicas teem a intima consciencia da sua
fraqueza., procuram apadrinhar as doutrinas que propalam, e
os Jilrojeetos que meditam com a approvação que se attribuem
de crdadãos il1ustres e prestigiosos. Assim praticavam os de
magogos no periodo que historio, pretendendo filiar a autoria.
d0S seus desvarios ao egregio nome de José Bonifacio de An
drada e Silva, cujos sentimentos monarchicos aliás nenhum
homem sensato punha em duvida. Retirn.do á llha de Paqa.~tá,_

e fl'uimlo tranquillamente os prazeres de uma vida calma e
Llomestica ainda alli o foi esquadrinhar a calumnia. FOl~avam

se ridiculos planos de uma republica impossível, e a facção
lusitana no intuito de o malquistar com o soberano aproveitou
a leveza dos cori.pheos de semelhantes projectos para insidiosa
mente inculcar como seu chefe o sabio e venerando patriota ..

neu i.sto occasião a que José Bonifacio dirigisse aO marque.z
de Barbacena a carta que pas.so a transorever, em que a sua
indignação falia á nobre energia de uma alma pura e elevada.

IlIm. e Exm. Sr. marquez de Barbacena - 10 de abl'il de
1830.- Meu bom amigo, chegando de Paquetá, e achando-me
bastautemente iocommodado, não me é passiveI ir entregar
como desejava, aS. M. a imperatriz essa carta que me foi
remetticla tle Paris. Rogo, portanto, a V. Ex _confiado na ami
sade com que sempre me tratou, de se qQerer in.cumbir deste
pequeno, mas agradavel trabalho.

Aproveitando a occasião, vou alongar esta minha carta.,
que não sei si deveria ser toda séria, ou toda jocosa; mas
v.á esta vez, como me pede o genio, commwm de dous, e digne.
se responder ao que vou con idorar, e perguntar-Ille ponelo
de parte t do o caracter e milindre rninisteTial. .

v.. Ex. terá já lido, ruminado e saboreado a grande peça
de eloquen.cia, logica, e linguagem castiça portugueza de P.
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B. que sahio no Diario Fluminense de segunda-feira. Ora, não
me dirá pelo amor de Deus, como veio á cabeça de alguem
assoalhar pelo prelo um tal tecido de calumnias e puerilidades?

Pois José Booifacio que so1:1'reu calado seis annos de depor
tação, sem crime, nem sentença, por não querer pulverisar
seus inimigos com documentos irrefragaveis, que abonavam a
sua honra, os seus serviços, e os nobres sentimentos do seu
coração, esforçando-se antes por eUe, e por seus amigos á
desculpar procedimentos injustos e pueris, ha de agora, vol
tando a seus lares, e recolhido ao retiro philosophico de Pa
queta, para acabar tranquiUo o resto de seus cançados dias,
conspirar contra o soberano, a quem servia, e deixe-me dizer
com franqueza, a quem reteve no Brazil, e sustentou então em
um throno, que ainda estava tão abalado e pouco seguro,
para se fazer chefe de farra pilhas ?

Com efi'eito é uma inconsequencia, e desproposito de tal cali
bre, que não podia vir sinão á cabeça de malvados, que tramam
novos projectos para. separarem este velho (velho que nunca
soube desamar a quem uma vez amou) do seu antigo amigo e
soberano, com vistas infernaes de fomentarem guerra civIl, e
desconfianças populares, pretendendo de novo deshonrar o im
perador á face da Europa, com os mesmos sonhos e calumnias
de 23.

Coitadinhos! Nem siquer têm a invenção de novos crimes.
Cuidaram então que me podiam fazer passar por demagogo, mas
enganaram-se. Todas as cârtes preponderantes da Europa, como
V. Ex. bem sabe, conheceram então, e ainda conhecem, que eu
fui e sou ainda amigo de D. Pedro, e da monarchia constitucional,
unica fórma de governo que póde convir ao Brazil. Miseraveis!
como sabem que eu não tenho outra paixão sinão amar a minha
patria, e respeitar o seu chefe, e isto lhes não convinha, e menos
lhes convem presentemente, por isso ha longo tempo me calum
niam e perseguem com um adio tão figadal, que saltariam de
gosto se pudessem inventar um oitavo peccado mortal para me
por às costas. Que pobre gente! só a cegueira, que eu quero crer
involuntaria. ou antes certa bondade, que talvez nasça de com
paixão e generosidade de sua magestade os póde supportar á
roda de si. .

E quem. diria Que uma pequena cabilda de salteadores do de
serto, em cujo numero não entram porém tantos outr0s honrados
europeus, hoje verdadeiros brazileiros, ousem pretender e capa
citar-se que o nosso soberano não é o imperador do Brazil, na
America, mas sim de Portugal no Brazil! E não veem esses mi
seraveis fal"ropilhas, Que estão a abrir e carregar a mina, que
póde arrebentar um dia, e soverter a todos esses intrigantes!
Nao temem que o soberano, accordando do somno amadornado
em que o teem posto por vezes, esfregue e abra os olhos, e os
mande a todos para os infernos com um só pontapé bem appli
cada!

Talvez fosse o fito de semelhante escripto o estomagar-me
com tantas Davas miserias e calumnias, e a tal ponto que eu
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deixasse para sempre a minha cara patria, e o meu soberano, e
abandonasse ambos ás suas tramas tenebrozas e infames. Tambem
se enganam com isto. Sou e serei sempre o que fui; nunca
desejei mandos, como quer inculcar P. B. nem riquezas adqui
ridas por {as ou ne{as; nem jamais uma fita estreita ou larga,
ou um crachal que muitas vezes entre nós abrilhanta tavernas e
armazens de negros novos, nem outras phantasmagm'ias taes e
quejandas, jamais me o:ffuscaram a razão, ou fizeram cocegas ao
coração. Não abandonarei pois a minha patria nas presentes
circumstancias por muitos motivos ponderosos, que calo por ora
e reservo para a histo1"ia do meu tempo, que trago entre mãos. e
que não será. por certo a historia do Brazil do capitão-mór dos
moleques, e sapientissimo ;Visco do ca1"u1"ú.

Entre estes motivos o mais importante para o meu coração é
poupar sua magestade o dltixar de arriscar de novo a sua repu
tação na Europa, que sempre busquei de conservar brilhante e .
intacta; pois foi o chefe e soberano do Brazil de minha escolha.

Meu caro senhor, não é contra mim sómente que estes mi
seraveis apromptam novamente o seu parque, é sobretudo contra
a gloria e verdadeiros interesses de sua magestade, e para des
truir o novo ministerio, que el1es apontam a sua artilharia, a
qual porém por felicidade geral se acha muito esburacada e
enferrujada. Esta primeira bomba que lançaram, foi bomba de
palha, que só deu fumo, e nem siquer assustou os moleques.

Estou cançado de borrar papel, e perdõe o comprimento e
desmancho desta carta. Concluo pedindo-lhe tenha a bondade de
me confiar amigavelmente, si sabe, as causas occultas de seme
lhante babuseira; e póde da minha parte assegurar a quem
queira ouvil-o, que José Bonifacio nunca deixará de ser bom
cidadão, e amigo do seu soberano e da sua patria; que em vão
pretendem metter-lhe medo j pois é villania que nunca entrou
em sua alma.

Um pobre defunto. meu amigo de outr'ora, dizia-me que só
temia a quem morava acima das nuvens, e aos que o não temiam,
e eu lhe respondi que só temia ao pl-imeiro.

Adeus, meu bom amigo, si quer alguma cousa para a Repu
blica de Paquetá. para onde conto partir logo que melhore não
poupe a vontade de quem é com toda a cordialidade' amigo e
criado certo. - Joeé Boni{acio de Andrada.

CAPITULO XXXVI

Era chegada a época da reunião da primeira sessão da se
gunda legislatura da assembléa geral do imperio do Brazil.

A cama'ra dos deputados contava um numero maior de mem
bros novos, que os reeleitos da primeira legislatura, manifes
tando as substituições havidas as tendencias liberaes dos elei
tores.
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Entraram então pela primeil'a vez para a camara dos depu
tados, além de Evari to Ferreira da Veiga, jit. conhecido como o
redactor ela ÂtlYOt'll e por ventura o mai incero, verdadeira
mente patriotico, o primeiro e criptor politico, que até o presente
o Brazil tem tillo, muitos vulto superiores que ao depois repre
sentaram papeis importantissimos oos negocias publicas da naçã.o.

A maioria dos deputv,dos tinha recebido dos seus constituintes
sentimentos fOI'temente accentuados contra as tendencias abso
lutistas dos mioisterios anteriores, e contra as tradições elo go
verno pessoal que parecia se querer perpetuar; estava porém
animada de espirito sinceramente constitucional, e disposta a
dar ao governo do imperador o seu apoio, uma vez que D. Pe
dro admittisse franca, leal e decididamente o predominio do re
gímen representativo.

Começadas as sessões prepal'(ltorias, desde logo se conheceu,
que as medidas csnstituciooaes adoptadas antes da sua reunião
pela administração Barbacena, haviam-lhe grangeado as sym
pathias dos representantes da uação.

1 os reparos sobre os excessos da imprensa, contidos na fo.lla.
de abertura da sessão anterior, e feitos pelos inconvenientes
termos seguintes :- O abuso da liberdade da imprensa, que infe
lizmente se tem propagado com notorio escandalo por todo o
imperio, reclama a mais seria attenção da assembléa; é urgente
reprimir um mal, que não póde deixar em breve de trazer após
de si resultados, fataes -, põr sem duvida que alguma razão
bouvera, mas o procedimento dos e'criptores ministeriaes era
pelo menos tão reprebensivel como o da opposição, pois que não
sómente estavam habituados a advogar cloutripas em completo
antagonismo com o espirito e lettra. da Constituição, mas tam
bem a dirigir nas columnas dos seus periodicos, os mais afl'roll
tosos doestos e insultos aos membros do partido liberal.

Cumpre entretanto reeonheceL' que em grande numero de ca
sos, e tavam estes longe de isemptos dos defeitos da exageração
de ideias poli ticas, qne os coreundas lhes assacavaro.

Havia em muitos um prurido exce sivo par<lo a declamação s@
bre principias gemes de politica" a proposito dos assumptos mais
secundarios e triviaes que eram submettidos ao seu exame,.
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o numero d03 oradores fluentes, sobrepujava muito ao dos
pensadores agudos; e muito tem"po se perdia em discussões
estereis, que abrindo enclJanças a procrastinação de negocias
palpitantes, d,wa loga,r a que constantemente se encerraiisem as
sessões, sem se haver provido rameclio a lU. tie;; patentes, com
immenso detrimento pari~ o bem geral.

Quando em 1826 e 1827 se reunia o corpo legislativo, o Brazil
estava tão atrazado no conhecim'mto elos seus dirl3itos e privi
legias, pois que de pouco emergira do regimen absoluto, e a
imprensa era tão deficiente em tudo, que, de alguma fórma
tornou-se necessario que a ca,mara dos deputados, ministrasse a
esta necessidade, constituindo-se em academia de direito publico e
particula!' para o alumiamento de nação, visto como verdades que
deviam ser conhecidas pelo povo, poLliatr. ser alli enunciadas, as
quaes ninguem então se teria atrevido a pL'oferir em outro lagar.

Mas em 1830 o conhecimento theol'ico ela politica ja havia
attingielo latitude ampla, e a imprensa discutia com liberdade
plena, a vantagem relativa dos varias systemas. Portanto a
presenç~1 do corpo legislativo, devera se ter manifestado agora,
ante por medidas de alcance e utilidade practica, de que tanto
carecia o nascente imperio, do que por prelecções sobre politica
especulativa, cujo conhecimento aliás melLJor se adquiria pela
leitura de livros já conhecidos.

Sobretudo era o jogo pl'actico das di.ll'erentes pecas do ma
chinismo representativo, então, quasi completamente ignorado
no Brazíl, o que mais carecia de attenção e estudo.

A propried Ide que distinguia a fórma de governo adoptada
pelo paiz e daquelle que acabava de proscrever, consi tia na
necessidade intleclinavel que tinha a administração do apoio de
uma maiol'ia dos repl'esentantes da nação, sem cuja cooperação
não podia, o governo caminhar, nem re~1.lizar acto algulll impor
tante na gerencÍl1. dos negoci03 publicas.

Os ministel'ios que haviam antecedido á administração Bar
bacena, com excepção do da independencia, não tinham com
prehendido este principio.

José Clemente Pereira quando ministro de estado em 1829;
alludindo ao topico do relataria da commissão de orçamento em
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que se propunha reducções no quantitativo da força armada
proposta pelo governo ; disse na sessão desse anno da camara
dos deputados, que, cumprindo-lhe fallar com clareza para que
a nação se não iIludisse, declarava que o relatorio da commissão
basea'va-se em premissas falsas, propondo reducções na força
publica, que não podiam ter logar; que não seriam attendidas,
em vista da necessidade que tinha o governo de conservar a
força publica come se achava nas suas propostas. Ao que lhe
retorquio Vasconcellos com calor que a lei do orçamento fixava
a natureza e o quantitativo das despezas publicas:

Que ao governo não cabia a autoridade de excedei-as; e que
o facto de um ministro de estado affirmar o contrario, equivalia
a proclamação do governo absoluto, visto como a unica di.fferen·
ça entre o governo constitucional e o absoluto consistia na sub
jeição da primeira á lei.

Os anteriores ministros de D. Pedro haviam ignorado a arte
de formar maiorias, e dirigir as discussões da assembléa ; e pela
linguagem aspera antipathica que alguns delles, por exemplo
José Clemente Pereira, constantemente alli mantiveram não ter
desejos de aprendeI-a.

Conservadas quasi sempre em memoria, nas deliberações da
assembléa pelas idéas anti-nacionaes que professavam, era
a porção da Camara denunciada pelo governo como repuhlica
na, quem dirigia as discussões, conferia nas resoluções tomadas
ocunho do seu pensamento, e confeccionava todas as leis secunda
rias com que o Brazil foi dotado.

Dahi resultou ficarem essas leis muitas vezes em diametral
opposição com a politica professada, e a marcha trilhada pela
administração. Podendo dizer-se no sentido mais lato de expres
são, que a opposição era quem na camara dos deputados do
Brazil exercitava o vital attributo da governação, de iniciar e
decretar as leis do paiz.

Assim, viram-se os ministros de D. Pedro, constantemente
na alternativa, ou de executarem leis contra cuja decretação se
haviam opposto. por exprimirem principios adversos ás suas
idéas e politica, ou de dirigirem os negocio;; publicos em contra
venção dellas com escandalo ela nação.
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A anomalia de semelhante estado de cousas era evidente, e
indicava a incapacidade politica dos conselheiros do imperador.

D. Pedro devera ter conservado nas mãos dos seus partida
rios a confecção de todas as leis decretadas, si almejava manter
o prestigio da sua autoridade, negando a sua sancção a todas
aqueIlas que se apartavam das doutrinas' promulgadas pelos
seus ministros. Havia só a escolher, ou a verdade do governo
representativo, ou a volta o regimen antigo.

A acrimonia que transpirava nas fallas do throno por occasião
das aberturas, e encerramentos do corpo legislativo; e nos
votos de graças da camara dos deputados, denunciava a desordem
que laborava em todo o maquinismo politico, e a aversão reci
proca que actuava nos sentimentos dos dous corpos.

Eram exprobações e reprehensões ue uma parte, e acerbas
recriminações da outra parte.

Até que este estado de hostilidade culminou nas breves
expressões da falla de encerramento da ultima sessão da pri
meira legislatura da assembléa geral ordinaria, proferida a 3 de
setembro de 1829 nos seguintes termos.

Augu8tOS e dignissimos senhores representantes da nação
brazileira.

« Esta encerrada a sessão.

o laconismo da palavra testificava o despeito do soberano.
A indi~osição com que a maioria dos representante;; da nação

contemplava o governo do estado. A impopularidade dos dele
gados do ~mperador nas provincias. A irritação sempre crescente
do espirito nacional; e a exageração das idéas e sentimentos
que vagavam na população, tudo prenunciava a serie de cala
midades que sobrevieram.

Fazia-se evidente que sobre o gothico pião do velho regimen,
não podia girar o luminoso maquinismo da constituição brazi
leira; o que, portanto, um dos dous princrpios em antagonismo
devia necessariamente desapparecer.

O marquez de Barbacena bem comprehendeu esta verdade; e
assim com o intuito de suscitar discussões azedas na camara dos
deputados, compor a falla de abertura da assembléa antes por
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modo calculado á grangeal' a sua benevolencia em favor do
gabinete cuja politic a dirigia.

E a língua constitucional e cortez usada agora pelo monarcha
na falIa inaugural dos trabalhos legislativos, apresentou um tão
erlraordinario contraste com o estylo brusco, e inconveniente das
fallas anteriores, pOl' occasião do mesmo acto, que convem tor
naI-a bem conhecida. O throno fallou nesta occasião aos repre
sentantes da nação da maneira que segue:

Falla do throno na abertura da assembléa geral em 3 de
maio de 1830.- Augustos e dignissimos senbores representantes
da naçã.o - Cbeio de prazer venho abrir a primeil'a sessão da
segunda legislatura deste imperio, e muito folgo podendo annun
ciar á assembléa geral legislativa o meu consorcio com a sere
nissima princeza D. Amelia AUg'usta Eugenio de Lucht.embcrg,
actual imperatriz, minha muito amada e prezada mulher.

Com a desejada vinda de minha augusta esposa, teve log'l.r o
regresso da jovel1 rainha de Portugal e Algarves, minha amada
e querida filha, que (não abandonando a sua causa) ora se acha
debaixo da minha protecção e tute11a ; e posto que eu, na quali
dade de pai e de tlltor, deva defender a causa da mesma. soberana,
todavia serei fiel à minha palavra dada á assembléa de não com
prometter a tranqui11idade e interesses do Brazil e conse
quencia de negocios de Portugal.

Ao vosso cuidado e phila,ntl'opia recommenuo os emigrados
portuguezes, que, temlo precedido e mesmo acompanhado ~L sua
legitima rainba, se acham nesta côrte carecidos de soccorros.

Muito me lisonjeia poder communicar á assembléa geral que
continuam firmes as relações de aoüsade, e harmonia entre mim
e O' mais soberanos e estados de um e outro bemispherio.

Tratados de c mmercio e navegação com eI-rei dos Paizes
Baixos, e com os Estados Unidos hei ratificado. Copias authen
ticas de tes actos já vos foram apresentadas pelo meu ministro
dn repartição competente, no fim da ultima sessão da passada
legislatura.

Eu me congratulo com70SCO pelo socego que reina em touas
as províncias do imperio.

O meu ministl'o e secretario de estado dos negocios tia jus
tiça, na fórma que a constituição manàa, vos fará saber os mo
tivos que obrigaram o governo a suspender temporariamente
algumas das garantias individllaes, na pl'Qvincia do Ceará.

Vigilante e empenhado em manter a boa ordem, é do meu
mais rigoroso dever lembrar-vos a neceSSidade tie reprimir por
meios legaes o abuso qlle continúa a fazer-se da liberdade da
imprensa em todo o imperio. Semelhante abuso ameaça grandes
males, à a embléa cumpre evitaI-os.

Os negocios de fazenda e justiça, que por mim tanta vezes
têm sido recommendados, devem merecer-vos todo o zelo e
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cuidado, que a nação espera encontrar da parte de seus repre
sentantes.

O melhoramento destes dous tão importantes ramos da pu
blica administração, é de um interesse vital para a prosperidade
do imperio.

O exercito e marinha não podem deixar de merecer tam
bem a vossa attenção; aquelle carece de uma orgauisação vigo
rosa e regular; esta requer algumas reformas indispensaveis.
A situação geographica do imperio aconselha como prudente e
necessaria a conservação de forças, tanto de mar como de
ter a.

O trafico de escravatura cessou, e o governo está decedido a
empregar todas as medidas, que a boa fé, e a humanidade re
clamam, pa{'~ evitar sua continuação debaixo de qualquer for
ma, ou pretexto que seja; portanto julgo de indispensavel ne
cessidade indicar-vos que é conveniente facilitar a entrada de
bra~os uteis. Leis que autorisem a distribuição de terras in
cultas, e que afiancem a execução dos ajustes feitos com os co
lonos, seria de manifesta utilidade, e de grande vantagem para
a nossa industria em geral.

A eLlucação da mocidade, que tem constantemente sido o
objecto de minha imperial solicitude requer toda a vossa atten
ção. E' mister que os principios da religião catholica, apostolica,
romana, que profes amos, e que os preceitos da moral chrisúí
sejam cuidadosamente ensinados, e praticados nas escolas ele
mentares em todo o imperio.

Eu deixo ii. consideraçãu desta assembléa as recommenda
ções que acabo de fazer-lhe. Confio na sabedoria e patriotismo,
que devem presidir aos trabalhos da presente sessão, e que po
dem attrahir sobre os legisladores as bençãos de todo o Brazil
-reconhecido.

Augustos e dignissimos senhol'es representantes da nação.
Conto com a vossa cooperação. Mostrai que sois brazileiros, que
só tendes em vista o interesse geral do Brazil, a consolidação do
systema monarchico constitucional representativo, e o esplendor
do meu imperial throno.

E ta abertru a sessão - Imperador constitucional e defensor
perpetuo do Brazil.

A camara dos deputados tinha eleito para seu presidente a
José da Costa Carvalho (') e em sessão de 6 de maio Martim
Francisco Ribeiro de Andrada, orador da commissão encarre
gada de redigir a resposta á falia do throno, apresentou-a á
camara. Trazia elIa ás seguintes assignaturas além da deile:

Diogo Antonio Feijó, Francisco de Paula Souza, Bernar'do

(l) Depois marquez de Mont'Aiegre.

48
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Pereira de Vasconcellos e Antonio Paulino Limpo de Abreu (I)
nomes todos consagrados nos fástos da historia patria.

O: voto de graças acompanhando o pensamento imperial,
afi:;mçava-lhe cordial cooperação para. superar as facções ex
aggeradas,que pretendessem precipitar o imperio na anarchia ou
no despotismo. Era elle lisonjeiro quanto ao presente e ao
futuro; o que indi,cava fé na fórma de governo, e instituições
do paiz; e confiança no patriotismo e intelligencia do illustre
brazileiro que estava á testa do governo.

Em respeito ao passado, o voto de graças censurava-o dura
mente.

Esta notavel peça historica era concebida nos termos se
g uintes :

Senhor. - A camara dos deputados vem depôr perante o
throno de vossa magestade imperial o devido tributo de suas
homenagens, e de seus respeitos, e as demonstrações sinceras do
mais extremado jubilo pelo consorcio de vossa magestade impe
rial com a serenissima senhora D. Amelia Augusta Eugenia de
Leuchtemberg, actual imperatriz, princeza dotada de todas as
virtudes, doce, e lisonjeira esperança do feliz futuro que aguar
da o Brazil inteiro: e lamentando por um lado a continuação
elas desgraças, que desolam Portugal, que motivaram o regresso
da serenissima senhora D, Maria da Gloria, sua jovem rainha, e
a restituiram aos abraços paternaes, e ás saudades de todos os
brazileiros, vem por outro exultar ue prazer com a certeza de
que a ternura de um pai, e de um tutor, soube ceder a sua
palavra dada de não comprometter a tranquillidade, e interes
ses do Brazil ingerindo-o nos negocias de Portugal, ingerencia
que seria sempre funesta li. marcba progressiva do impet'io, e,
qualquer que fosse o seu resultado, sempre contraria ao direito
das nações.

Senhor a camara dos deputados lisongear-se-ha sempre com
a inalterabilidade das relações de amisade entre vossa magesta
de imperial e os demais monarchas, e Estados de um e outro
hemisperio; tlesejava porém que o governo fosse ainda mais
solicito em estreitar esses laços com os novos Estados da Ameri
ca, de que é parte integrante o imperio do Brazil.

Igualmente a camara dos deputados folgarl1. muito que nos
tratados anuunciados por vossa magestade imperial, a par dos
interesses do commercio e navegação, respire desassombrada a
honra e gloria cio nome brazileiro ; mas consinh vossa magesta
de imperial que a camara lhe faça a respeitosa' observação, de

(2) Hoje visconde de Abaetê.
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que tratados de commercio são desneeeSõarios ao Estado, que se
acha no goso pleno, e legal de um commercio franco e livre,
quasi sempre prejudiciaes ao mais fraco, ou mais novo na cal' rei
ra das negociações.

Senhor, a camara dos deputad03 ouvia transportada de
jubilo, e congratulou-se com vossa magestade imperial pelo
socego e tranquillidade, de que gosam todas as provincias do
imperio ; ena ouvira tam bem da bocca do ministro da justiça os
ponderosos e sisudos motivos, que forçaram o governo a mandar
pôr em execução na provincia do Ceará o § 35 do art. 179 da
constituição, medida excepcional que só póde ser justificada pela
necessidade a mais urgente, e pela mais circumspecta reflexão.

Empenhada na manuteuçã.o de boa ordem, e felicidade do
imperio ; na extirpação dos abusos da liberdade ue imprensa, e
das offensas feitas á mesma liberdade ; dcsej03a de pôr termo aos
innumeraveis abusos, que se tem iutroduzido na administração
da fazenda e justiça; persuadida de que o exercito, e marinha
requerem reformas indispensaveis, e compatíveis com a situa
ção geographica do imperio, com o estado de paz, e meios pe
cuniari03 á nossa disposição, e muito principalmente conformes
com as nossas instituições; objectos alguns dos quaes já mere
ceram as serias considerações da leg-islatura transacta; a ca
mara dos deputados se não descuidara de offerecer remedias a
taes necessidades por meio de boas lei, que só produzirão o seu
devido etreito, si forem religiosamente observadas. Mas a ca
mara no andamento progressivo de seus trabalhos, e á vista do
curto periodo de uma se são, e que por ella não póde ser espa·
çado, attenderá primeiro áquillo que fôr de mais urgente
precisão.

Senhor, a camara dos deputados, confiada na philantropia
nacional a flLvor dos emigrados portuguezeiS, e na benevolen
eia, e actividade do governo em excitai-a sem a menor coacção,
reserva para o exame e approvação da lei do orçamento a des
coberta elos meios para coadjuvai-a privativamente em beneficio
dos ])enemeritos j e quanto á falta de braços, necessaria conse
quencia da expiração do trafico da escravatura, elIa cuidará em
remediai-a por meio ele uma lei de colonisação adequada aos in
teresses da nação, e do colono, e conforme com os principias eco
nomicos e de justiça, seguidos e praticados pelos Estados Unidos
da America Septentrional.

Quanto aos principias da religião, e praceitos da moral
christã, primeira barreira contra os transbordamentos do crime,
e base da educação ela mocidade, principal incumbencia dos pa
rochas para isso estipendiados, já a lei providenciou, que fossem
ensinados nas escholas primarias; e por i,so espera acamara
que o governo a faça executar.

Senhor, .a camara dos deputados rende á vossa magestade
imperial milhares de graças pela destituição de um mi nisterio ,
que havia perdido a confiança publica por continuas violações da
constituição e da lei, e pelo terror incutido da volta do absolu
tismo, sinão real, ao menos apparentemente justificado por
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muitos actos de um ministerio, sob cuja administração viu com
magoa a nação inteira terminar uma sessão sem lei do orça,·
mento, facto unico na historia das monarchias representativas
modernamente constituidas; e igualmente supplica á vossa ma
gestade imperial que procure legalmente comprimir as facções
exaggeradas,que teem arrastado o Brazil até á borda do abysmo,
ja da anarchia, ja do despotismo, e que o teem sacudido sobre
um mar tempestuoso, de dolorosas anciedades, e medidas trans
itorias; na certeza de que a camara coadjuvara a vossa m a
gestade imperial com todos os meios da lei, que a constituição
poz ao seu alcance.

Senhor, a camara dos deputados procurará finalmente cor
responder aos sentimentos magnanimos do cor'ação de vossa ma
gestade imperial, e pagar a divida de filhos da patria, e de
mandatarios da nação, e na tarefa parlamentar, que vai ence
tar, terá por primeiro fito a prosperidade do imperio, e a conso
lidação do systema monarchico constitucional representativo, in
separaveis da gloria, e do esplendor do augusto throno de vossa
magestade imperial.

Paço da camara, 6 de maio. - Martim Fj'ancisco Ribeiro de
Andrada. - Diogo Antonio Feijó. - Fj'ancisco de Paula Souza.
- Bernardo Pel'eira de Vasconcellos. - Antonio Paulino Limpo
de Abreu.

Em sessão do dia 8 entrou este projecto em discussão e foi ap
provado depois de alguns dias de discussão, quasi de nenhum
alcance politico, como fôra redigido pela commissão.

Em sessão do dia 19 Martim Francisco Ribeiro de Andrada
communicou a camara que a deputação encarregada de apresen
tar á sua magestade imperial o voto da graças obtivera a se
guinte resposta de sua magestade :

Que ficava inteirado dos sentimentos e modo de pensar da
camara.

Declarou o presidente que - a resposta era recebida com muito
especial agrado.

Esclarecia-se assim o horizonte, e podia o governo continuar
desapegadamente no rumo constitucional que tomara para rota
da sua politica, conservando com a camara dos deputados inal
teravel harmonia,

Uma luta renhida feriu-se logo no seu recinto. Não se tratava
porém de uma questão entre os representantes da nação e o mi
nisterio. Concentravarse o debate no direito que assistia ao corpo
legislativo de verificar os poderes de seus membros.
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A. eleição dos dous ex-ministros José Clemente Pereira, e Joa
quim de Oliveira A.lvares 'era combatida com ardor extremo sob
o fundamento de indignidade dos candidatos.

- Como ministros, diziam seus adversarios,- guel'rearam as
libej'dades publicas, attental'am contra a constituiçãO, tramaram
contra a existencia do regimen rep"esentativo: não podiam por
tanto ser eleitos deputados -. Seus amígos porém sustentavam o
direito que tin1la o corpo eleitoral de escolher para seu repre
sentante o cidadão que lhe merecesse mais confiança, e a incom~,

petencia da camara para nullificar esse direito.
Evaristo Ferreira da Veiga, posto pela primeira vez occupasse

a tribuna parlamentar, com apurada logica e notavel propriedade
de phrase, sustentou - Que os eleitores eram pela constituição os
juizes exclusivos para conhecerem as qualidades moraes dos candi
datos: que, movia-o só o sentimento da justiça na enunciação do seu
voto, porque era o priméiro a estygmatisar 0,5 actos do ministel'io,
a que Jose Clemente Pel'eira e Oliveira Alvares tinham. pel·tencido,
como o mais pernicioso e funesto que o Bra::il tivera, mas não

adoptava a theol'ia que concedia direitos a Camaj'a dos Deputados
para annullar eleições regularmente procedidas, muito embora the
não ag?'adassem as pessoas escolhidas pelo povo.

Os diplomas de José Clemente Pereira e Joaquim de Oliveira
Alvares, depois de empenhado e longo debate, foram afinal appro
vados por 4.1 votos contra 35. Este certamen mostrou a força
e consistencia da odiosidade que o ministerio Clemente Pereira
tinha attrahido contra si, pela preferencia que desenvolvera
pelas doutrinas e praticas absolutistas.

OAPITULO XXXVII

A população da cidade do Rio de Janeiro havia, saudado cheia
de jubilo a aurora de tempos felizes que os primeiros actos da
administração Barbacena indicavam no firmamento politico da
nação, e o Jornal do Commercio que já então timbrava em ser o
orgão da porção mais illustrada do povo brazileiro, publicou no
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mez de maio desse anno, um notavel artigo de fundo expressivo
do sentir geral, o qual passo a transcrever aqui, como o ther
mometro que era, da opinião publica desses tempos.

Si interessa geralmente a uma nação livre, a abertura das
suas camaras legislativas, porque então o governo dá, por assim
dizer, com a falia do throno a chave da marcha politica da sua
administração, e a nação legitimamente representada, manifesta
com toda a necessaria franqueza a opinião publica e de muito
maior importancia o começo da nossa actual segunda legislatura,
e em taes circumstancias, que parece desvanecer-se o futuro
desastroso, de que eramos ameaçados, abrindo-se os horizontes
da nossa politica por um raio de luz esperançosa, que deve pro
duzir a mais nobre confiança nos corações brazileiros.

A falia do throno em que se expõ m a marcha da politica
do governo, marcando aquelles pontos que devem merecer com
preferencia os cuidados dos representantes da nação, este anno,
além de ser ouvida com geral approvação das muitas pessoas que
puderam assistir um acto tão magestoso e interessante, foi ainda
avidamente procurada depois de impres a, notando-se nas que
examinavam este thermometro da politica do governo, a satis
fação de ver que se recommendavam ao zelo e sabedoria das
camaras, negocios de que tanto pende o nosso melhoramento e a
nossa prosperidade. E esta satisfação de mais a mais, prova que
o povo brazileiro tem entrado no verdadeiro interesse ligado á
abertura de suas camaras legislativas.

E quando não tivessemos outros motivos para augurar
felizes resultados dos trabalhos parlamentares -encetados pela
falia do throno, bastaria attendermos para o facto de haver o
actual ministerio marchado firme na estrada constitucional que
iniciou na sua assenção ao poder, e que tendo-lhe angariado a
estima publica, e as sympathias da assembléa, agom apro
veitando-se da luz que sempre resulta dos seus debates, e com
a coadjuvação deIla, desembaraçará mediante as suas propostas,
negocios complicados de cujo arranjamento pende, em grande
parte o alUvio dos males que so:fl'remos.

Uma assembléa cheia de zelo pelo bem publico, e empenhada
em apressar uteís reformas, principalmente nas repartições de
fazenda e justiça; reformas insta.ntemente pedidas pela nação
que sente que ahi reside a mais perigosa causa dos seus males,
que resultados não aJ?resentará de seus trabalhos, sabendo que
os ministros estão Igualmente possuidos dessas idéas, e desse
nobre zelo, e promptos a concorrerem para tudo o que for
aplanar a estrada constitucional em que o Brazil quer e deve
marchar ~

O espirito publico manifesta todos os signaes de ir sahindo
do esmorecimento a que o haviam reduzido intrigas e rumores,
ou suggeridos por alguns inimigos .da nossa tranquillidade, ou
engrossados pelo bem natural susto de um povo, que estremece
quando se lembra que lhe póde ser roubada a sua liberdade con-



- 759-

tititucional, thesouro de que espera muitas e proxmas utili
dades. E o governo prestando-s~ agora aJum accordo nece sario
com as camaras, apressara o desembaraçamento de negocias de
que mais pende a firmeza do nosso systema, e a prosperidade de
todo o imperio. O espirito publico por sua vez não se negara a
sacrificios interessantes, vendo que a boa fé sustenta a sua con
fiança, e que a sabedoria dos representantes da nação de harmo
nia com o governo do estado, apella para a sua coadjuvação, nas
reformas que se devem operar afim de se alliviar o peso de
males que principalmente pelo lado das finanças ainda nos
opprimem.

Este ramo da administração pendendo muito do credito
publico, e este da confiança que todos devemos depositar em
suas operações, em nenhum outro estado se póde aperfeiçoar
como no constitucional; e em nenhuma outra occasião se deve
tanto esperar como nesta, em que o governo e a assembléa dão
bastantes provas de que se empenham em remediar as calami
dades de que nos queixamos.

Estas considerações nascidas do que nos merecem os repre
sentantes da nação, e o actual ministerio devem fazer renascer
uma nobre confiança no amortecido espirita publico; pois si
da boa harmonia dos ministros entre si, e delles com as camaras,
esperamos aquelles melhoramentos pelos quaes tanto clamamos,
e com tanta razão, tambem da nossa união com o governo, e da
nossa confiança nos actos, em que tantas provas apparecem de
justiça e constitucionalidade resultara o melhor andamento do
nosso systema, e o melhor fructo de tã,o penosas fadigas.

Os brazileiros .têm dado todas as provas de que não soffrerão
que derribem ou mutilem a magestosa arvore constitucional; e
o augusto chefe da nação conhece que deve sustentaI-a como o
padrão da sua maior gloria; e o mais seguro penhor da tran
quillidade e grandeza do imperio.

Emfim, um futuro brilhante nos apparece, e o Céo não con
sentira que o genio do mal venha de novo enlutar a nossa espe
rança accendendo suspeitas e receios ja sem motivos, e que só
servem para paralysar as nossas ja bem começadas prosperi
dades.

Na sessão do dia 15 de maio, o marquez de Barbacena apresen.
tau o seu relataria, na qualidade de ministro da faz~nda. Era
um documento importantissimo. Nelie descrevia c marquez, em
linguagem franca e leal, a situação das finanças publicas, e os
soffrimentos de todas as classes da sociedade, acarretados pelo
deploravel estado do meio circulante; declarava as suas idéas a
respeito do presente e do futuro; e indicava a maneira de con
jurar as desgraças que ameaçavam o credito financial e bem
estar da nação. Do mesmo modo que a falia do throno, abundava
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o relataria em sentimentos e expressões dignas de um governo
constitucional e patriotico.

Cumpre transcrever nesta historia, as idéas capitaes deste
notavel documento official em testemunho do patriotismo do
egregio marquez de Barbacena, e como uma prova irrecusavel
do seu perfeito conhecimento do assumpto de que tratava i antes
de o fazer, porém, releva dar o artigo do já citado Jornal do
Commej'cio, em que este grande orgam da voz publica noticiava
sua apresentação á assembléa.

Jornal do Commercio de 22 de maio de 1830:

Não se falla nesta capital sinão no relataria apresentado
as camaras pelo excellentissimo marquez de Barbacena i a sua
franqueza, constitucionalidade e clareza de idéas, tem monopo
lisado todas as attenções~ e estão acima de todos os elogios.

Sua excellencia, panelo de parte as flores oratorias com
que os ministros em geral costumam adornar seus discursos, afim
de encobrir-lhes os defeitos, passa rapidamente, mas com pre
cisão, sobre todos os males que pesam sobre a nação, indicando
ao mesmo tempo os meios mais proprios para sanaI-os.

Recommendamol-o aos nossos leitores certos de que darão
por muito bem empregado o tempo que occuparem no seu exame
e estudo. .

Eis a substancia do relataria:

Augustos e dignissimos senhores representantes da nação 
Nos governos constitucionaes nenhum ministro póde sustentar
o seu posto com utilidade da nação, sem merecer a confiança de
seus representantes i e isto acontece ainda no mais prospero
estado de finanças, que sera do ministro que, como eu, se achar
a braços com um deficit consideravel, e com a ruinosa circulação
de moeda papel, e moeda fraca de cobre!

Nenhum thesouro, nenhuma nação, póde por muito tempo
resistir o horroroso cambio que pesa sobre o Brasil; o peso
excessivo e crescente de todos os objectos de consumo; o apuro
e so1frimento a que estão condemnados os empregados publicas,
pela mesquinhez de seus ordenados que, sendo diminutos desde 31
sua origem, estão hoje quasi nuUos pela depreciação do papel.
com que são pagos. Nem eu creio que possamos resistie por
muito tempo si os fataes elementos de desordem e descredito,
com que luctamos, não desapparecerem; ou, pelo menos, não
forem diminuidos nesta sessão pela sabedoria das carn:tras e,
mais que tudo, pela estreita união das camaras com o governo,
do governo com as camaras.
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Havendo confiança tudo é facil, tudo e vencivel; sem con
fia:nça não se consolida o credito, nem prospera o systema con
sti tucional.

E' mui consideravel o numero dos que pensam ser impossivel
a qualquer ministro obter a confiança das cam,lras, elDquanto
se não acalmarem paixões, e resentimentos excitados por uma
revolução; entretidos por uma guerra infeliz; e conservados
ainda pelas circumstancias difficeis em que nos acl1amos.

En, porem, senhores, qne não desespero da salvação da patria,
tenho opinião bem contraria, e creio que todo aqueUe ministro
que se propuzer a defender e consolidar com franqueza e cora
gem a Constituição jurada, essa dadiva do immortal fundador do
imperio ; que todo aquelIe que der contas em boa fé, subminis
trando com fidelidade as informações filhas da pratica, que são
necessarias ao legislador tl1eorico ; que, finalmente, todo aquelle
qne, apoiado na experiencia d.as outras nações, otrerecer á sabe
doria e correcção das camaras alo'uns projectos para. a reforma
ou melhoramento de qualquer ramo de sua repartição, merecerá
sem duvida não só a confiança, mas a cooperação e constante
apoio das camaras. Longe de mim o persuadir-me que poderei
corresponder a tanto!

E' facil a todo o homem de bem sustentar o seu ju
ramento, e defender a constituição do imperio, mas é difficil
a um ministro no actual estado da administração da fazenda,
preencher a todos os respeitos a espectação da assembléa geral.
Esta. confissão sincera, posto que me desalente, não me deso
briga a contribuir com o meu fraco contigente para auxiliar os
trabalhos da presente se são. Eu terei a honra de solicitar
Oppol'tunamente a attenção dos legisladores sobre a divida pu
blica, banco, systema monetario, juntas de fazendas, e alfandegas;
hoje porém, sujeitando-me ao que a lei determina, venho cl1eio
de esperanças apresentar unicamente as contas da receita e
despeza do anno findo em 30 de jUElho de 1829, e orçamento
para o anno vindouro de I de julho de 1831 a. 30 de julho de
1832. Em todas as contas procurei introduzir alguma uniformi
dade de escripturação, e toda a clnreza que cabia em minha
faculdades, para facilitar a esta camara o exame legal e ari
thmetico daS mesmas contas.

Não são ellas perfeitas, nem podem corre ponder completa
mente a quanto a camara tem direito de exigir e desejar, por
que em contabilidade, escripturação, e revisão de contas muito a
que aperfeiçoar e criar. A camara reflectindo nos mãos ele
mento que o ministro emprega, porque o thesouro, as juntas
de fazenda, e as secretarias de e tado, não estão organisadas em
harmonia com o systema de fiscali ação, e publicidade, que
exije o governo representativo, desculpará, espero eu, as im
perfeições involuntarias, ou filhas de circumstancias locaes sem
se esquecer que tão grande ma'sa de trabalhos recabiu sobre
bem poucos individuos do thesouro. Prompto a sati'fctzer quaes
quer informações, que se exijam por escripto ou de pala vra na
camara, ou nas suas commissões, t:l1vez eu não devesse oecupar
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por mais tempo a attenção dos legisladores; mas é forçoso
entrar em algumas explicações, que os algarismos não fornecem,
e por isso ainda solicito alguns minutos ele indulgencia e de
favor.

Receita e despe::;a do anno findo

Foi a receita ordinaria desta provincia .•..
extraordinaria .. , " , .......•
que junta a receita das outras provincias,
menos S. Paulo e Matto Grosso............ 8.657: 151$472
e a destas provincias por orçamento........ 386:988as06
e aos saldos do anno antecedente.......... 747:079 876

dá para receita total do imperio............ 24.069:794$204

Esta receita seria muito superior a quanto precisamos si fôra
ordinaria e verdadeira, isto é, si nella não houvesse entrado
emprestimos, excessiva senhoriagem de moeda, e duplicação de
receita em quasi todas as provincias.

Nas contas do thesouro, e j untas chama-se receita ordinarla o
que deveria chamar-se movimento de fuudos ; assim as remessas
que se fazem do Rio para S. Paulo, Santa Catbarina, S. Pedro
do Sul, e outras provincias, apparecem nas contas das respe
ctivas provincias, como receita extraordinaria, entrado ao mesmo
tempo nas contas do Rio como receita ordinaria, e despeza extra
ordinaria. Estes erros serão acautelados para o anno corrente,
e já foram eliminados do orçamento futuro.

Não houve orçamento para a receita geral do imperio, e por
isso não põde haver comparação entre a receita efi'ectiva e a
receita orçada. Houve sim para a provincia do Rio de Janeiro, e
fazendo a comparação relativamente a esta, temos que a re
ceita ordinaria e e:fl'ectiva do Rio exclusive o saldo do anno
antecedente foi de..... .. 9.030:225$097
e como a receita orçada pela camara foi

de., , .. , " .•.•...• 6.409:989 500
segue-se que houve uma dift'erença para

mais de................................. 2.620:235 '597

o que prova exhuberantemente a inexactidão de taes orçamen
tos, inexactidão que não se deve imputar aos calculadores, mas
sim a falta de informações ou elementos exactos, e á eventuali
dade das nossas rendas que todas são indirectas. O que porém é
indubitavel e mui lisongeiro para nós, é que a riqueza nacional
cresce constantemente, e como este crescimento não é filho de
conquista ou roubo, mas de honesta industria, favorecida por
um clima e terreno abençoados, deverá crescer e prosperar na
razão directa e composta das facilidades, e protecção que a as
sembléa prestar á industria nacional.
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Despeza

Foi a despeza ordinaria desta provi:::cia•.....
extraordinaria ...............••..•.........
que junta à despeza das provincias, menos ..
S. Paulo e Matto Grosso.................... 8.308:335$816
e a destas provincias por orçamento. . • . . . . . . 461 :999$373

da para despeza total do imperio............ 22.818:245 '268

Não é passiveI fazer a comparação da despeza efi'ectiva e
a orçada, porque o orçamento das camaras foi para o anno
civil, e nelle entraram quantias indeterminadas que só podem
apparecer nas contas do segundo semestre de 1829, que vem a
ser o primeiro do anno financeiro de 1829 para 1830. Accresce
mais que algumas das despezas indeterminadas, como paga
mento da divida publica, que si fôr consolidando, ainda que não
se faça no prefixo termo do anno financeiro ( porque o periodo da
liquidação depende da vontade das partes) deve comtudo per
tencer aquella despeza ao orçamento de 1829, segundo a dispo
sição do art. 4° da lei respectiva.

Vê·se porém que o saldo geral em todos os cofres do impe
rio foi de 1.250:849 , o qual passou para o anno de 1829.

Divida activa

Impossivel é especificar quanto se ha cobrado nas provin·
cias, porque as cobranças de qualquer quantia são contempladas,
e englobadas nos rendimentos, a que eram devedores.

Deve comtudo ser mui pequena esta co-
brança, porque ainda hoje a divida liqui-
dada é de ..•........•..•...........•.....•
a illiquida é de..............••••...•....•

Total ..•. ' .•.•.•..••..........•...

A antiguidade desta divida, a negligencia que houve em ge
ral sobre a sua arrecadação em tempo proprio, as calamidades
naturaes e politicas, que não só devastaram algumas províncias,
mas causaram a retirada de muitos devedores j tudo i to reunido
me induz a crêr, que não devemos contar com semelbante total,
porém unicamente (e no decurso de tempo que requer a sua
arrecadação) com a quantia de cinco a seis milhões, para encon·
tro de nossa divida passiva.

Divida passiva

A divida externa augmentou-se por um emprestimo de
400.000:E em Londres, mas como bouve o pagamento de
257.880:E 3·.6d por conta das 350.000:E que se devil1masua
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magestade fidelissima, a saber 214.418.e175 .6d por Londres e
43.461t .65 pelo Rio, e assim mais 43. 688t.55

, na amortisação
do emprestimo de 1824, o augmento real e verdadeiro vem i1
ser unicamente de 98.451t1JS .6d do qual ainda se deve 'abater
a quantia que ficou em Londres para o pagamento do semestre
de abril deste anno.

Na divida interna houve o augmento de 447:386 299 até o
fim do anno financeu'o, e depois daquella época 3.043 :200' por
emprestimo.

A exposição circumstanciada destes emprestimos pertence á
conta do anno financeiro de 1829 a 1830, mas parece indispen
savel fazer delles menção, visto que o pagamento de juros e
capital deve necessariamente entrar no orçamento Ile 1831
para 1832. •

A lei de 8 de outubro ele 1828 antorisou aquelles empresti
mos para supprimento do deficit de 1829 ; e o ministro conser
vando-se dentro dos limites marcados na lei, procedeu em regra,
como melhor se demonstra. a vista das contas respectivas. O
deficit orçado para 1829 teve indispensavel augmento, tanto pelo
pagamento de quantias vencidas ha mais de dous annos, e já
determinadas por lei, como pelas accrescidas de novo com as
indemnizações das prezas feitas aos subditos da França, e dos
Estados Unidos da America durante a ultima guerra.

Temos mais uma divida interna fluctuante illiquida de
19.905: 128 373 em que entra o Banco do Brazil, e a de
4..615 :722:,736 já liquidada que prefaz um total de 24.520:851 '109.

A somma, pois, de todas as nossas dividas. externa, e interna,
fundada, liquida e illiquida ja conbecida, póde calcular-se despre
sando fracções, e suppondo o cambio par, em 135.000.000 de
cruzados; somma sem duvida g-rande, mas de nenhum modo
igual, e muito meno" superior ás faculdades do Brazil. Nem
eu conheço entre os grandes estados um só, que o.ffereça a seus
credores a solida garantia que o Brazil apresenta. Poderia fazer
a comparação entre a receita, e a divida das monarcbias euro
péas ; mas é melhor, e de irresistivel convicção, a comparação
feita no continente do novo mundo, e com uma nação que esteve
em circum tancias iguaes, e cuja receita tem sido, como a nossa,
constantemente progressiva. Os E-tados Unidos da America
ficaram empenhados no fim da sua revolução em 150 .OUO .000 ;
a sua receita era apenas de 9.000.000 ; a inundação do papel
e~a alli mais fatal do que tem sido entre nós; e comtudo me
diante tres actos legislativos (fundação di" divida, creação do
banco, e novo systema monetario) dentro de seis mezes o papel
mo~da foi retirado da circulação, e o credito do governo estabe
lecldo sobre um systema de finanças tão solido, que e conserva
illibado até hoje a despeito de ulteriores guerras, e acquisições
mui dispendiosas.

Para pagamento da nossa divida, sem fallar em uma receita
ordiuaria e sempre crescente, temos 5 a 6.000.000 de
divida activa para encontrar, e muitas propriedades nacionaes
de grande valor, que devemos vender em tempo proprio.
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Poderia ainda lembrar alguns outros recursos, mas a quem
tem todos estes, já não póde assustar ou intorpecer uma divida
de 135.000.000 de cruzados, ou 15.000.000 esterlinos.

O fatal inimigo a quem devemos combater, e que uma vez
vencido, todos os outros desappareceram, é o papel moeda, e
moeda fraca de cobre, que gyra nesta provincia; e a moeda
falsa, que em maior ou menor quantidade gyra nas outras
é finalmente o contrabando no pagamento de todos os direitos.

Orçamento

A receita geral, e ordinaria do imperio está orçada em
11.229:080 546, tendo-se em vista a mesma administração
existente, as rendas preteritas, e o augmento progressivo em
todos os annos, bem como o abatimento inevitavel pela cessação
de muitos artigos de receita, em consequencia de tratados e leis
recentes da passada legislatura. Comparando-se este orçamento
com o do anno passado, parecerá sem duvida á primeira vista,
que os productos ou riqueza têm diminuido na proporção cor
respondente á diiferença de 3.219:665" 850, que se observa para
menos entre este orçamento e o do anno passado. Mui pouca
reflexão porém bastará para reconhecer-se, mediante a compa
ração dos artigos identicos do actual com o pas ado orçamento
dp.sta provincia, que longe de haver diminuido, acha-se a receita
augmentada de 1.300:000 pelo menos nos referidos artigos.
No antecedente orçamento foram contemplados 473:000 pela
entrada de escravos que deve cessar; 96:000 de páo Brazil,
que por tres annos não poderemos remetter em consequencia da
quantidade superabundante existente nos mercados da Europa:
60:000' de venda de polvora, que se não fabrica; 12:000
de capatazias que estão em contracto; 46:000· IJela venda de
ferros, e sobresalentes dos l),rmazens da marinha e guerra;
883:000$ senhoriagem de moeda de cobre, que não póde con
tinuar a emittir-se sem gravissimo damno do Estado; e final
mente 2.968:550 de apoUces, que no mesmo orçamento se
incluiram para pagamento de credores da divida interna.

Poderia ainda ajuntar a estes artigos, que não entram no
actual orçamento, e que montam a mais de 4.538:000 , algu
mas duplicações, que escaparam na receita das províncias; mas
isto só basta para provar que não houve diminuição na prod~
cção supposto a houvesse na receita geral pela cessação dos artl
gos já mencionados.

E' o orçamento para o imperio de
da justiça . . . . , . .
damarinha .
da guerra.
da fazenda . .
e de estrangeiros
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Comparando este orçamento com o antecedente, pelo que
diz respeito á fazenda, a camara reconhecerá a grande redu
cção que houve nas despezas desta provincia, apezae de todo o
augmento que sobreveiu por occasião dos emprestimos. Quanto
ás outras provincias nenhuma reducção se póde fazer, porque os
orçamentos de despeza não vieram acompanhados de tabellas
demonstrativas de cada um de seus artigos. Forçoso foi, fa.ltan
do-me os dados para formar um juizo perfeito sobre a reducção
que taes despezas podiam admittir, subscrever a opinião das
juntas de fazenda.

Alguns dos outros ministros, creio eu, e principalmente o da
guerra, tera encontrado ignaes, e talvez maiores obstaculos,
para apresentar um orçamento exacto.

Devendo calcular sobre o estado actual, e não sobre as
reformas que projecto, porque não estão approvados, o orça·
menta será necessariamente maior do que a despeza eífectiva,
quando vier a realisar-se. O peso de não combatentes, que
carrega sobre o orçamento do exercito, é mui considerave!.

Só os artigos de monte pio, pensões, viuvas, reformados, ag
gregados, milicias e quarteis, absorvem para cima de
1.300:000. como melhor explicará o respectivo ministro no
seu relatorio.

O meu objecto, introduzindo estas observações, é dar a razão
em que me fundo, para esperar alguma diminuição no deficit
que nos ameaça.

E' elle de 4.984:807$587, visto que a receita é de 11 .229: 080.546
e a despeza de todos os ministerios de 16.213:888 133.

Si ajuntarmos a esta quantia a da abolição dos tributos, que
atacam os capitaes, como a siza; que prejudicam a industria
nacional, como os de exportação; que definham o commercio, e
a navegação costeira, como 05 direitos de provincia á provincia ;
si ajuntarmos as consignações applicadas para esteadas, e
instrucção, que (depois da segurança de propriedade. são as
principaes bases de prosperidade das nações; si, finalmente, au
gmentarmos, como pede a justiça, os ordenados dos empregados;
o nosso deficit deverá exceder muito a citada quantia de
4.984:807$587. AdmiUindo, porém, como muito passiveI, alguma
reducção das despezas, e como infaIlivel, que differentes actos
legislativos, melhorando o systema de administração, e cortando
varias abusos pela raiz, habilitaram o governo para podel' arre
cadar tudo quanto devem produzir as contribuições existentes
estou persuadido que o deficit será grandemente reduzido, e
talvez desapparecerá, aforando-se o extenso littoral desta capi
tal e das outras maritimas; estendendo-se o seIlo a todos os
livros de commercio, recibos, letras, ou notas; convertendo o
da alfandega para impressão, e abrangendo todos os objectos
que despacham; pondo a contribuição das tavernas, lojas, e
carruagens na devida proporção dos contribuintes, e, finalmente,
aproveitando os terrenos diamantinos de Minas, Cuyabá, G0yaz, e
Matto Grosso, que presentemente nada produzem para o thesouro
publico.
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Não à agora o momento proprio de fazer menção dos abusos,
que desejo ver cortados pela raiz. ElIes existem em di1ferentes
provincias, e a tal ponto tem chegado a immoralidade, que em
alguma o cunho da moeda falsa parece ser objecto de geral
industria; em outras o descaminho dos dizimos, o contrabando
de ouro e diamantes, parece não se reputar um crime; final
mente em muitos são as alfandegas extraviadas pelo uso das
guias, e pela connivencia de alguns empregados, comtanto
excesso, e despejo, que não falta quem aillrme que o contrabando
e descaminho se póde avaliar em um terço das nossas rendas.
Não sou quinhoeiro de tão exaggerada supposição, mas estou
convencido, que melhorando a administração da maneira indi
cada, mui consideravel será o augmento da receita. Este aug
gmento directo da receita, não deixará de ser até certo ponto
accrescentado pela grande diminuição de despeza em todos os
fornecimentos de marinha e guerra, cujo valor nominal descerá
quasi na mesma pl'oporção da suspenção do cunho da moeda
fraca de cobre e gradual extincção do papel moeda em circulação.

Tanto conto eu com estas duas medidas, que para o paga
mento da divida externa calculo com um cambio de 50 no anno
de 1831 para 1832, quando presentemente é de 24.

E' urgente, senhores, equilibrar os dous ramos do orçamento,
porque toda a nação que não póde fazer as despezas necessarias,
tambem não póde existir independente e civilisada; mas é
igualmente urgente que aquellas vantagens se consigam com o
menor sacrificio possivel das fortunas publica e particular.

A gloria de resolver este problema está reservada á sabe
doria e patriotismo da presente legislatura, e, quaesquer que
sejam as diillculdades, todas serão vencidas, torno a dizer, pela
estreita união das C<'1.maras com o governo, do governo com as
camaras.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 1830.-Marquez- de Barbacena.

Depois desta luminosa e magistral exposição do estado da
fazenda publica, entra o marquez na minuciosa e detalhada
demonstração dos artigos da receila e despeza do thesouro
nacional durante o anno financeiro decorrido do Iode julho de
1828 e 30 de junho de 1829.

O relatorio do illustre financeiro e economista mostra a
proficiencia na materia a que elle havia attingido. Suas ideias
e apreciações estão a par dos conhecimentos mais adian tados

da sciencia, e ainda hoje podiam servir de lição aos nossos
ministros de estado, sobretudo no que diz relativamente aos
principios que regem o deseuTolvimento e decadencia da rique
za das nações.



-768 -

A sua ambição era dotar o Brazil com o grande beneficio de
um meio circulante forte e estavel, mediante uma serie de
medidas que tendo por objectivo a gradual extincção do papel
moeda em circulação, e a absoluta suspensão ela cunhagem de
moeda fraca de cobre, conferisse a ventura de um meio cir
culante de valor intrinseco.

O marquez reputava como um dos maiores deveres que in
cumbia ao governo, proporcionar ao cidadão uma moeda de
valor real e fixo; pois tinha como i de evidencia nascida da
propl'ia essencia, que nenhum paiz podia possuir, já não um
bom, mas mesmo um apropriado meio circulante, que não fosse
ba-seado nos metaes preciosos, nos quaes puJesse ser convertido
a vontade do possuidor; considerando demais que as fIuctuações
neUe, tendiam a fazer do homem de negocios um especulador,
um jogador, ao passo que desarranjavamUe falseavam perpe
tuamente as bases em que o credito publico devia fundar-se.
Era portanto o systema inglez aquelle que lhe merecia maior
confiança, e por conseguinte o que com as modificações aconse
lhadas pela si tuação especial do Brazil, desejava estabelecer e
consolidar na sua patria. E com estas patrioticas vistas apre
sentou á assembléa o seu projecto para a creação de um banco
na cidade do Rio de Janeiro.

A l)roposta foi muito bem recebida pela população da capital
do imperio, e a seu respeito publicou o JontaZ do Commel'cio o
seguinte importante artigo de fundo.

J01''YUJ,Z do Comme?'cio de 11 de junho de 1830.- Uma proposta
que tem excitado o mais vivo interesse no publico, acaba de
ser apresentado a camara dos Srs, deputados pelo Exm. mi
nistro da fazenda, a creação de um novo banco no Rio de
Janeiro, como o meio mais prompto, mais seguro, e menos
dispendioso, para tirar-nos do embaraço em que laboramos,
pela abundancia e depreciamento das notas elo antigo banco
chamado do Brazil, mas que na realidade só era propriedade de
uns poucos de individuos aqui.

Mesmo sem o exemplo dessas nações, onde os bancos têm
sido de reconhecida utilidade, como na França e nos Estados
Unidos, a linguagem constitucional, franca, e despida de
atavios que caracterisa o actual Sr. ministro da fazenda, e a
sua expressão (tanto mais recommendavel na bocca de um
membro do governo) de que a opinião publica é a maior de
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todas as autoridades, pOl'que não cede a ninguem, bastaria
para convencer ainda os mais incl'edulos, das boas e patrioticas
intenções que o animam.

Verdade é que a conducta do antigo banco, tem tornado
este nome odioso entre nós, tendo os seus membl'Os se locuple·
tado á custa do povo: mas esses abus03 foram devidos a outras
circu1ustancias; 110je uma vez que o novo banco seja devida
mente organizado, como 'não duvidamos, e os seus membros
responsavei3 pOl' todas as transacções; delle sem duvida nos
provil'ão os maiores bens, como o attestam os exemplos de olltras
nações; e a expel'iencia deve ser sempre preferida ás theorias
dos mais abalisados publicistas.

Si pois a creação de um banco novo é o meio mais adequado
para livrar-nos do flagello das noti1S depreciadas, nós esperamos
que a proposta do Sr. marquez de Barb::l.Cena, seja appl'ovada
quanto autes na Camara dos Srs. Deputados; porque emum se
ella não preenche as suas vistas em toda a plenitude (o que
duvidamos) ao menos, com certeza, não deixará de alliviar-nos
um pouco, no entanto mais vale um prompto palliativo do
que um remedia tardio.

E não era exclusivamente para com a pessoa do marquez,
que a opinião publica se pronunciava por esta fórma benevo
lente; os seus collegas do ministerio participavam igualmente,
e com razão, das sympathias geraes, visto como todos nas res
pectivas repartições, esmeravam-se, quanto cabia em suas for
ças, por attender ás j uEtas reclamações delia.

OAPITULO XXXVIII

Os motivos que induziram o marquez de Barbacena a encarre·
gar-se da organisação do ministerio, partilhando a sua sorte na
gerencia da repartição da fazenda, derivaram-3e dos sentimentos
mais Dobres e patrioticos que podem actuar no peito do homem
publico.

Tinha elle attingido já a posição mais eminente a que um
cidadão pMe aspirar. Era senador, conselbeil'o de estado e
grande do imperio. Gosava de muita consideração no Brazil, e
ainda de lTIa.ior nos paizes estrangeiros, princip lmente na Ingla
terra, onde teve a fortuna de grangear a estima. do ma.ior
homem ele estado dos tempos modernos - Geoege Canning.

Tini:la já bastante idade: estava doente e carecia de descanço
no seio da vid:1. domestica p",ea podel' teatar ua su'" sa,utIe.

"9
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Demais as grandes despezas impostas á sua fazenda, pela neces
sidade de sustentar dignamente os elevadissimos cargos que pre
enchera, tinham-n'a desarranjado, e era mister cuidar em
restabelecer-lhe a ordem. E, pois, muitas razões militavam para
o convidar ao descanço, retirando-se da vida publica com aquelle
pleno sentimento de dignidade, que a consciencia de haver ser
vido á sua patria, com inexcedivel dedicação e amor, lhe com
municava.

POJ; outro lado, não o:tl'ereciam as circumstancias do imperio,
criticas por motivos especiaes, incentivos para um homem de
bem incumbir-se do exercício e responsabilidade do poder.
Densas nuvens se agglomeravam no seu horizonte e parecia
evidente que gralllle batalha estava a ferir-se entre o velho e
o novo regimen, no meio das calamidades de uma bancarrota.

Mas, mesmo na imminencia e ingentes proporções do perigo,
encontrava o marquez poderosas razões para mais uma vez
envidar os seus extremos esforços no serviço da patria, e a innata.
intrepidez do seu animo dava-lhe esperanças de que seriam
inteiramente infructiferos taes esforços.

Propunha-se o marquez de Barbacena a estabelecer e firmar
efficazmente a pureza do systema constitucional, mais que com
promettido pela não disfarçada predilecção pelo despotismo, ma
nifestada pelo antecedente gabinete, levando o throllo a apoiar-se
mediante a pratica leal e constante das maximas representati
vas, em um grande partido nacional, para, firmado nessa larga
e solida base, poder desprezar os excessos exaltados, tan to de
repul)licanos como de absolutistas.

Em respeito ás finanças, propunha-se o marquez a restabelecer
a integridade do meio circulante,. por uma. serie de medidas
aproptiadas.

A existencia no paiz de uma alluvião de moeda de cobre, cujlJ
valor nominal era quatro vezes maior do que o valor intrinseco
do metal, e a de um papel moeda grandemente depreciado pela
sua superabundancia, e não convertibilidade em ouro, tinham
feito retirar da circulação este metal precioso, e causado a alta
proporcional de todos os generos, porque a mercadoria sóbe de
preço na razão do menor valor da moeda em que é paga.
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Considerava, pois, o marquez que, nestas circumstal1cias, o
primeiro dever do ministro encarregado da gerencia da pasta da
fazenda devia consistir em restituir o credito ás transacções
monetal'if1s pela volta ao estalão metallico.

Todas as nações, reflectiu elle, consideram os melaes pt'ecio
sos, o ouro e a prata, como a moeda de valor intrinseco, e não
podendo o Brazil apresentar como meio circulante, sinão um
papel moeda depreciado, era eviden te a immensa desvantagem
que llte assistia nas relações financeiras e mercantis com essas
nações.

Si o coração fosse alimentado com agua, poderia elle fazer
circular s:1ngue nf1S veias ~ A. fraqueza do systema brazileiro era
manifesta,' e para salvaguardarem os seus interesses contt'a os
riscos dahi resultantes, impunham essas nações, nas suas trans
acções com este paiz, condições bem onerosas.

O marquez, pois, propunha-se a restituir a saude ao corpo
social, pela injecção dos metaes preciosos nas veias do seu meio
circulante; e contava poder obtel-o, mediante o cerceamento do
papel moeda pela gradual amol'tisação dos valores fiducial'ios
em gyro, substituindo-o por outro papel convertivel em ouro :i.
vontade do portador: extinguindo o cunho da moeda de cobre
com esse valor ficticio que S3 lhe dava, e recunbando-se a exis
tente pelo valor da metade por que corria.

Os instrumentos com que pretendia realizar o plano que for
lTlará, eram; o novo banco, creação prospera; a reorganisação
do thesouro publico nacional, e mais repartições de fazenda das
provincias do imperio; uma intelligente e rigorosa fiscalisação na
percepção dos impostos; e o estabeleciment.o do equilibrio nos
dous ramos do orçamento - Receita e Despeza - porque como
bem ponderou no seu relataria, a nação que não pode custear as
clospezas uecessarias á sua manutenção, tambem não póde existir
independente e civilisada.

A reorganisação do thesouro publico u2cional e mais repar
tiçõ s de fazenda. das pl'ovincias do imperio, era uma indispen
savel necessidade, porquanto sem tal reorganisação, a mais
importante das attribuições da assemlJléa geral, a mais so
lida garantia do systema representativo, qual era a fixação das



- 772-

despezas futuras, o orçamento da receHa, e o exame das contas
passadas, se não poderia nunca bem verificar. O máo estado em
que se achavam estas importantes rep:trtições, e a urgencia de
o melhorar, saltavam aos olilos de todos GS que pensavam
neste assumpto.

Com semelhantes ideas, não pouia o marquez de Barbacena
deixar de capti var a benevolencia de uma assembléa, na qual,
si existiam elementos desorgaulsadores, Iluer no sentido das
doutrinas republicanas, quer em favor do absolutismo, todavia
immensamente sobrepujava o conceito leal, patriotico, e illus
tI'ado de mantel' as instituições monarchico-constitucional
representativas como o palladio da gl'l.wdeza e prosperidade da
nação. As discussões no seu recinto portaram -se durante todo o
periodo da suu. administaÇ<'ío por uma admiravel cordura. Martim
Francisco, Vasconcellos, Evaristo, Paula Souza, Rebouças, Ledo,
e Hollanda Cavalcanti (') sustentavam uma brilhante discussão,
em que usando de plena liberdade na manifestação do pensamento,
davam testemunho das boas intenções do governo prestando-lhe
o seu apoio.

Pur parte do gabinete, eram os debates sustentados pelo
marquez, e Miguel Calmon, mostrando o primeiro no decurso
delles, um clareza de concepção, e propriedade de phrase na
exposição do pensamento, que o collocam a par dos melhores
oradores que temos tido, ao passo que a sua proti iencia nas ma
terias concel'nentes á l'epartiçiio que gel'ia, ;:),s suas largas e pro
fundas vistas sobre politica geral, e o seu bom senso patriotico
al1ministrativo dão-lhe a po'"ição incontest:1vel de eminente
financeil'o, e consummado homem de estado.

, Dizia o marquez na camara dos deputados na sessão de 27 de
julho, respondendo a Paula :Souza, por occasião de discutir-se o
orça,mento da rilzenda:

Ouvi com muito prazer, o conceito que faz, a esperança que
concebe o nobre orador, do actu[\,! ministerio. Da minha parte lhe
ag-radeç'o, e pos o declal'ar que velho e do nle, fOl'mavn. tenção
de pl'ocurar o descanço; mas a itle::t lisongeil'a ue lil'mal' o

(1) Depois visconde de Albu'luel'que.
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systemn. constitucional, e de salvar a minha patria uniudo-me
a esta camara (apoiados) é que me faz acceitar tão pezaJo
encargo (apoiados). Não creio que haja. pessoa que esteja com
melhores sentimentos (apoiados) apezar de que podemos
diz r por 01':1 uns aos outros que são bellas palavras,
mas si as minhas pü.lavras são constitucionaes, como o nobre
deputado teve a bondade de reconhecer, será que as minhas
obr.1s hão de corresponder às minhas palavras, Jà disse, e o
tempo mostrara, que uão entrei para. o mil1Jstel'io por outro motivo
sinão para sustentar o systema constitucional (apoiados), nem
me conservarei nelIe, sinão emquauto me persuadir, que posso
continuar na mesma vereda. Mas uo instante em que desconfiaI'
qne isto me é impossivel, ou as leis decretadas forem taes que
não as possa cumprir, eu hei de me retirar delle. Por ora me
parece que posso susten ta,r o meu logar.

O ministerio tera sem duvida grande culpa si não fizer da sua
p:wte o que for possivel para. cumprir as leis que existem; si
t1eixar de fazer as propostas necessarias, e si não ministmr as
coutas com exactidão e lealdade. Mas sem a assembléa. geral
legislativa. concorrer t1<"1. sua. parte, é impossivel que o go\"erno
possa sal vaI' o Brazil (a)Joifldos) da crise que o ameaçn..

E' mister que as leis sejam proprias, e a execução fiel; que
haja união e harmonia entre os dous poderes constituidos, sem
o que o mini terio nada podel'à coilseguir.

Eu não conheço nenhuma garantia para os povos, mais eill
caz coutra o abuso do poder, do que a lei que regula a receita e
despeza. publica (apoiados). Si estou ne_tos principios : si tal é
a minha profissão de fé, seria uma contradição da minha parte,
impug nar eu a. doutrina do nobre deputado. Dou-lhe, pois, o meu
pleno assentimento, e espero, como jà disse, que as minhas
obras não desmentirão as promessas que faço.

Et'a esta a linguagem constitucional de um ministro que não
mecHa, nem pesava os sacrificios que fazia em pról da patria.
Ainda hoje taes sentimentos fariam honra ao par:lamento mais
illustrado do mundo, porém na época em que foram enunciados
constituiam elles um phenomeno.

Emquanto os negocios publicos assim marchavam regular e
harmoniosamente, pela mutua confiança que existia entre o
governo e o corpo legislativo, não eram menos cordíaes as
relações entre o imperador e seu ministro.

Vou transcrever uma serie de cartas escriptas neste tempo
por D. Pedro ao marquez de Barbacena em prova deste asserto.

Meu Barbacena.- Esta que accusa a recepção de sua do lo
é a ultima que lhe escrevo, pois sabba lo conto partir para a
cidade.
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Tem chovido muito até esta tarde; agora está optimn. noite,
e muito fria, signal de segurar o tempo.

Muito estimo que se divertisse nu. camara dos deputados, e
que fosse bem tratado.

Eu e a imperatriz estamos bons.
Tenba saude i uniiio e olho bem vivo, e diga ao mal' quo

ronque.
Seu amo e amigo.- Santa Cruz, 2 de junho de 1830.

Pecl,'o.

Meu Barbacena.- Convíde da minha parte ros outros tres mi
nistros, e diga-lhes que por esquecimento não lhes participei que
os annos de minha sogra era no dia 21.

Tenha Baude.- Boa Vista. 23 de junho de 1830.- Seu
amo e amigo.- Pe(lro.

Meu Barbacena.- Grande dia, e memoravel será hoje em sua
casa. pois eu nomcei-o mordomo·mór da imperatriz, e ella no
meou dama a sua !ilha.

Agora segredo. Custou·me a vencer que a Ped"a-Pa"da não
fosse nomeada i mas finalmente esteve pelas minhas reflexões,
e não a nomeia.

Creio que a Pedm·Panla tangeu o negocio por boa parte,
digo pela duqueza - mãi, mas tudo foi baldado.

Estimarei que acredite que sou e serei.
Boa Vista, 10 de julho de 1830.- Seu amo e amigo.

Ped,·o.

P. S.
Parabens á sua filha não só pelo despacho; mas tambem

por haver escapr,do de ir de sucia, como tinham vindo ordens,
de não fazer uma sem a outra.

Entretanto, apezar uas favoraveis disposições que resultavam
ua boa intelligencia subsistente entre o governo e os represen·
tantes da nação, todavia approximava-se a época do encerra
mento da se. são ordinaria, sem que o corpo legislativo tivesse
ainda dotado o paiz com a lei uo orçamento, provindo esta defi·
ciencia não da falta de boa vontade da parte dos deputados, mas
sim da tendencia, adversa sem duvida ao bom pl'eceito de
praticar mais actos do que exprimir idéas, que os levava Il. per
der um tempo precioso em longas e estereis discussões repletas
ue divagações escusadas.

Accrescia que o methodo adoptado na distribuição das mate
rias não era o melhor calculado à prompta expedição dos tra
balhos da camara.
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Nestas circumstancias, e urgindo tomar uma resolução sobre o
objecto, decidiu o imperador de accordo com o millisterio e con
selho de estado ni10 prol'ogar a sessão ordinaria, encerrando-a
no dia marcauo pela constituição, porém convocando immediata
mente uma reunião extraordinaria para se concluirem as me
didas legislativas pendentes, e adoptarem-se outras que a critica
situação do Brazil reclamava.

A seguinte carta de D. Pedro ao marquez de Barbacena
dilucida este assumpto. Em seguida passarei a transcrever as
duas faUas do throno a que elia se refere.

Meu Barbacena.- Esperava hontem poder fallar·lhe no
theatro, mas como lá não foi, e não ha tempo a perder escrevo
lhe. São hoje 23, o conselho de estado já foi ouvido acerca da
assembléa ser prorogada ou fechada, a decisão já foi tomada
(como sabe) que deve ser fechada, apparecelldo impresso, im
mediatamente que se fechar a sessão, o decreto de convocação
da extraordinaria: é mister que eu faça infallivelmente dous
discursos; portanto convide os seus collegas para conferenciar,
afim de assentarem quaes deverão ser os topicos dos dous
discursos, que me serão apresentados no despacho de quarta·
feira, para que nesse mesmo despacho sejam discutidos e appro
vados por mim, e eu tenha tempo para fazer os dous discursos
bem feitos.

Aproveito esta occasião para dizer-lhe, que eu quero come
çar já neste mez a pagar os 182:000$ que indubitavelmente devo
ao thesouro, deixando 10: 000 da minha dotação, o que farei
nos seguintes mezes até completar a dita quantia de 182:000$,
a qual sera satisfeita em 18 mezes, sem gravame meu, nem
prejuízo do thesouro. Feito isto, quando se começar a tratar das
c1espezas do casamento na assembléa, não haverá quem djga
declarou-se agora, porque viu a opposíção, e ainda quer ver si
assim escapa, a 122:000$, apresentando-se como devedor, e di
minuindo deste modo a conta da despeza para ver si passa.
Dê ordem ao thesoureiro-mór para que aceite os 10:000 mensaes
e declare que - ficam por ordem de S. M. o imperador até com
pletar a quantia de 182:255 , que o mesmo augusto senhor deve
ao thesouro publico, em comequencia de despezas particulares,
feitas na Europa pelo marquez de Barbacena, por ordens par
ticulares de S. M. 1. sendo necessario que para serem cum
prida fo sem ao mesmo marquez de Barbacena entregues pelo
encarregado de negocios deste imperio em Londres f 18.256 que
ao cambio que então estava importam em 182:256$000.

Estimarei que ei:iteja bom j não o vi hontem no theatro.

Seu amo e a.mjgo. Boa Vista, 23 de agosto de 1830.
Pedro.
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Falla do throno, no encerramento da assembléit geral. em 3 de
setembro de 1830 ;

Augustos e tlig.nissimos senhores representantes da nação.
- Muito sinto dever significar a assembléa geríll qUilllto me foi
desagradavel que chegasse o termo marcado para o encerramento
dest,L sessão, sem que tivessem sido expedidos alguns actos que a
con tituição do imperio exige, que eu havia recommendado, e que
a nação toda esperava do patriotismo de seus representantes.
Cumprindo-me, porém, como o primeiro e mais interessado pela
prosperidade do Brasil, occorrer com prompto e legal remedio
aos males da patria, e reconhecendo a urgencia e indispensabi
lidade de algumas medidas legislativas, que ficaram pendentes,
e de outras que as criticas circumstancias em que está o Brazil
reclamam: tenho resolvido convocar extraordinariamente a
assel1Jbléa geral, afim de qne trate daquelles objectos que na
falia do throno eu houver por bem indical'-llle.

Esta fechada a sessão.- Imperador constitucional e defensor
perpetuo do Brazil.

Falla do throno na abertura da assembléa geral extraordi
naria, convocada e mandada reunir por decreto de 3 de setembro
de 1830, no dia 8 do dito mez :

Augustos e dignissimos senhores representantes da nação.
- Convoquei extraordinariamente a assembléa geral para recom
mendar ao seu zelo e sabedoria aquellas medidas que julgo mais
urgentes e indispensaveis na crise actual, afim de remover os
granues males que pesam sobre meus fieis subditos, e promover
a felicidade geral do imperio.

As medidas, que entendo dever indicar a assembléa geral, são:
A conclusão das leis que devem, segundo determina a consti

tuição, TIx!tr as forças, tanto ele terra como de mar, ordinarias
e extraordinarias.

A conclusão da lei do orçamento.
Um prornpto e efflcaz remedia para melhorar, quanto antes,

a circulação do papel-moeda e da moeda de cobre.
A organisução de um banco nacional.
A discussão das propostas, que na sessão ordinaria deste

anno fui servido manual' apresentar á assembléa, e daquellas
que possam ser feitas pelo governo.

A discussão do codigo penal e do processo criminal.
Uma lei que regule a justa arrecadação dos dizimas.
Finalmente, espero ver tornadas na consideração que me-

recem as representações e propostas mais interessantes dos con
selhos geraes das provincias.

Taes são, augustos e dignissimos senhores representantes
da nação, os assumptos que me pareceram mais importantes, e
que deverão attrahir a vossa attenção e merecer o vosso zelo na
presente sessão extraordinaria.
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A necessidade das medidas que acabo de indicar-vos é mani
festa, a sua utilidade é obvia e as criticas circumstancias as
exigem Immediata e imperiosamente.

Està aberta a sessão. - Imperador constitucional e defensor
perpetuo do Brazil.

Projecto de voto de graças apl'esentado em sessão de II de
setembro e approvado em sessão de 14 do mesmo mez.

Senhor. - A Gamara. dos Deputados profundamente pene
tl'ada. de reconhecimento a vista da demonstração de interesse
que V. M. L acaba ele dar pela ventura da nação, promovendo
a consolidação elo systema constitucional, nos incumbia da hon
rosa missão de renelermos a V. M. r. as devidas graças pela
convocação da assembléa geral.

Felizmente o Brazil, Senha!', não serà tambem este anno
privado do primeiru dos beneficias constitucionaes, da grande
lei, que fixando as de.. pezas publicas, autorisa o governo a
haver os meios para ellas necessarios, e marca as forças indis·
pensaveis para manter a ordem interna, e sustentar a digni
dade brazileira no exterior.

Graças a V. M. r. Tanto é verdade que aos monarchas
consUtucionaes nunca devem ser imputados os erros de seus
ministros.

A Gamara dos Deputados, se desvanece de ter jà em parte
antecipado os patrioticos desejos de V. M. L, tendo na sessão
ordinaria iniciado muitas, e adeantado não poucas das medidas
lembradas. Pudesse a Gamara dos Deputados extinguir de um
golpe os males que pesam sobre todo o Imperio, pudesse ella
ue accordo com os seus sentimentos fazer todas as reformas
que a nação exige, e que as luzes do seculo e os principias
liberaes commandam! Mas abusos inveterados, males gravis
simos, Senhor! não se extirpam n'um momento, tão grande
e glorioso fim só poderà conseguir-se por longos e reiterados
esforços de patriotismo, pelo mutuo accordo entre os diversos
poderes politicas do estado, e pelo exacto e pontual cumpri
mento de nossa lei fundamental. O que a Gamara dos Depu
tados póde afiançar a V. M. r. e ao Brazil, é que absorveram
toda a sua attenção as providencia~ que a urgencia das circUll
stancias mais imperiosil.lDente reclamam.

A Gamara dos Deputados não se deslisarà jamais da vereda
constitucional, que tem constantemente trilhado, convencida de
que é este o meio mais proprio de corresponder á confiança de
V. M. L, e de elevar a patria ao gráo de esplendor, e gloria,
para que a destina a natureza.

Paço da Gamara dos Deputados, 14 de setembro de 1832.
Francisco de Paula Sou::;a. - Bernal"do Pereil"a de Vascollcellos.
- Ped1'o de A1"aujo Lima('), vencido.

(I) Depois marquez de Olinda.
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A convocação da sessão Qxtraordiuaria causou a mais viva
satisfação aos representantes da nação, os quaes antholharam
nessa medida uma demonstração do proposito constitucional do
soberano. Vasconcellos propoz que se agradecesse á corôa esta
prova evidente de seus sentimentos constitucionaes. Approvada
a idéa, elle, como orador da deputação encarregada de aprasen·
tal' o voto ue graças da Camara dos Deputados á sua mages
tude o imperador, manifestou-lhe o reconhecimento da Camara
por sua mugestade ter 'usado de uma das mais importantes
prerogativas da corôa, dissipando assim os receios que o paiz
nutria, despedaçando as torpes redes do arteiro servilismo,
e impondo silencio a não menos incommoda demagogia: pro
metteu o apoio decidido da Camara p'ara que o governo conse
guisse todos os meios necessarios ao bom desempenho do ser
viço publico, e uma lei de orçamento que o autorizasse a
administrar o paiz constitucionalmente, confiando que se não
repetisse o triste espectaculo de prescindir o governo da pri
meira lei recommendada pelo regimem representativo, encer
rando-se as camaras antes de ser ella concluida.

Finda a discussão do orçamento foi elle remettido ao Senado,
emquanto a Camara deliberava sobre as outras propostas do
governo, e sobre o projecto do Codigo Criminal do Imperio.

As relações entre o imperador e o marquez de Barbacena
continuavam a manter-se em um pé de perfeita cordialidade,
como se conhece pelas seguintes cartas escriptas por elle ao
marquez.

Meu marquez. - Recebi a sua carta remettendo-me a que
vinha para o secretario do gabinete, fosse quem fosse, e por
isso aberta (esquisita invenção de D. Thomuz) e a de Gomes
para o marquez, que tanto mais me faz temer que as minhas
1'0 sem provisoriamente apanhadas por (lJgum curioso; pois
creio e firmemente que Gomes escrevendo-lhe e remettendo
gazetas e uma carta para D. Leonor, era um impossivel que
não escrevesse a mim, pois quando o não fizesse ao seu amo e
imperadol', não deixava de o fazer a um seu amigo, mais antigo
do que é o marquez.

Veja si póde fazer com que as cartas appareçam (não porque
nellas hajam negocias que não ~ejam puramente meus, mas
pela zanguinha da perda) e quando assim não aconteça, logo
que chegar o outro paquete veremos se vieram cartas li vista
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das que receber então, porque a não terem vindo outras,
deverão trazer numerus em seguida aos que eu tenho aqui.

Seu amo e amigo.- Pedro.
Boa Vi ta, 6 de setembro de 1830.
P. S. - Remetto a carta de Gomes.

Meu Barbacena. Ia lo deste mez escrevi-lhe uma carta na
qual exigia saber que cambio regularia de Londres para o Rio,
quando cada uma das minhas despezas particulares foi feita, e
saber em quantas libl~as reputava os 60.000 florins, e o cambio
destas li bras. .

A esta ultima parte respondeu-me na mesma tarde em occa·
sião do despacho em um bocado de papel, que os 60.000 florins
reduzidos a libras davam 5.280, e que podia pagar quando qui·
zesse : mas que se não podiam fazer no thesouro declaração
alguma, etc. Quanto a saber o quanto produziriam os 60.000
florins em libras estou satisfeito; mas quanto ao cambio
desta addição e das mais que biam abaixo (debaixo da palavra
despezas) ainda o não estou, pois muito preciso saber o cambio
que estava de Londres para o Rio quando cada uma das addições
foi despendida, pois bem vê por exemplo, que si o cambio no dia
3 de janeiro de 1829, estivesse de Londres para o Rio a 25 d. e
no Rio, quando a conta chegou, a 24, não havendo aviso ou de
claração do cambio de lá para cá, havia pagar pelo rle cá a 24 d. o
que não é bagatella de differença, em uma tão grande somma;
pois 400 réis em libra que é a ditrerença de 25 d. para 24 d. na
totalidade de ;E 21. 358 11" 8d far-me-hia um augmento de
8:543$200. Queira portanto (pois é impossivel que quando fizesse
ou mandasse fazer as despezas não lhe importasse o cambio, e
deixasse de o notar para as contas serem pagas, sem prejuizo
do pagador, nem do recebedor, caso o cambio abaixasse ou levan
tasse) mandar-me dizer o que for, segundo eu exijo (o cambio)
ficando na illtelligencia do que a 1a addição (debaixo das palavras
despeza particular que esla na minha do lo deste) é em lagar
de 14 libras 14-. e depois a de 150 é libras, etc. o que era facil de
conhecer feita a somma e confrontada com a ssmma da parti·
cular, que importa em;E 3.82011- 4". Tenho feito as diligen
cias passiveis para saber os cambias qne estão de Londres para
o Rio 110S dias em que as despezas foram feitas para lhe poupar
trabalho, mas não o conseguindo vejo-me obrigado a incommo
dal-o novamente.

Tenho a natal' que na parta de baixeIla vêm quatro addi
çõas no mez de abril de 1829, importando a não pequena somma
de .e 6.111 14· 4" que não tem notados os dia em que foram
feitas cada uma dellas, como tambem na despeza uo carruagens
vem tras com a mesma falta, importante tambem uma somma
consideraval de ;E 1.199 lO". Manda-me dizer, si pôde, os dias
em que foram despendidas cada uma destas addições, e tambem
o cambio. Parece-me que a baixella foi comprada antes de mi.n~a
filha ir para Inglaterra, tanto assim que esteve na exposlçaO
no Louvre, e eu lhe mandei ordem para vender no caso que não
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arranjasse o casamento j ora não se tendo vendido, e devendo-a
eu pagar, e tambem neces ario que esta despeza entre no anno
de 28 em que foi feita, e sejam notados os dias em que foi feita,
e o cambio que então estava de Pariz para Londres, e de Londres
para o Rio.

Eu quero formalizar a minha conta para começar a pagar ao
thesouro j ainda que eu mui bem sei que sendo tão grande somma
eu podia entrar já com o que quizes'e e esperar para saber o
cambio (sem me fazer tran torno nem ao thesouro) para ao de
pois declarar a totalidade da divida em reis conforme os cambias
relativo as differentes addições: mas eu quero antes formalisar
a minha contR. por ser mais em regra, para ficar de uma vez
desembaraçado j o thesouro certo do que eu lhe devo em libras,
e em reis feita a conta :l.0 cambio que entlio estava rle Londres
para o Rio quando a divida foi contrahida, e eu sómente com o
trabalho de mandar todos os meze3 entregar (tanto) a conta do
lJagamento da divida. Espero que satisfaça ao que lhe requisito
afim de poder ficar socegado, e o thesouro com este devedor de
menos. E' mister que as minhas contas sejam apresentadas mais
claras que as dos outros parét que para o futuro não hajam du
vidas que eu não possa decidir por ser ao mesmo tempo juiz e
parte. Conheço que com isto tenho sido um pouco precipitado,
mas respondo a quem me notar o que acabo de dizer que mais
precipitado está o thesouro as portas de uma bancarrota, e que
se lhe não valermos pagando-lhe cada devedor a que tem obri
gação, e perseguido o governo os ladrões de todos os generos, e
especies, que o tem e ainda o estão intisicando mais, nunca se
poderá art'an.iar, pois sem castigar os que el'l'am, não 'e guverna
estado algum.

Paticipo-lhe qu e!;crevi a Calmou para saber o motivo pOl'que
Itabayaua ;tiuda não chegou pa,ra prestar as suas contas, e ser
julgado como se tinha decidido no ministel'io passado; que des
culpa da o Itabayana de não ter cumprido a ordem, e si sera.
conveniente renovaI-a para ser julgado. Estimo que se divertisse
na conferencia de hontem que me parece não seria de pouca
duração attentaa materia ser de tanta ponderação.- Seu amo
e amigo. - Pedro.

Boa Vista, 14 de setembro de 1830.

Meu Barbacena.- Recebi a sua em resposta a minba de
bontem, e rico certo que acharei nas gazetas os camhios: pas
sarei a examinai-as, e como para saber os dos dias em que
foram feitas cada uma das despezas e mister examinar os livros
que estão no gabinete corno o do dial'io, e o das contas correntes
nos quaes está lançado tudo quanto recebeu e despendeu (1), não

(1) o marque? de Barbacena COm a boa fé 'lue regia todas as suas accões,
Linha enL!'egad o a D. Pedro todos os livros da sua escripLuração, afim do
imperador melhor poder examinar as conLas que o marque? dera relativa
menLe aos dinheiros recebidos e despendidos na sua missão.

Estes livros nunca mais voltaro.m ao seu poder, o que lhe Co.usou grnndes
desgostos e incommodos.
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exijo mais nada, e passarei eu mesmo a examinar os ditos livros
e contas conentes, logo que sahir o paquete, pois agora tenho
muito que fazer j e como elles estão em inglez cllamarei quem
o saiba, e me ajude a entendeI-os; e depois formalisal'ei a
minha. conta para en traI' (por prestações) com o que devo ao
thesouro por causa dos dinheiros que a legação me adiantou.

Si tiver alguma duvida pedir-llle-hei explicações.
Boa Vista, 15 de setembro do 1830 - Seu amo e amigo.

Pedj·o.

Meu Barbacona.- Fico cerlo do que se passou na conferencia,
o Quanto ao conselbo de estado uma voz que não ha despacho,
que seja amanhã do tardo na cidade pelas 5 1/2 ho1'as.

Boa Vista, 17 de setembro de 1830. - Seu amo e amigo
Pedj·o.

Meu Ba1'bacena.-Saberá que Calmon deu llontem a sua demis
são, e que eu accetei-Ih'a, elle hoje agl'adeceu-me, e mandou a
pasta para a secretaria. SÍl'va-Ille isto para se saber governar,
e fazer o que lhe parecel'.

Boa Vista, 26 de setembro ue 1830 - Seu amo e amigo.
Pedj'o.

OAPITULO XXXIX

Iam os negocias publicas no Brazil rapidamente assumindo um
curso muito em confo1'midade com as regras do systema rep1'e
selltativo. A barca do estado sob a pilotagem de consummado
timoneiro, mareava em rumo seguro, po)' Elntre os penedos e
baixios da difficil situação, ajudada pelo poderoso impulso que
llle communicav3, a secção sã do partido libe1'al, composta dos
talentos mais b1'ilhantes, e oradores mais eloquentes do corpo
legislativo, que vendo :lgora a politica do paiz dirigida com a
calma e mode1'uçito, que só possuem minist1'os que derivam a
sua força de se iúentiflca1'em com os grande.:> interesses da
naç.:'io, dispunha·se a fazer passar na Camara, as importantes
refo1'mas propostas pela admini tração, e das quaes a naç1io
esperava remeúio para os males que a ailli"iam. O soborano ela
sua parte tambem mostra.va o propo ito de não ratiniJar :1 mo
dida de força. moral com que a confiança no seu apoio revestia.
aos ministros de estarlo.
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Parecia que o dogma constitucional da di visão dos poderes
politicas, consagrado no pacto fundamental do imperio, torna
va-se, não um nome vão como até aqui fÔl':l, mas sim uma rea
lirlade pratica, conservando cada qual a sua acção de11tl'o ua
ol'bita marcada 11elle, sem pensar em usurpar attribuições
alheias que divirtuassem a sua essencia,

Emfim era permitlido ao marquez de Barbaeena, como o
grande operador deste harmonioso estado de cousas gosar da
ineffavel satisfação de crer haver realizado o seu entranhavel e
patriotico desejo de salvar o monarcha e as instituições do paiz,
da tremenda cl'ise queos ameaçava.

Nesta feliz conjunctura de paz geral e publicas esperanças,
inopinadamente publicou a Get:;ata O(ficictl um decreto decla
rando demittido pelo imperador o marquez de Barbaeena do
cargo de ministl'o e secretario de estado dos negocias da fazenda.

O abalo e as apprebeoções produzidas por semelhante aIlllUn
cio, não tem descripção passiveI; porém mais assombrosa sensa
ç5.o produziram ainda os termos da re"dacção desse decreto, con
trarias de todo, aos estylos até então empregados em actos
identicos.

Eis o decreto famoso :

Convindo liquidar-se quanto antes a divida de Portugal con
tl'ahida pelo tratado de 29 de agosto de 1825; e sendo necessario
para esse fim, tomareD1-~e primeiramente as contas da caixa
de Londl'es, examinando"se as grandes despezas feitas pelo
marquez de Barbaceua, do meu conselho de e,tado, tanto com
sua magestade fidelissima, minha augu ta tilha, como com os
emigl'ados portuguezes em lnglatel'l'a, e especialmente com o
meu casamento; e não podendo estas verilicarem-se legal
mente, exercendo ao mesmo tempo o mencionado mraquez o
lagar de mini "tro e secl'etal'io ele estado dos negocias da f..tzenda:
Hei por bem elemittil-o do dito cargo de ministro e secretario de
estado dos negocias da fazenda.

Palacio tio Rio de Janeil'o em 30 de setembro,1830, 9°, da
independeocia e do imperio. - P.- Visconde de Alcantaj"a.

Registrado no L. 12 de C!ecl'etos.

Em resposta a tão descommunal decreto o marquez de Barb.l
cena dirigia, :10 ministro visconde de Alcantara, que o referen
dara: officio seguinte:
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Illm. e Exm. Sr. - Acabo de receber o aviso que V. Ex. me
dirigia acompanhando o decreto no qual S. M. 1. diz que ha.
por bem conceder a demissão que pedi, e permitta V. Ex. que
mui respeitosamente represente contra a inexactidão daquella.
expres ão.

S. lU. 1. no dia 28 de setembro pelas tres horas da tarda
me fez a honra de escrever annunciando a sua resolução defi
ti va de mandar tomar mui rigorosas contas de despezas que eu
fizera o anno passado na Europa, e que por isso devia eu passar
,da, repartição,da fazenda para a dos negocios estrangeiros.

No mesmo dia depois do conselho de estado, e estando V. Ex.
presen te, represen tei aS. M. 1. que pam. o acto da tomada
de contas, tão incompativel era ter ,uma como outra pasta; e
S. M. 1. respondeu-me: Sim d~1)e sahi1·. Ouvindo esta resposta
representei a S. 1\1. 1. que sendo indilIel'ente para a tomada de
contás oito dias de demora mais ou menos, não seria igual
mente indeíferente a minha s,.hida do thesouro neste momento,
em que se bia discutir a grande questão dos meios, e modos
de retirar o papel e cobre da circulaçi1o; e que portanto
deferisse a demissão por poucos dias até passar a lei. S. M. 1.
replicou que eu devia salJir immediatamente e que faltasse
no Senado. '

A' vista do exposto é evidente que eu não pedi demissão,
e que o decreto, si não contiver a causal pam toma1' mui 1'igo
1'osas contas deve pelo menos dizer: - Hei por bem demi ltir 
porque tal é a verdade.

Espero da rectidão de V. Ex. que repare este engano quanto
an tes para. minha tranq uillidade.

Deus guarde á V. Ex.- Rio de Janeiro I de outubro de 1830.
- Illm. e Exm. Sr. visconde de Alcantara.-lIfa1·qtle.:;cZe Ba1'~
bacena.

O marquez fazia. a exigencia que se acaba de ler porque o
primeiro decreto de demissão con tinha a inexact:J. expressão
a seu pedido e elle queria que se restabelecesse a integridade
do acto imperial.

O seguinte ameio da. secretaria. em resposta ao do marquez,
mostra que o seu sdesejo foi cumprido, sendo o primeiro decreto
de demissão que lhe fôra enviado, substituido pelo que venho de·
transcrever; do mesmo modo que a carta. de D. Pedro ao mar
quez, tambem em seguida transcripta, prova a exactiaão da sua
asseveração de lhe haver elle proposto a passagem de uma pasta
para outra no gabinete, ao que o màrquez se recusara.

IlIm. e Exm. Sr. - Tenho a houra de remetier a V. Ex. o
decreto incluso; rogo o favor de me enviar o primeiro para se
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inutilisar com o aviso que o acompanhou, e poder pôr as compe·
tentes verbas nos registros respectivos.

Sou, com toda a consideração, de V. Ex. respeitoso criado,
Theodol'o José Biancanli.

Meu Barbacena. - Todo o caminho vim pensando sobre estas
cousas tio ministerio, e acho que é a occasião uma vez que estou
disposto a fazer examinar mui rigorosamente todas as contas
e mandar tomar contas à legação, separando a celebre - caixa
magica (') da legação, que só deve tratar de negocios diploma
ticos, e que at~ agora tem estado a fazer contas de grão capitão,
de passar o marquez, mesmo para honra sua, para que se não
diga que é juiz e parte para os negocias estl'angeiros, e dar a
pasta da fazenda a Paranaguá que, creio qne para servir-me, e
fiscalisar os dinheiros publicas, não se eximirá.

Quanto a ministro da marinha eu proverei de remedio.
Como lhe disse que sempre seria franco, não posso deixar de

aproveitar esta occasião pal'a llle dar uma prova da minha
franqueza.

Boa Vista, 27 de setembro de 1830. - Seu amo e amigo 
Pedro.

Nesta memoravel carta esquecera-se D. Pedro do que era
devido á dignidade do soberano, adoptando a expressão - caixa
magica, inventada pela opposição por escarne:> para designar
uma repartição publica criada pelo seu governo, como uma dele
gação em Londres do thesouro nacional, attribuindo-lhe ao mes
mo tempo a supposição deshonrosa de estar a faõe1' contas de
[J,Yío capitão. Estava nesta tri te efi'usão, indelevelmente retra
tado, o príncipe arrebatado e despota que ousa pretender fazer
dos ministros de estado e grandes interesses publicas, seus tite
res e manequins, sacl'iflcando uns e outros aos adias e vinganças
dos seus validos.

Não era, porém, o illustre marquez de Barbacena de tempera
moral, que pudesse resignar-se a supportar em silencio o estigma
que uma demissão concebida em termos afi'rontosos il'l'ogava ao
eu caracter: tratou, pois, de moralisar o procedime to inquali

flcavel havido com elle ; querendo, porém, ainda assim fazel·,o,

(I) .\ rep:ll'lição criada em Lond~'e~ pelo gnyernn, como 11ma lleleO'ação .'10
lhesollro nacional, er:l pel... Opposlçao :l.ppeJl,dada, por escMneo, de Ca1.1;a
magic" - Cal1cro do T"misCl - So/'vedoll1'o das rendas do ilitperio - Soul'osa
hindo, no uso cle l:l.CS epithetos, o deputado Hollanda Cnvalcanti, tão fertil
se,ulll'e em insultus e "podos, Como cuidadoso de patrociUlll' oS propl'lOS
intel'esses e os dos sellS,
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com aquella lealdade e franqueza que timbrava de observar
sempre em suas acções, pediu licença ao imperador, como se vera
da representação em seguida transcripta, para publicar a defesa
de seus actos.

O marqu z, com tal pedido, tinha enl vista não sómente dar
uma prova ao monarcha do respeito que lhe tributava, mas tam-'
bem e principalmente prevenil-o de que ia tratar de defender-se
das suspeitas que os termos insultantes da sua demissão podiam
pairar sobre a sua honra; e que o faria com efficacia tal, e por
modo a pulverisar e reduzir à impoten::ia quaesquer tentativas,
partissem ellas drlDde partissem, de marear o brilho immar
cescivel de sua fama de hOp1em de honra. Eis o requerimento
que com este intuito apresentou :

Senhor - Diz o marCJuez de Barbacena que bavendo o excel
lentissimo visconde de Alcantara lavraria o decreto pelo qnal
vossa magestade imperial foi servido demittir ao supplicante.
com algumas expressões susceptiveis de inistra. interpretação,
contra o caracter do supplícante, dando assim motivo a que seus
inimigos propaguem calumnias, que convém quanto antes dissi
par, pretende o supplicante imprimir um e~tr<1cto das contas que
deu à vossa magestade imperial, acompanh:1.lldo-o com outro das
instrucções, plenos poderes e ordens que autorisaram to as as des
peza.s feitas pelo supplica,nte, qu ,r fossem "'randes quer pequena.s,
porque parece ser este o meio mais prompto de suspender qual
quer juizo temerario e otfensivo ao suppticante, emqmmto s não
ultimar o exame legal que vo sa ma.gestad resolveu.

E porquanto o supplicante eutende qne não pMe publica,r
todas esta cartas e documentos referidos sem licença de vossa
mag-estade imperial.

P. a vossa mage tado imperial mui humildemente a graça
de conceder a licença pedida, bem persuadido que a intenção e
vontade de vossa magestade imp rial é instituir um exame legal
para liquidação de contas que dizem re~peito a diLIerentes pes
soas, repartições e n~ções; o que oarla tem de commum com as
asserçõ s que os inimigos do supplicante e~palham, em con e
queucia '"'de algumas expre sões do decreto de 30 de setembro
do corrente ao no.

O supplicante, tendo a maior confiança na justiça de vossa
magestade imperial, espera_ re_~eber mercê.

D. Pedro respondeu pelo orgam do novo miuistro do impe
rio José Antonio da Silva Maia o seguinte:

Illm. e Exm. Sr. - Levei a presença de sua magestade o
imperador a representação em que V. Ex. requereu licença,

~o ..
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para publicar pela imprensa todos os papeis relativos ao exame
de conlas indicado no preambulo do decreto da sua demissão do
cargo de ministro e secretario de estado dos negócios da fa.zen
da.: e o mesmo augusto senhor me ordenou que participasse a
V. Ex. que pela garantia do art. 179 §§ 4° da Constituição do
imperio, é desnecessária a licença que requer.

Deus guarde a V. Ex. - Paço, II de outubro de 1830. - Sr.
marquez de Barbacena. - Jose Antonio da Silva lIIaia.

Rio de Janeiro, na typographia imperial e nacional de 1830.
- IIlm. e Exm. Sr. - Sendo com bastante sorpreza, e senti
mento o decreto da. min ha demis ão, referendado por V. Ex.,
e concebido em termos, que parecem susceptiveis de sinistra
interpretação contra omeu caracter, julgo-me obrigado a mostrar
qual fôra a verdadeira intenção de S. M. o imperador, e a
V. Ex. ao fazer lavrar o referido decl'eto, e para isso tomo a
liberdade de me dirigir directamente a V. Ex. que sempre me
honrou com sua amisade e bom conceito.

Eu entendi que S. M. 1. querendo estabelecer o pagamento
das quantias que devia ao thesouro, e haviam sido despendidas
com o seu casamento, bem como terminar a liquidação com o
mesmo thesouro, das contas de sua augusta filha, cujos intere-
ses como tutor é em con ciencia obrigado a promover, resolvera
por mero santimento de delicadeza mud~r-me da presidencia do
thesouro, para que não fosse o final daquclla cobrança, e liqui
dação o mesmo homem, que tinha sido seu procurador ou dele
gado na Europa, para desempenhar as duas importantissimas
commissões que mantiveram as despeza , que V. Ex. denomina
grandes, e que Eão relativas á rainha fidellissima, e casamento.

O honroso convite que V. M. 1. se dignou f(l,zer-me por es
cripto, e que mostrei a V. Ex. no mesmo dia da demissão, para
eu ficar com a paEta dos negocios estrangeiros, e o ex
cellentissimo Sr. Pa.ranaguil, com a do thesouro, prova da
maneira mais conveniente que o motivo da minha demissão
foi ,justamente aquelle que ponderei.

Entretanto cada um deu ao decreto a interpretação que bem
lhe pareceu; e a mais geral é, como eu temia, contra mim, por
que se entende que não dei contas, que fiz grandes despeza', e
e que por todos estes abusos fÔl'a demittido para se poder instituir
um exame legal.

Em taas circumshncias forçoso é romper o silencio, e p']gnar
pela propria honra.

Nenhum expediente pf1.rece mais prompto, e util do que a
publicação desta carta, sendo acompanhada da inclusa exposição
instruida de documentos, que submetto aconsideração de V. Ex.

Aquella exposição, destruindo plenamente as imputações,
que me tem sido feitas. não deixa a menor duvida, á vista dos
alvarás de l° de dezembro, e 14 de abril, e ela carta imperial de
2 de dezembro de 1829, sobre a veracidade das tres seguintes;
proposições, a saber: que dei contas circumstanciadas ao augus-
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to tutor e noivo das despezas que fiz por oêcnsiào das duas COIn
missões; que taes contns foram examinadns, e approvadas j e
que finalmente o meu comport~mento na Europa, e ate o dia 2
çle dezembl'o fci el0i!htclo, e prcmj;,do de um modo mui superior
a minha expectação ou merecimento.

A' vistl1 d,:s rnões expendidns, espero eu que V. Ex. reconhe
cerá. l1 justiça desta miolH explicação, e appl'ovara o expediente
que tomei, o qual sel'ia clcsnccf's5ario, si as expressões com que
V. Ex. mandou lavmr o rlecl'eto, não houvessem dado motivo
a tão graves imputações.

Por esta occa ião renovarei a V. Ex. os protestos da mais
distincta considel'nçã.o, com que sou. De V-Ex. - lllm. e
Exm. Sr. visconde d'Alcantara. -Amigo muito obrigado. 
Mm'que:; de Barbacena.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1830.

Exposição.- Do marquez de Harbacena em resposta ás im
putações, que lhe tem sido fei tas por occasião do decreto ele 30
de setembro deste anno, que o demittio do ministerio da fa
zenda.

Decreto. - Convindo liqqidar-se quanto antes, a divila de
Portugal, contrahida pelo tratado de 29 de agosto de 1825 ; e
sendo llecessario para esse fim tomarem-se primeiramente a
contas ela caixa de Londres, examinando-se as grandes despezas
feitas pelo marquez de BarbaceéJa do meu conselho de estado,
tanto com S. M. I1delissima, minha augusta filha, como com
os emigrados portuguezes em Inglaterra, e e'pecialmente com
o meu casa.mento; e não podendo estas verific:lrem-se legal
mente, exer.cendo ao mesmo tempo o mencionado marquez o
lognr de ministro e sccl'etario de estado dos negocios da fa
zenda j hei pOl' bem demiLtil-o do dito cal'go ue ministro e
secretario de estado dos negocios da fclzenda.

Palacio do Rio de Janeil'o, 30 de seteml.J!'o ele 1830, 9° da in
dependencia e elo impel'io.

Estava a imperial rubrica. - Visconde ele ,1lcantara.

Primeira imputação - O marquez de Barbacena occultou a
veedade á cama!'a, su tentaudo o que governo do Benzil nenhuma
ingerencia tomâra. nos negocios de POl'tugal, Clue nenhum d.i
nheiro dera aos emigrados, ou a Terceira, havendo ao contrarIO
suspendido tcLlos os pag-amen tos a Portu~al, desde a usurpação;
quanelo aIiãs pelo decreto de 3ü de setembro esta pl9namente
provado, que o marquez de Barbacena fizera gr'Lndes despezas
com a rainha e emigrados.

Segunda imputaç;.10. - O mal'quez de Bal'bacena.. despen~eu
grandes sommas com o casamento, e transpo!'te dLl lmperatrlz ;
e sendo estas despezfls nacioilaes, deve dar contas, c repor o que
gastou demais.
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o exame das contas pertence ao ministro da fazenda, e elle
nã.o póde ser juiz e parte ao mesmo tempo.

Terceira imputação. - O marqncz de Barbace]:Ja não devia
entrar para o mini terio, sem dar conta dessas grandes despezas
feitas com os dinheiro~ (1,\ nação. nem tão pouco conservar o
seu amigo Calmon, que fazondo p;1rte do tr"nsacto, e detesta.vel
ministerio, devia sahir com todos os outros. Por estes dons
factos deu violentas suspeitas de conluio, e plano para saldlLr
contas, e desviar d;. camara o conhecimento de suas despezas.

Quanto ii. primeira parte. - Antes de mostrar a exactidão
das informações do marquez ii, c:<mara, sobre negocios pOl'tu
guezes, convém entender, e partir da Convenção de 29 de ag-03
to ue 1825. O Brazil ficou obrigarlo por aquelln. convenção a
pagar ;fô 2.000.000 a saber 1.400.000 f., valol' do emprestimo
portuguez contrahido na Inglaterra, em pre3tações annuaes,
seg-undo as condições do contracto; e 60 .000:f no prazo de um
anno por indemnização a corôa portugueza. E ta divida foi
reconhecida e appl'ovada pela lei de 15 de novembro de 1827,
e como tal inscl'ipta no grande livro, ficando o governo au
torisaclo a satisfazer as condições do tratado, que, como se
sabe, marcou as quantias, épocas, e formn.!ldades do pagamen
to total dos referidos dous milhões esterlinos.

Emquauto existiu o governo le"'itimo em Portugal foram
pagos ao seu embaixador em Lon'dres as sommas correspon
dentes ao juro e amortLação annual do referido emprestimo,
com toda a exactidão pelo governo do Bl'azil, mas de;:;rle que a
usurpação e verificou, suspendeu-se o pagamento por faltar
pes,oa autorisnda para o receber, e distribuir segundo as condi
ções do art. 2° da convenção. Lançando os olhos sobre o qludro
da divida externa apresentado ii, Camltra. vê-se que a divida
lt Portugal, pelo que diz respeito a primeil',\ parte da conven
ção, ou ao emprestimo portuguez é a mesma que existia quando
se declarou a usnrpação, e pot'tanto neuhum pagamento ulte
rior se fez, um ó real não de embolçon o Brazi! para aquelle
fim, que é justamente o que disse o marqllez de Barbacena.
Pelo que diz respeito ii, eO'unda parte, recebeu o SI'. D. João vr
z 250.000 e por sua morte recahindo a herança no Sr. D. Pedro
IVe por sua abdicação na Se. D. Mat'ia lI, procurou o governo
do Bra,zi! em consequencia do aput'o de suas finanças, espaçar o
pagamento das 350.000 restantes e o conseguio por mais de
um anno; mas sendo emflm exigido pelo augusto tutor da
rltinha menor, forçoso foi ,atisf,lzel' aos contt'actos feitos pelo
govel'Uo, e sanccionarJos p la assembléa legislativa. Pagou-se
a rainha fidelissiOla a 4uantia de z 257.880 "3 ~6; e porventura
occultou o marquez de Barbacena aqueJIe pagamento ao conhe
cimento da camara ~ Bem pelo contrario no seu relato rio tra
tando da divida externa, logo expoz que se havia. pago á minha
de Portugal por conta das .t 350.000 a sobrediu. quantia de
;E 257,880 83 116 e na discussão dlt lei do orçamento mui positiva
mente enunciou que se havia Ceito aquelle pagamento ii, rainha
fideU simu por mão tio seu tutor, a quem compete em direito
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cobrar e administl'ar os bens dos pupillos. Explicou igualmente
que o governo apezar de suspendei' o pagamento do juro, e
amortização do emprestimo portuguez em consequencia da usur
pação, considemva comtudo aquelIe pagamento como indispen
savel, logo que fosse legitimamente requerido.

E' pois evidente que o marquez de Barbacena informou a
camara com toda a exactidão, quando disse que o governo nada
havia pllgO á regencia, ou emigrados, mas unicllmeute á rainha
uma parte das quantia de que el'a credora, como herdeira do
Sr. D. João VI reconhecida pelo Bl'azil, e por todas as po tencias
da Europa.

Si o marquez dissesse á camara, que a rainha não havia dado
o menor soccorro pecuniario aos üeis subditos, que por elIa
pelej~ram na Terceira, ou mendigavam na Europa, de certo
faltaria á verdade, mas a camara nem fez tal pergunta ao
marquez, nem quel'ia saber, ou lhe importava, qual seja o uso
que á rainha fez do que era seu.

Tudo quanto importa iL camara é que o governo não pague
mais do que deve, e que pague exactamente: isto é nem mais
nem menos o que o governo fez, o que o marquez de Barbacena
informou, e o que é verdade pura; e portanto nada ha que se
possa censurar, pelo menos a este respeito, sobre o que disse
aquelle ministro, ou no seu relatorio, ou nas difIel'entes discus
sões.

Talvez alguem pretenda que o marquez de Barbacena g-astou
mais do que devia: talvez a calumnia queira attribuir aiguma
delapidação ou pl'oveito da parte do marquez, durante a admi
nistração d.aquelles fundos, ( o que facilmente se conheceriL pela
leitura da' contas, que nem houve nem podia haver) mas
admittindo taes conjecturas pOl' mero argumento, que tem o
governo do Brazil com isso ~ Nada, certamente nada.

O ministro do thesouro pelos officios de 18 de junho, e 20 de
setembro de 1828, (documento n. I) mandou entregar pela lega
ção de Londres ao mal'quez de Barbacena, como procurador e
delegado do augusto tutor da rainhn. fidelis ima, as quantias
que pedisse para as despezas de S. M. na Europa, devendo a
ser taes qU:1nlias encontradas na divida de :e 350.000 que ainda
restavamos a corôa portugueza.

Ao marquez de Barbacemt se ordenou que seguisse as ordens
e insLt'uccões do augusto tutor de S. M. fidelissima; e quando
de Londres o mesmo marquez e.8igiu do ministro dos negocias
estrangeiros positivas ordens, e instrucções sobre o que devia
fazer com os emigrados, respondeu o ministro em omcio de 23 de
maio de 1829 ( documento n. 2) que, tendo apresentado a S. M.
os omcios do marquez, era. por sua positiva ordem que não dava
resposta a cada um delles, e que S. M. se reservava dar suas
ordens por outra via; o que etrectivamente fez.

Logo, como se pretende que o governo tome contas legaes ao
marquez de Barbacena, a quem não encarregou cousa alguma!
Sendo as contas privativa de S. M. L aquem o marquez teve a
honra de apresentaI-as mui circumstanciadas, e por quem foram
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plenamente approvatlas pelos Alvarás de 1 de dezembro, e 14 de
abril (documento n, 3) os quaes existem no thesouro; como se
quer fazer de um negocio particular. embora relativo á sagrada
pessoa de S. M. 1. e sua augusta filha, negocio nacional, e
instituir exame legal sobre livros e documentos que !la 10 mezes
sahiram rias mãos do marquez, e anelam entregues (egundo se
tliz) a pessoas reconhecitlamente suas inimigas, e tão desejosas
de acharem neUes erros e engauos, que até procuraram fazer
crer em dias do mez de agosto, que havia falta de duns carrua·
gens, e duplicata de ;j; 3.820. e a sonegação de ;j; 6.970 !

Si apezar da imperial approvação d:1da, julga-se mister exa
minar de novo as mesmas contas por causa de erros ou enga
nos que foram ulteriormente descobertos, não seria acaso possi
vel fa7.er o desejado exame, e reparar quaesquer engano sem
tamanllO estrondo? O descredito que se procura lançar sobre o
marquez de Barbacena. não poderá comprometter de algum
modo a dignid,Lde imperial?

Vejamos qual pôde ser o resultado, e supponhamos o melhor
pos'ivel, ou aqueUe que uma, facção deseja, isto é, que o mar
quez fez grandes despezas com a rainha e emigrados, e que
commetleu muitos erros e abusos nas contas que deu: conce
dido tudo; mas o augusto tutor deu ca,rta branclL ao marquez em
27 de junho de 1828, para fazer e gastar em beneficio dos direi
tos, o da pessoa da rainha fidelissirna, quanto en tendesse e
julgasse conveniente; e approvou tudo quanto o marquez fez, e
despendeu por conta de S. M. tldelissima e a favor de seus
fieis, e infelicissimos subditos,

Esta approvação foi dada não sô por muitas cartas, mas pejo
imperial diploma de 2 de dezembro de 1829, (documento n. 4)
que classificou o comportamento do mal'quez, como o mais digno
e desinter'essado.

Logo, como instituir agora etame legal, e sobretudo procurar
a titn\o de liquidação ou reparação de engano' em shillings
ou pences, inCarnar ao marquGz de Barbacena, a cujo zelo e
firmeza de caracter, deveu o imperante abraçar e possuir uma
tliha, e uma noiva?

Que uma facção conhecida desejasse aquelle decreto assim
concebido paL'a derribal' o ministeL'io que a havia contrariado, e
que, começando a ganhar a confiança da camara estava nas
circumstancias de conconeL' para o melhoramen to da admi
nistração actual, entende-se perfeitamente, nem precisa
comento, mas que um hl decreto fosse publicado, ê o que
ninguem entende I

De tudo isto se conclue, que o marquez de Barbacena deu
informações exactas á camara dos senhoL'es deputados; que
relativ:amente â rainba e emigrados, obrou como procurador ou
delegado do augusto tutor, e que hlLVendo este approvado as
deslJe7;as, ao governo do Brazil Dão compete intervir neste
negoclO.

Quanto á segunda. - O presidente do tl1esouro, em 17 de
agosto de 1827 (documento n. 5) mundou a legação de Londres,
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que, dos fuudos do Brazil aUi existentes fornecesse ao marq uez
de Bal'bacena até a quantia de oE 200.000, ainda quando para
isso vendesse as apolices em ser, afim de que o referido marquez
podesse desempenl1ar cel'ta commissão de que estava encarre
gado por S. M. o imperador.

A commissão era de conduzir a nova imperatriz para o Brazil ;
e note-se de passagem que, sendo a despeza orçada em
.:e 200.000, o mal'quez só gastou oE 42.272.

Sua magestade na sua carta imperial de 27 de junbo de 1828
principiando por dizer ao marquez que confia da sua fidelidade e
inteirezl:L, o desempenho do maior serviço que podia fazer ii. sua
augusta pessoa, de familia, bem como ii. nação ]JI'azileira, da as
instrucções sobre as qualidades da noiva que elle devia procurar
e conduzir quanto antes a esta capital, e termina com as
seguintes palavras:- Todos os meios que a vossa sagacidade e
zelo empregar para conseguir este fim (uma noiva) serão por
mim apPl'ovados, e por isso vos incluo tres assignaturas em
branco, e ponho ii. vo sa disposição a minha legitima.- Para
avaliar as difficuldades veucidas pelo marquez, conseguindo
uma noiva, cumpre saber que o imperador d'Austria havendo
pedido seis dift'el'entes princezas para noiva do seu augusto
genro, todas recusaram, e o caso parecia desesperado.

Para avaliar o acerto, e fOl'tuna cem que o marquez desem
penhou a commissão, cumpre saber que S. M. r. recommendando
uma pI'inceza, que por seu uascimento, formusura, virtude, e
instrucção, viesse fazer a felicidade do noivo e do imperio,
accresceutou :

Quando neLo seja possível "eunir as quatro condições, podereis
admittir alguma d'iminuiçc7o na primeira e quarta, comtanto que
a segunda e terceira sejam constantes.

Haverá quem negue que a imperatriz actual possue as condi
ções recommendadas, e que elia seja a princeza mais linda e
amavel do seu tempo? Certamente não.

Si pois o governo não encarreg-ou o marquez desta commissão,
e sim o s nilor D, Pedro I; si este approvou a escolha da
DoiVil. e não podia deixar de approval' as despezas, visto que
havia autorisado ao marquez, para quanto julgasse necessario,
como póde o governo intervir neste negocio ~ As des[Jezas nem
pertencem á nação, emquanto a assembléa legislativa as não
considerar como taes, nem considerando-as póde o governo in
stituir exame sobre as contas do marquez, a quem não deu
instrUCÇÕes ou encarregou de cousa alguma. O marquez devia
dar contas a seu augusto amo, o que fez, e foram approvadas
como está demonstrado.

Quanto ó. terceira - Poucos dias depois do marquez desembar
car, foi procurado por grande numero de pessoas, reapeitaveis
peJos seus empregos, e ainda mais por suas virtudes, decididos
amigos do Brazil, e do throno con titucional, que todos unisonos
pintavam a nossa desgraça como mui proxima, e inevitavel pela
acchmação do absolutismo traçado em ditrerentes pontos do im
perio pela sociedade das columnas; que o soberano estava illu-
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dido por uma feLcção, e que só elle marquez, pelo favor que no
momento gosava podia :>alvar o ihrono, e patria.

O marquez não podia crer o que ouvia, e como se achava doente,
e desejo o de hone to retiro, desviou quanto poude, entrar
directit, ou illdireCltamente na admioi:itração, até que o mesmo
soberano, reconhecendo o perig'o, o chamou para formar um novo
ministerio.

Estão presentes muitas testemunhas, que viram e ouviram,
quanto disse o marquez nesta época, para não acceitar a com
missão, e quaes foram as promessas, e protestos do imperante,
para vencer do marquez mais este sacrificia.

As objecções do marquez eram tres; a saber; máo estado de
sua saude, existencia constante de conselheiros secretos e anecessi
dade de dar contas do que de pendera na Europa.

S. M. desfez a primeira objecção, autorisando o marquez para
escolher collegas que o aj udassem, e consen tindo na conservação
do Sr. Calmou, que poderia ficar com. a pasta dos estrangeiros, e
interinamente com a do thesouro, quando fosse preciso ao mar
quez tomar a.lguns remedias, ou descanço.

De fez a segunda, promettendo só ouvir aos ministros, e con
selheiros de estado, prohibindo absolutamente aos creados do
paço qualquer intervenção ou conversa sobre a administração
publica. Desfez a terceira dizendo que as contas eram suas, e
nada tinha a nação com isso. Comtudo o marquez resistiu por
mais de 15 dias, e só acceitou a pasta, depois que deu as
contas. e foram approvadas.

As contas do marquez estavam em tal ordem, que elle não
se occupou de as extrallir: encarregou deste tl'abalho a um
guarda-livros desta capital, entregando-lhe livros e documen
tos. Si aquelle O'uarda-livr03 teve algum engano, ou o outro
que escrevou em Londres, facil será reparar e 'se engano, e afoi
tamente se pócle a 'severar que será insignificante, si com eIfeito
o houve; porquanto o marquez tendo sempre em vi-ta alo'um
desfecho desta natureza, instituiu desde a sua chegada à Lonci'res,
uma administração regular, servindo de escrivão Mr. Peyron,
guarda-livros mui intelligente, e de thesoureiro o illustrissimo
Isidoro de Oliveira, assaz conhecidos por sna actividade, e exa
ctidão no desempenho de sua obrigações. Com tão boa fé e
seg-urnnça procedeu o marquez, que assim se exprime no final do
officio, que acompanhou a remessa das contas - e para que possa
haver um exame circumstanciado da minha administração, ajunto
os livros «Diario» e «Contas correntes », em que e~tão lançadas
todas as despezas, e bem as im o maço dos recibos relativos a
cada artigo. Nos referidos livros achará V. M. 1. ou quem fór
encarregado do seu exame, a marcha geral ela minha adminis
tração, tanto pelo que diz re peito aos dinheiros publicas, como
do meu particular. E' portanto indispensavel que, uma vez reito
o exame, todos os livros e documentos me sejam restituidos, (') e

(') Nunca o foram como já tive occasião de observarem nota. anterior.
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que V. M. r. haja. por bem manifestar a sua approvação, r,omo
tutor da senbora D. Ma.ria Ir, por meio de um AI vl1l'à que sera
o titulo de pagn,mento feito a S. M. F. pelo presidente do
tbesouro.

Haja, ou não hajn, eng'ano, qualquer exame que se intente fazer
de novo, não pertence ao governo. Não é contra o novo exame
que o marquez reclama, mas co[]tra as fórmulas imaginadas para
o.trendõr sua reputação, A tal ponto levou o mal'quez de Barba
cena o seu escrupulo, que apezar de baver dado contas a S. M. I.
mui circumstanciadas, e serem estas contas particnlares, incluiu
comtudo o total daquellas despezas na conta geral, (documento
n. 6, que deu ao excellentissimo presidente elo thesouro, afim de
que elle tivesse cabal conhecimento ela exactidão do marquez,
tanto na parte relativa às elespez~s da marinha, e estrangeiros,
feitas por ordem do governo, como nas que fizera por ordem par
ticular de $. M. L Quem assim obra não foge da publicidade,
nem teme exame de suas contas. Admittindo pois, que lt delica
deza aconselhava em tempo pl'oprio a demissão do marqnez, para
não ser elle quem liquidasse as contas de S. M. r. com o tbe
souro, não se póde admittir a mesma incompatibilidade sobre a
liquidação da caixa de Londres visto que O referido marquez
nunca. administrou tal caixa, nem teve n, menor íngerencia na
leg'ação.

Assignou, é verdn,de, coujuntn,mente com o visconde de Ita
bayann" o contracto do primeiro empre timo (reconhecido hoje
por todos como o mn,is vantajoso em preço, e concüções de paga
mento) mas a cobrança e emprego do dito emprestimo, ficou
inteiramente a cargo daquelle visconde, e segundo as ordens do
g'overno.

Dar-se pois a entender que o ll1a.rquez esta implicado na admi
nistração daquelht caixa, é mui absurda e injusta as erção.
Não é menos injusta a que se espalba sobre a legação não elar
contas, quando em nenhuma repartição se encontra. mais oedem
e regularidade. A legação não só ela em tempo competente os
balanços de cada quartel com documentos legaes, mas remette
por todos os paquetes um balancete da entrada e sahida do
lllez antecedente, e orçamento da entrada e sahida do mez
seguinte. Que mais se pórJe pretender ela legaçi10 de Londres
soore contas ~ Si ha. falta de exame, a culpa é do thesouro, e não
da legação. A conservação do Sr. Calmon no ministerio tambem
foi attribuida pela facção a conluios, e connivencias, quando a
ca.nsa real e verdadeira salta aos olhos ele toda. a gente.

O ministerio estava dividido: de um l<ldo figurava o Sr. Cal
mon, bl'azileiro nato, e ele merecimento, constitucional por prin
cipios, e sabendo faltar nas camaras com sufficiente dex:leridade.

Do outro lado figurava o Sr. José Clemente, brazileiro
adoptivo, cuja celebridade entre nós, começou pelo juramento
prévio, e acabou segundo a voz publica, pelo susto de absolu
tismo, que incutiu em todo o imperio.

Como hesitar na. escolha dos individuos ~ A exclusão do
Sr. José Clemente e a installação do nOTO ministerio, foi objecto
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de geeal satisfação. De resto, entre o Se. Calmon e Barbactlna,
nem havia, nem podia havee a menor relaçã , ou necessidade de
connivencia, para a questão pendente; poequanto em peimeiro
lagar, sendo as com missões, ou despezas feitas pelo maequez,
privativas de S. M. r. nel1l1uma intervenção teve, nenhuma
insteucção deu o Sr. Calmon como ministeo; e em segundo logar
a unica ordem que expediu o Sr. Calmon paea a legação, foi de
suspender todo e qulquer supprimento de dinheiro a Portugal, e
poetuguezes. Talvez a facção julgava o contrario; mas os
documentos apeesentados provam que a ordem para as despezas
de casamento fOl'fl,m do Exm. maequez de Queluz, e para des
pezas da eainha, do Exm. Sr. José Beenardino.

A conservação pois do Sr. Calmoll não teve os falsos motivos
de conluio, mas a sólida razão de não sacrificar um beazileiro
honesto a uma notoeia facção, e ter na camara dos Ses. deputa
dos um membro do ministerio, como necessariamente convém que
haja nos governos constitucionaes.

A opinião publica é a rainha do mundo, ella decidirá a pre
sente questão.

Documento n. I. - Sua magestade o impeeador bouve por
bem eleteeminar, que dos fundos do impeeio existentes nessa le
gação, V. S. ponha em Genova e Vianna â disposição tIo, marquez
de Barbacena, que o mesmo aUo"usto senhor nomeara para a
honrosa cOl11llJissão de acompanhar a sua magestade fidelissima
a senhora D. M,lria II na sua viagem á dita córte de Vienna,
os Cunelos indispensaveis para, as despezas que e fizerem; fi
eando V. S. na intelligencia de que as ditas despezas devem ser
feitas por conta tIa corôa portuO"ueza, encontrando-se no que
aind,t restamos á mesma corôa nos termos da convenção addi·
cional ao tratado de 29 de agosto de 1825; o que participo a
V. S. para sua intelligencia.

Deus guarrle a V. S.- Palacio do Rio de Janeiro, 18 de junho
de 1828.- José Bemardino Baptista Pereim.- Sr. visconde
de Itabayana.

Sua magestade o impeeador ba poe bem determinar que V. S.
passe a suspender inteieamente o pagamento de quae quer quan·
tias ao governo, e corõa portugueza, por sel' impolitico fornecer
ártuelle governo meios oíl'ensivos:i. nossa causa, e aos legitimos
direitos da senhora D. Maria II, devendo V. S. porém, fornecer
ao marquez de Barbacena os fundos de que necessitar, em con
formidade das ordens que a tal respeito já lhe foram expedidas:
o que participo a V. S. para que se lhe dê o devido cumprimento
nessll. legação.

Deos g'utrde a V. S.- Palacio do Rio de Janeiro, 20 de se
tembro de 1828.- José Berna?'dino Baptista Pereim.- St'. vis
conde de Itabaya.na.

N. 2. - 111m. e Exm. Sr. - Levei á presença de S. M. o
imperador, o omcio que V. Ex. me dirigiu em data de 25 de
março. juntamente com outros, que com datas anteriores se 1'e-
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ceberam pelos dous ultimas paquetes, e pedindo as ordens do mes
mo senhor sobre o conteúl0 de cada um delles, tambem 11le roguei
submissa e instantemente, que se dignasse de mandar dizer a
V. Ex. na pi'esente occasião quee pOi'sua positiva ordem que
eu não dou ,t cada um delles uma resposta, que S. M. 1. se re
servou mandar a V. Ex. por outra via.

Ficando pois V. Ex. assim certificado das intenções de sua
magestade, tambem a sua rectillão me justificara, nã.o attribuiil
do a faltas minhas. o que unicamente deriva da minha obedien
cia:'t vontade do nosso augusto amo.

Deus guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de
maio de 1829;-Sr. marquez de Barbacena.-Ma;·que.; de Aracaty.

N. 3. - Senhor. - Tenho a honra de apresentar a V. M. I.
o extracto das de'pezas feitas com S. M. fidelissima para que
V. 1\1. 1. de um golpe de vista possa conhecei' quanto foi des
pendido com sua educaç"i.o, vestuario, casa, mesa e criado~.

quanto em viagens, quanto finalmente com a Terceira, com as
legações, e com os emigrados que muito excedem a 6.000 ho
mens.

A somma de .f 177.738 g. lOtI em que tudo isto importou me
dispens~ ue qualquel' justificação, sobl'e a economia e zelo com
que fiz tae' despezas. e pal'a que possa haver bum exame circum
stanciado da minha administl'ação, junto os livros <r.Diario» e
« Con ta correntes» em que estão lançadas todas flS de pezas, e
bem assim o maço uos recibos relativos a cada al'tigo.

Nos refel'idos livros achara. V. M. I. ou quem for encarregado
do seu exame, a marcha geral ua minha administração; tanto
pelo que diz respeito aos dinheiros publicas, como do meu par
ticular. E' portanto indi pensavel que uma vez feito o
exame, todos os livros e documentos me sejam restituidos, e que
S. M. I. haja por bem manifestar a sua approvação como tutor
da Sea. D. MarÍ>t II pOl' meio de um alvarà que sera. o titulo
de pngamento feito aS. ]\II. F. pelo presidente do th souro,
bem como o titulo das quantias que o mesmo pre,;idente me deve
abonar por encontro nas que recebi da legação de Londres.

Deus guarde a V. M. r. como todos d(,1sejam e principalmonte
eu que ROU com o mais profunJo respeito e g-ratidão.-Senhor.
De V. M. I. - Subdito reverente e fiel. -Marque;; de Barbaceua.

Accompanhava este officio uma longa e minuciosamente de
talhada especificação de todas as uespezas feitas por conta de
S. M. F. a rainha ue Portugal, com os objectos mencionados no
sobredito officio, importando tudo no totftl de ~ 177.738 g' 10tl.

Eu D. Pedro I, imperador do Bro.zil e seu defensor perpetuo.
Faço saber aos que este ai vara. virem, e seu conhecimento per-
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tencer, que sendo-me apresentadas pelo m[\,rquez de Barbacena
as contas das despezas feitas na Europa com a minha muito
amada e quel'ida filha, a rainha reinante de POl'tugal D. l\1al'ia lI,
importando em 177.738 ;f, 1g. 10d, e achando·a em tudo con
forme, e exactas: hei por bem approval-as. como tutor da
sobredita min ba filha, e o ministro e secretario de estado dos
negocias da fazenda, presidente tio thesollro publico, levará em

. conta a dita quantia nos pagamentos feitos a sua magestade
fidelissima.

E para firmeza mandei passar o presente.
Escripto no palacio da Boa-Vista em Iode dezembro

de 1829, 8° da independencia e do imperio. - Imperador com
guarda.

Eu D. Pedro l, imperador do Brazil, e seu defensor perpetuo.
Faço saber aos que este alvará virem, e a quem seu conhecimento
pertencer, que sendo-me apresentado pelo marq uez de Betrbacena
o supplemento das despezas feitas na EUl'opa com o meu
casamento, e com a minha tilha a rainha de Portugal, impol'
tando em 572 ~ 03 3d, e achando-as conforme, e exactas: hei por
bem approval-as.

O ministro e secl'etal'io de estado dos negocias da fazen
da e pre idente do thesouro publioo levará em conta as reFeridas
quantias.

E para ijrmeza mandei passar o presente.
Escripto no palacio da Boa Vista aos 14 de abril de 1830.

- Imperador com g'uarda.

N. 4. - Honrado inarq uez de Barbacen:t, amigo. Eu o impe
mdor constitucional, e defensor perpetuo do Brazil vos envio
muito saudar, como aquelle que muito amo.

Havendo-vos encarregado n[o só de acompanhar. á Europa a
minha muito amada e prezada filha a minha de Portugal e AL
garves, D. Maria II, que hoje paI' ordem minha, e zelo vosso,
se ach[\, ncsta muito heroica e leal cidade do Rio de Ja
neiro, mas tambem de tratar do meu casamento, já felizmente
effectuado: e tendo muito a meu contento, e com o vosso cos
tumado desinteresse desempenhado commissõos tão delicadas;
hei pOI' bem louvar-vos por estes singulares serviços, e para que
todos os meus subditos conheçam o apreço, que faço da vossa
pessoa, vos mando esta.

Nosso senhor vos tenha em sua santa guarda. Escripta no
Palacio do Rio de Janei·ro em 2 de dezembro de 1829, 8° da
independencia e do imperio. - IMPERADOR. - José Gt~mente

Pe1·eira. - Sr. marquez de Barbacena. .

N. 5. - Illm. e Exm. Sr. - Tenho de significar a V. Ex.
que dos fundos do imperio existentes nessa legação destinaclos ás
despeza~ ministeriaes, de que V. Ex. está in teil'ado pela repar-
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tição dos estrangeiros, deve V. Ex:. abonar ao marquez de Bar
bacena, que parte ne,ta occasião para eS5a côrte, as sommas que
elle requisitar, para a importantissima commissão, de que vae
encarregado; E S. M. o imperador autoI'isa a V. Ex:. para
hypothecar, ou vendeI' as apolicos do nosso empl'estimo em ser,
até completar a somma de 200.000.c em que foram orçadas as
sobredltas despeza~, não ohstante os prejuizos que possam
resultaI' deste arbitrio, manos attendiveis sem duvida, do que
passar nesta occasião paI'a essa capital tão avultada somma pelo
baixo cambio de 30d a 32d.

Deus guarde a V. E:c - Palacio do Rio de Janeiro, 17 de
agosto de 1827. - 1I1a1'quez de Queluz. - Sr. João Antonio Pe
reiI'a da Cunha.

N. 6. - Illm. e. Exm. Sr. - Estando ultimadas as duas com·
missões com que S. M. se digoou honrar-me, e havendo eu re
cebido d,t legação em Londres a quantia de 213.869.c 6S 4d,
cumpre agor,t dftr contaa V. Ex. do empl'ego daquella somma
na conta corrente iuclusa, esperando que V. Ex. depois de pro
ceder aos exames necessarios, se digoarà manifestar a sua ap
provação ou censura.

No recebimento da legação vão contempladas :E 35.000, que
aiodú. tem de pagar a legação por duas letras de :E 5.000 cada
uma, e :E 25.000 em fevereiro a 1\11'. Pratz, tu o por conta de
S. M. fidelissima ; quando, porem, por qualqueI' motivo impre
visto, MI'. Pratz, não tenha fornecido as .:e 25.000 em setembro,
como pI'ometteu no seu contracto, ou a legação tenha faltado a
qualquer pagamento, é evidente que um correspondente abati
me to, deverà ser feito no meu recebimento, bem como nas des
pezas de S. M. Meli sima.

O l° e 2° artigo dedespeza pertence ao Ex:m. ministro dos ne
gocios estrangeil'os, e da marinha, aos quaes pedi por omcio de
'47 de novembro, que se dirigi,sem a V. Ex. para lançar em
meu credito as respectivas quantias de 8.788!: 13" 2d e .
17 .045.c 5s 2d.

O 3° artigo pertence aS. M. fldelissima, e a despe?:a feita foi
approvada. pelo alvara junto do seu augusto tutor, a quem apre.
seutei a conta circumsta.nciada e documentada. Finalmente o
4° artigo é relativo a uma p lrte das despezas do casamento e
transporte de S. l\i. a imperatriz, cujo total devera ser pago
por S. M. L no ca o quea assembléa geral não repute a mes
mas despezas como naciona.es.

Deus guarde a V. Ex. - R.io de Janeiro, 2 de dezembl'o de
1829. - lllm. e Exm. Sr. Miguel Calmon du Pio e Almeida.
- Ma1'que~ ele Bm·bacena.
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Il1m. e Exm. Sr. pre3idente do tl1esouro, em conta, corrente o
marquez de Barbacena.

<l.rtigos:

!; s. d.
1.0 Despeza feita por

conta do Ministro da
Marinha........ ....... 17:0~5,5,2

2. 0 Idem do Ministro
dos Negocias estran-
geiros.... 8:788,13,2

3.0 Idem de S. M. F .• 177:738,19,10
'"o Idem do casamento

de S. M. I........... "0:789,3.2

24.4 :362 , t ,'l

Saldo da suo. conta. 30
de novembro de 182J..

Dinheiro recebido da le
gação de Lond l'es1 in
cluindo ~ 35.00 que
ainda tem de pagar ...

DiLo de S. M. o iI,,-
parador .

Dito de S. 11. a impera-
triz .

Dito a mell favor •••••..

e s. d.

5.123,1.,6

213.869,6,4

6.170.3,4

17.072,0,0
1.326.7,2

Rio de Janeiro, 2 de dezem1.a'o de 1829.

OBSE R V~çõ ES

Depois desta conta "ccI'esceram varias despezas em jaLleil'o e Ul:trço deste
anno , que elevaram as do casamento :l ..c 42.272.

CAPITULO XL

Tendo a voz publica attribuido o facto da inopinada demi8sã,0
do mal'quez de Barbacen:1, á opposição que ela parte della encon
trava D. Pedro, a uma intervenção perenne nos actos e marcha
da ad:ninistração, que o principe e '(:1va habituado, e pretendia
continuar a exercer, leventaram-se de nOVO:1S aprehensões
acalentadas pela consummad:1 pericia com que o marquez diri
gira os negocias politicas, de que O, Pedro jamais tivera em
mente executar a constituição elo imperio; permanecendo fixo
no seu systema" de ter ministros que não passassem de instru
mentos passivos da sua vontade, mantendo-se eUe no pinaculJ
do governo pessoal mais desc:1rnado, E pois reviveram com Cltl

plicada força as snspeitas de inlinctos absoluti tas no monarcha,
e a secção moderada do partido liberal, que tanto se houvera
approximaclo ao governo, que chegara a prestar-lhe o poderoso
auxilio do seu apoio, tratou de sepa.J'ar-se delle immediatame"lte,
procurando unir-se de novo aos que perseveravam em fazer-lhe
opposição.
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Perdeu-se pois desta fórma, em um momento de impl'udencía,
dir-se-hia de loucura arrematada, todo o trabalho tão sagaz e
laboriosamente empregado pelo marquer. de Barbacena, para
organisar um governo verdadeiramente constitucional, regido
pelo principio representativo segundo o espirito e letra do pacto
fundamental do imperio, e symbolisado na mutua congruellcia
destes dous grandes poderes do Estado.

Neste comenos, a imprensa auxiliando a tribuna pareciam duas
irml1s unidas e combinados na defesa das liberdades publicas.

Evaristo Ferreira da Veiga excedia a todos os escl'iptores pelo
vigor da argumentação, escolha primorosa dos assumptos, e fir
meza. de idéas.

Bernardo Pereira de Vasconcellos primava no parlamento,
pela superioridade de conhecimentos, pela ousadia do ataque, e
pelo pungente da ironia e do sarcasmo.

Eram os dous vultos do momento. Tinham de algum modo
perdido ultimamente parte de sua popularidade pela benevolen
cia que mostravam para com o mal'quez de Barbacena, pois o
povo obstinava-se em não acreditar que um ministro de D. Pedro
pudesse ser constitucional, embora demoustrasse o marquez
pelos seus actos que o era de coração e de cabeça. Mas o modo
dasua demissão, achegada de armamento estrang-eirolpara 10.000
praças, encommendado pela administração Clemente Pereira
sem autorisação das camaras, muito depois de find,\ a guerra
contra Buenos Ayres ; e a chamada de homens desconhecidos, e
quasi nu1l0s, para preencherem as vagas abertas no ministeria,
levanuo estes dous vultos, de novo para o campo livre da appo
siÇc'io, retemperou-os na estima publica, e res ituiu-Ihes todos o
seus antigos creditos e poder.

Vasconcellos immediatamen te declarou que se opporia energica
mente a qualquer deliberação no tocante á. instal!ação elo novo
Banco proposto pelo marquez de Barbacena, bem como a que se
adoptasse qualquer providencü\,Telativa a moeda circulante, em
quanto o governo não desse gamntias ue que respeitaria a
constituição.

D. Pedro, pele seu lado, sentiu-se assaltado de serias appre
henções, temeudo-se até da direcção 0 impetos do espirita pu-
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blico, o qual em fim se convenceram da absoluta necessidade de
firmar o systema representativo para conteI-o no:> seus destinos;
e em vista da attitude carrancuda que a camara assumira
depois da demissão do marquez de Barbacena, deliberou-se
a encenar a sessão extraordinaria sem mais esperar pelas
providencias que lhe recommendara, e que ainda estavam por
codcluir·se.

Com e:fl'eito o passo que D. Pedro dera, sem que algum motivo
derivado ele conceituosas razões politicas, o houvesse determi
nado, e antes pelo contrario, quando todos os interesses da nação,
de envolta com os elo proprio throno, aconselhavam a manuten
ção do marquez àe Barbacena no poder: erro, ainda aggravado
pelos termos oITensivos do decreto de sua demissão, cujo theor
prestava-se a interpretações qua indubitavelmente fel'iam e ma
culavam a reputação do marquez devia necessariamente ter al
guma explicação em causas preexistentes, embora fossem estas de
natureza inconfessavel, mas que todavia actuaram poderosa
mente no espirita do soberano, levando·o a praticar este acto
desgraçado. Essas causas existiam, e eu faltaria aos deveres de
fidelidade que incumpem ao historiador si ueixasse de men
cionai-as.

A existencia de uma qmal'ilha composta dos aulicos da inti
midade do imperadOl" com a qUi1l D. Pedro persistia em enten
der-se, e em concertar todos os seus planos ue governo, conti
nuava a ser uma tdste mas incontestavel realidade, posto que
dous dos se)lS principaes coripheus, Gomes e Rocha, jiL não esti
vessem no Rio de Janeiro. Quasi todos os individuas, que com
punham esta camarilha, eram portuguezes de nascimento, e
todos, sem a excepção de um uuico, notorios tigadaes inimigos do
marqllez de Barbacena.

A boa recepção que este illLlstre brazileÍL'o obtivera na camara
dos depuhdos; a influencia e sympathia que teve a fortuna de
conquistar alli, apezar da prevalescente indisposição naquelle
recinto contra os ministros do imperador, cnchia os comparsas da
cama.rillm de raiva e inveja; pelo que procu~avam, por toçlo"s os
meios ao seu alcance, excitar contra elle as mOl'bidas sLlsceptibi
bijidal;l.es do mOQQ,l'cllQ..
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Ha individuos que, comquanto destituidos completamente dos
attributos da elevada intelleetualidade, todavia possuem dia
boUca facundia para o enredo e a intriga.

Os membros da camarilha eram destes, e desgraçadamente o
caracter de D. Pedro prestava-se maravilhosamente ás sinistras
op~rações de semelbantes enredadores.

O gosto pelo exercicio eifectivo e constante do governo pes
soal, era nelIe uma paixão energica e insaciavel, e o .:liume da
sua autoridade e iniciativa correspondia-lhe em intensidade.

A camarilha sabia-o e dirigia as suas manobras com summ,~

habilidade sobre o ponto que mirava.
Um dia, dizia a D. Pedro certo titular de sua intimidade e

membro importante da camarilha, com voz astuciosamente
repassada de amor e sentimento:

- Ah senhor! Vossa magestade já nada mais vale no seu
imperio, pois o Sr. marquez de Barbacena arrogou a si todo o
poder e autoridade, pondo e dispondo de tudo a seu bel prazer,
e o publico já diz ~ue vossa magestade se tem constituido
seu pupillo. E sabe vo,Ssa magestade o motivo dessa aura
popular de que se o ha revestido? E' porque os liberaes e re
publicanos destinam-n'o para presidente da futura republica,
quando chegar a occasião de despedir a vossa magestade pela
barra fóra -.

Os compr.rsas da ominosa camarilha não eram capazes de inspi
rar no animo do principe felizes expedientes para a boa gestão
dos negocios de estado, mas possuiam consummada aptidão
para infiltrar o veneno na sua ciumenta susceptibilidade, e in
dispor o seu espirito contra aquelle, cujos talentos, patriotismo e
vasta superioridade deixavam·nos em lugubre obscuridade.

Ouvindo esta linguagem arteira e dolosa, sentia-se D. Pedro
preza de ingente confiicto entre interesses apaixonados, vastos e
complicados, e o seu peito vulcanico arfava de emoção.

De um lado os homens do seu coração indicavam como iufal·
livel a nullificação e ruina que o aguardavam si continuasse 11

de ositar a sua confiança no marquez de Barbacena.
'por outro lado via eUe bem que o corpo legislativo prestava·se

a conceder ao seu governo, todo o aUX"Ílio pediào, levado pela
51
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confiança que depositava nos talentos e patriotismo do seu
ministro.

Nesta embaraçosa conjunctura de desejos e paixões que se con
trariavam, recebeu D. Pedro cartas do seu f<worito Francisco
Gomes da Silva, nas quaes o informava de haver tido conheci
mento em Londres, de erros e duplicatas existentes nas contas
apresentadas pelo :narquez, dos dinheiros despendidos por elle
na gestão das commissões de que fóra encarregado, tão evidente
mente impossiveis em algumas das suas parcellas que, dizia
Gomes - não podiam passar pela mais larga e elastica con
sciencia.

Gomes, emquanto mantinha na Inglaterra uma correspon·
dencia com o marquez, que abundava em expressões de estima e
gratidão para com elle, guardava, no intimo do peito, rancoroso
adio, ardendo por vingar-se de o haver o marquez feito retirar
da companhia de D. Pedro.

A camarilha agal'1'ou pressurosa a idéa ministrada pelo favo
rito, e insinuou que era chegada a occasião de recuperar o
principe, pelo seu zelo em prol dos interesses publicas, a pleni
tude de toda, a sua popularidade antiga, mandando o marquez
de Barbacena de novo prestar coutas.

Desgraçadamente D. Pedro cedendo as malevolas instigações
dos seus validos, e sem medir o tremendo alcance do que fazia,
deixou-se cahir no enredo adoptando a medida temeraria que se
lhe indicava.

O marquez depois da sua demissão retirou-se para fóra da
cidade, indo primeiramente para o engenho Gerecinó, e depois
para serra acima, pois a sua saude achava-se gravemente dete·
riorada em consequencia das lides politicas e viagens incessan
tes, no meio das quaes havia passado os ultimas annos, e carecia
de repouso para tratar-se; porém antes de partir endereçou a
D. Pedro a seguinte carta monumental, em que, com a prescien·
cio. do profundo e consumado homem de estado, descortinou com
mão fil'me e patriotica os arcanos do seu futuro, si o monarcha
não mudasse de rumo na carreira que proseguia, emquanto
ainda era tempo de fazel·o com honra e gloria para o seu
nome.
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Senhor. - O momento de uma crise está mui proximo, e eu
temo que V. M. 1. illudido por uma facção como acaba de
acontecer a Carlos X não evite o abysmo em que póde sepultar
se a si, ao throno, e á familia imperial.

Fiel a realeza, fiel á minha patria, eu consideraria um grande
crime, si por ventura em ctrcumstancia semelhante, não cha
masse a attençao de V. M. r. sobre o perigo que está immi
nente, e tanto mais que ainda me parece passiveI salvar a mo
narchia e a integridade do impe~io do abysmo que se abre.

Desta convicção nasce a obrigação de fazer chegar a minha
humilde voz, talvez pela derradeira vez, aos pés do throno; mas
consinta V. M. que a linguagem seja a da verdade nua e pura,
como pede a gravidade da materia, e o perigo em que V. M.
se acha.

A impressão desagradavel que no momento, a leitura desta
carta póde causar, será em pouco tempo substituido pela lison
geira certeza que a observancia do seu contheudo salvará o seu
throno, sem que se possa attribuir os sentimentos que a dictaram,
á ambição de governar, pois que não me movem outros senão
zelo de livrar a minha patria dos borrares da democracia.

Lembrarei a V. M. r. alguns factos que precederam, 'e ac
companharam o meu ministerio, e os quaes ao mesmo tempo
tambem concorreram para corroborar a minha constante asser
ção de que, ou V. M. se bavia de identificar com os seus subdi
tos, separando de si os portuguezes, ou continuando ligado com
eUes deixar de imperar no Brazil.

Depois de haver salvado a rainha fidelissima das garras de
Metternich; depois de resistir a todas as tenta.ções de Ingla
terra e Austria, para consentir na sua demora na Europa; de
pois de comprometter minha pessoa, e bens, para salvar os por
tug-uezes fieis a V. M. 1., depois finalmente de conseguir uma
noiva contra as ordens de V. M. dadas em um momento de
paixão, e revogada no seguinte paquete, foi a minha intenção
:firme deixar a vida publica. Assim o pedi a V. M. I. e V. M.·
assim prometteu fazer.

Eu sabia por uma triste experiencia que V. M. possuindo em
summo grao as virtudes da franqueza e beneficencia; uma e
outra exercitava com a generalidade de seus subditos, sendo a
unica, inconcebivel e constante excepção os ministros de estado,
para os quaes, poucos dias depois da nomeação V. M. e só mos
trava desconfiança, reserva, e ás vezes atroz perseguição.

Eram portanto a minha repugnancia, e proposito decididos,
contra a aceitação de taes empregos.

A minha coragem, a minha resolução, e proposito, tudo cedeu
às palavras e lagrima de V. M. apresentando o quadro do
thtono em perigo, e tendo em roda de si, uma familla innocente
e quasi divina.

Igual repugnancia sentiam os marquezes de Paranaguá, e
de Caravellas, o conde do Rio Pardo, visconde de Alcantara, e
Miguel Calmon : repugnancia filha em uns de propria experien
cia, e em outros de longa residencia, e conhecimento da côrte.
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Entretanto sendo chamados por V. M. I. e estando convenci
dos que a proclamação do absolutismo pelas columnas, involve
ria o imperio em guerra civil, pondo em risco sua integddade, e
forma de g'overno, cederam todos; com a condição porém de
abandonar V. M. 1. o systema de contrapeso, e divi ão, para
seguir um de unidade e constitucionalismo. .

O systema em que assentamos tinha por base invariavel; mi
nisterio homogeneo e solidario; ganhar a maioria da camara
dos deputados, para salvar a nação de uma bancarota, fazendo
para esse fim todos os sacrificios e concessões que não o:ffendes
sem as prerog!j.tivas dacorÔa, e a dignidaqe imperial: prorogar,
adiar, e convocar as camaras até que se obtivessem as medidas
desejadas, recorrendo-se á dissolução no caso unico de se decla
rar acamara ellectiva manifestamente hostil ao ~overno, e de
tal maneira que a dissolução merecesse a approvaçao da nação.

Não houve a menor ditl'el'ença de opinião entre os membros
escolhidos para o novo ministerio, porque supposto o marquez
de Caravellas sustentasse á principlO, que em nenhum caso se
deveria dissolver a camara. dos deputados, porqu~ a nação
sempre tomaria o seu partido; conveio a.final que circunstan
cias se podiam dar, em que a dissolução se tornasse inevitavel,
e o ministerio pudesse tambem conseguir o apoio da nação, fa
zendo justiça imparcial, remOVendo immediatamente dos empre
gos, as pessoas indigitadas como partidistas do absolutismo, e
sobretudo sustentando nas camaras principios constitucionaes,
e fazendo proposta de tão reconhecida utilidade, que acamara
fo se obrigadlL a approval-as, ou perder a confiança publica.

Finalmente foi atlmittido por todrs que SUPPQsto houvessem al
guns deputados, de cujo caracter era licito desconfiar, comtudo 'a
maioria queria indubitavelmente o bem da patria, e a monar
chia constitucional, e portanto que essa maioria, mais dia menos
dia seria em favor do ministerio, seguindo este á risca o sys
tema proposto e tudo se conseguiria começando V. M. L mes
mo por ter confiança nos ministros, fechando os ouvidos a intri
gantes, e desempenhando no rigor da palavra as funcções de im
perador· constitucional.

Vossa Magestade tudo isto promstteu, e quiz dar nor escripto
a sua promessa, mas os ministros recusaram-n'o, contentando-se
com a palvra impeeial.

Eram passados apenas dous mezes, quando o ministerio respon
savel reconheceu a exi tencia de outro ministerio secreto, ou
club director, e o que fizeram os ministros 1 Longe de pedirem
uma demis ão estrondosa, que os encheria de popularidade, e
augm,'ntaria a indignação publica contra certos iudividuos1 re
presentamos a V. M. L muito respeito amente que o abandono
dos peincipaes estó1bele imentos, era contl'ario ao bem do Estado;
queV. M, I ó devia ter ministros de sua confiança, e como todqs,
ou uma parte dos actuaes a havia perdido,mister era nomear oq
tros ; que estavamos resignados f,l. quanto V. M. quizesse,menos
a.exe~~cer o emprego de !'Dinistro~ responsayeis guandp existia II!~
llIstel'lO secreto.
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A1lonsciencia de V. M. Imperial e seu bom juizo fizeram re
conhecer ao exactidão e justez'1 das nossas representações; e V
M. 1. mesmo propoz separar de si certas pessoas, não es
crever para as gazetas e prohibir que no paço e na sua presen
ça se fallasse contra o ministerio.

A facção anti-brazileira, longe de succumbir com este procedi
mento energico de V. M. redobrou seus esforço, e á propor
ção que os ministros ganhavam a confiança das camaras, mi
nava a de V. ~1. r. e tão frequentes começaram a ser as conCe·
rencifts de V. M. 1. com José Clemente Pereira, que os amigos
do mini terio tanto dentro como fóra Uas camaras, contavam em
julho com a mudança geral ou pelo menos de dous.

Nada se poupava para atacar-me: contradicçõ-es e absurdos se
emittiam ao mesmo tempo, segundo as pessoas com quem se
fallava.

Para os liberaes dizia-se que o ministerio qneria dissolver -a
camara e proclamar o absolutismo; para os absolutistas o mi
nisterio era demagogo, e estava de accordo com a camal'a no
proposito de derribar a realeza.

Para grande numero de brazileiros, o ministerio despendia os
dinheiros publicos com as portuguezes\ e para este o ministerjQ
os havia abandonado, e procurava cemprometter a regencia da
Terceira.

Taes absurdos e fa,lsidades tiveram o maiol' desenvolvimento e
publicidade,~desde quelcomeçaram"a chegar cartas de Gomes e
Rocha. .

Elstes homens sendo admittidos em Londres ao Clua Central
Hispano-Lusitano, não perderam occasião de exaltar a imagina
ção de V. M. com a idéa de ser V. M. acclamada imperador
'Constitucional da Península, e pica.ndo o seu amOI' proprio, lem
bravam a mínha demissão e de Calmon como o primeire passo
para desafrontar a V. M. do extermínio dos seus amigos; ex
termmio que nenhum ministro propoz. ElIes apenas suggeriram
a separação de taes individuos do paço, e V. M. prel'erio que
fossem viajar; o que aliás ambas elIes desej vam, temendo as
consequencías tio furor popLLlar, tautas vezes manifestado, prin
cípalmente a respeito de um.

A' proporção que chegavam mais cartas ou emiSsarios, maior
petulancia mostrava a facção, e V. M. L maior reserva ou in·
dignação contra Rio Pardo, Calmon e Ba.rbacena.

Os dous ultimos eram parfidos na linguagem clementina como
brasileiros demagogos, ma o primeiro perlidissimo, porque sendo
portuguez de nascimento, nãe obstante repellia t} governo des
potico.

As!!im não se guardaram mais medidas. O despresivel Jacaré
paguá. andou de porta em porta organisando um OOniste1'io:
Carlota ('), segundo se diz, tambem foi convidar o marquez de

P) Portuguez creado de b. Pedro.
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Jundiahy para o thesouro, e o publico ficou convencido que a
facção clementina triumphava do ministerio nacional.

Em taes circumstancias forçoso era que não só os tres minis
tros condemnados pela facção pedissem a demissão, mas todos os
outros, porque todos mostravam ter os mesmos principios poli
ticos, e a mesma adhesão e respeito à sagrada pessoa de V. M.
imperial. Resolveram todos, portanto, definitivamente deixar o
ministerio, encarregando ao marquez de Barbacena que o havia
organisado de apresentar a V. M. ))0 primeiro dia de despacho,
as razões e os factos que nos impelliam a semelhante passo.

Poucos instantes depois desta resolução tomada, cbe"'aram as
noticias de França (1) as quaes tal impulso deram às opiniões de
resistencia legal, já proclamadas anteriormente na camara dos
deputados, que o ministerio tremeu das consequencias que pode
riam resultar, si pela sua demissão augmentasse a indignação
geral contra a facção que rodeava o throno, e que portanto
podia ficar irremediavelmente compromettida.

Assentaram pois os ministros de sacrificar tudo ao bem da
patria, e de V. M. I. sofIrendo em honroso silencio as calumnias
da facção, as frequentes injustiças de V. M. com cada um dos
ministros, supposto que em di:fferentes proporções; e redobrar
os esforços para conseguir que as camaras se fechassem em boa
paz, deb;:ando algumas providencias para melhorar o meio cir
culante sem o que a banc.'trota será inevitavel.

Não deixaram porém os ministros de fazer conhecer a V. M. a
natureza e razão do sacrificio que fariam, mas não acreditou em
nossas palavras, e suppoz que o vaidoso desejo de conservar uma
pasta, que não dá nem honra nem proveito, era o motivo de
não pedirmos demissão.

A facção não queria que fossemos demittidos, porque sabia o
escandalo que causaria, não havendo um só facto contra' os mi
nistros, e não sendo jã. duvidoso que elles tinham o apoio do
corpo legislativo. Queria que a pedíssemos para poder clamar
contra a ingratidão, e egoismo dos ministros, que no momento
mais critico abandonavam o soberano e a nação.

V. M. r. impellido por taes conselheiros começou então a
escrever cartas tão violentas a Calmon, que com a recepção da
terceira lhe foi forçoso ped~r demissão.

Esperava V. M. r. que eu tambem a pedisse; e porque o não
fiz, tomou a resolução de demittir-me.

Firme no proposito de salvar a throno a despeito da facção
dominante em S. Christovão, sufroquei todos os sentimentos de
amor proprio o:ffendido por tão injusto e ingrato procedimento,
e pedi a V. M. em 25 de setembro que me deixasse continuar
no ministerio até o fim de outubro, para conseguir os projectos
que estavam em discussão, tendentes a melhorar o meio cir
culante, e que então eu mesmo pediria a demissão; que na actua
lidade nenhum outro mini tI'O poderia conseguir tanto da Ca-

{'} o warquez ailudia aos movimentos que produziram a abdiçação de
Carlos X.
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mara, que uma vez demittido por este modo, e durante a dis
cussão, todos os projectos cahiriam, nem V. M. 1. acharia
mais quem se encarregasse de pasta, a não ser homem perfeita
mente nuHo, e inepto.

V. M. repelliu o meu .o:trerecimento, e mandou lavrar decreto
concedendo a demissão pedida, como convinha figurar-se, segundo
os planos da facção.

Representei contra a exactidão daquelle decreto, e V. M. I.
mesmo minutou outro em que, não podendo occultar que me de
mittia, foi procurar motivos no exame de contas que já tinham
sido approvadas por V. M. e que sendo relativas a despezas
pessoaes de V. M. não competia ao governo tomar disso conhe
cimento.

Entretanto a facção espalhou noticia de grande roubo, e V. M.
teve a fraqueza de proferir no thesouro varias expressões
contra o meu credito.

Neste momento de apuros, fiz o ultimo sacrificio compativel
com a minha honra, para salvar a integridade do imperio, e o
throno do qual V. M. quer precipitar-se levando após de si, o
conselho de estado, o senado, a nobreza, e sua augusta familia.

Pedi aos outros ministros encarecidamente que se não demit
tissem, e limitei-me a publicar para minha defesa unicamente a
carta imperial de 2 de dezembro, e aivaras de l° de dezembro
de 1829 e 14 de abril de 1830. Com difficuldade e grande retar
damento foi publicada a carta imperial, mas V. M. immediata
mente prohibiu que cousa alguma mais se publicasse no Diario
Fluminense, impondo·me assim a dolorosa obrigação de imprimir
em separado a resposta ou refutação das Cc'11umnias que a mesma
facção espalhava com novo furor e successo em consequencia do
decreto de demissão.

Publiquei a carta dirigida ao visconde de Alcantara que havia
referendado o decreto, e supposto que tal carta só contenha ver
dades puras precedesse licença a V. M. para a publicação de
algumas ordens, não perderam meus inimigos tão opportuna oc
casião de excitar a cholera de V. M. contra mim, e a qual se
manifesta por um modo ainda não praticado com outro, porquanto
não só não me quiz receber quando fui a S. Christovão, e de·
clarou que consideraria como seu inimigo a todo aquelle que
viesse á minha casa, mas repetia frequentemente que um rei
de Inglaterra achara um amigo, que o livrara do arcebispo de
Cantuaria, e que o imperador do Brazil não achava outro, que o
livrasse do marquez de Barbacena.

Em semelhantes circumstancias, senhor, necessario é salvar a
minha vida, retirando-me para o engenho de Gerecinó, aonde
estarei em guarda, e protesto a V. M. 1. que cortarei a commu
nicação com toda a gente. Melhor era retirar-me para Europa,
porém uma vez que se trata de exame de contas, succeda o que
suceeder, eu não deixarei o Brazil sem ver o resultado de tal
exame, resultado que será bem dillerente do que pensa a f<.lcção
que illude a V. M. r. porquanto o meu procedimento na Europa
foi sempre dirigido com o fito em um semelhante desfecho, não
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porque me lemhrasse que V. M. 1. pudesse jamais vir a ser o
meu perseguidor, e o qtle é mais atroz o meu calumniador, mas
porque V. M. 1. podia fallecer, e então chegando eu ao Brazil,
seria mui justamente sujeito ao mais severo exame,

O resultado do exame, torno a dizer, mostrara quem se engana,
porém o resultado da minha demissão ja tem provado a V. M. 1.
a exactidão de minhas opiniões, isto é, que so algum inepto se
encarregara da pasta, e que nenhuma das medidas salutares para
melhoramento do meio circulante passará na camara dos de-

putados. d' d ' d "h d " - d" . - dPoucos Jas epOls a mm a emJssao lsse a commJssao e
fazenda daquella assembléa, que nenhuma das propostas sobre
meio circulante devia ser descutida, nem fornecer-se cousa al
guma ao governo, porque este havia perdido a cenfiança da
nação, e ninguem houve que o defendesse, e nem a camara deu
providencia alguma,

Um ataque directo como foi este, e de semelhante natureza,
e quasi sem exemplo. Assim como tambem o foi, andar um sobe
rano por tantos dias de porto em porto, sem achar um só homem
de merecimento e reputação, que acceitasse a pasta do thesouro,
como aconteceu a V. M. e mais extraordinario aiuda que tudo
isto~ foi a cegueira e precipitação com que V. M, I. mesmo, por
conselhos da facção, promoveu e conseguio a reunião das duas
camaras para votação promiscua, destruindo assim a unica bar
reira que o poneria livrar de uma abdicação forçada, prisão ou
patibulo.

Estes factos, senhor, jamais apparecem reunidos sinão no
momento ou nas vesperas de' uma revolução.

Estamos nas vesperas della, mas V. M. ainda póde sustar
semelhante calamidade, suspendendo a sua viagem para Minas,
e tomando desde já. nova actividade e outro norte; mude de sys
tema e identifique-se com os brazileiras; separe de junto de sua
pessoa, e de sua casa, essa quadrilha de portuguezes, que o tor
nam inimigo da nação; praticando isso com sinceridade e fir
meza, V. M. suspendera a resolução, e pouco a pouco recupe
rará as afi'eições do povo, que outr'ora quando se dizia, e mos·
trava ser brazileiro, possuio em grao tão eminente.

Si porém, V. M., proseguindo na carreira que actualmente
trilha, hostil á nação, e instrumento cego de uma facção ini
miga do Brazil, persistir todavia em realizar a viagem a Minas,
talvez nunca mais volte ao Rio de Janeiro, e é esse o menor mal
que prevejo.

Um dos tios avós de SI M. 1. acabou seus dias em uma prisão
em Cintra (1) V. M. 1. poderá acabar os seus em alguma prisão
de Minas a titulo de doudo, e realmente só um doudo sacrifica os

. (i) o marquez se refer!a ~ D. Alfonso vr, um dos tios avós yaternos do
lmpel'ador, a quem seu trmao D. Pedro n, depois de lhe haver usul'paào
o tbrono, maUdou preso para a ilha Terceira e depOis para Cintra onde
falleceul

J.
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interesses de uma nação, da sua familia, e da realeza em geral,
aos ca,prichos e seducções de criados caixeiros portugúezes, q'ue
aliás constituem a escoria do que ha de mais vil, e ignorante liá
Europa civilisada.

Eu retiL'o-me para o engenho, mas não posso encetar a minha
viagem, sem supplicar a V. M. 1. que pondere no abysmo em.
que se lança.

Reflicta V. M. que foi id.entificando-se com os brazileiros que
proclamou a independencia, fundou o imperio, e conseguiu o seu
reconhecimento pelas nações estrangeiras.

Nessa época nem os ataques externos, nem as sublevações
internas puderam triumphar de V. M. L pelo contrario quer
fosse V. M. em pessoa, quer mandasse as suas ordens para
qualquer ponto do imperio, a sua autoridade foi sempre res"
peitada, e a tranquilidade restabelecida; ao passo que o nome
de V. M. era repetido pelo que havia de melhor na nação,
como o symbolo da integridade do imperio, e felicidade geral
do Brazil.

Apenas V. M. L mudou de comportamento volvendo às an"
tigas aífeições portuguezas, começou o seq prestigio a decli.Qar
e em pouco mais de dous annos, quasi desappareceu de todo
Tanto puderam José Clemente Pereira e Francisco Gomes da
Silva.

Não faltará, senhor, quem diga a V, M; I. que a excessiva
ambição, ou inveterado adio Ms portuguezes, são os unicos
agentes de. ta representação; derradeiro, e pode ser que, inutil •
testemunho de amor à minha patria ; mas a verdade é que nem
tal ambição, nem tal adio existem.

No mesmo dia em que o thesouro declarar o resultado do
exame das contas que dei, cuülarei de procurar navio para dei
deixar o Érazil, e preferi.i:'ei Cintra a qualque11 out1'o ponto da
Europa para minha residencia; si então já houver segurança
de pessoa, e bens; tendo substituído ao actual tyranico gover
no do senhor D. Miguel, outro mais conforme as luzes tIo se
culo, e ás justas aspirações da humanidade.

Si eu nutrisse adio dos portuguezes, ou abrigasse ambições
de empolgar os primeiros lagares, por certo que V. M. 1.
pelo seu comportamento oífereceria a mais lisongeira perspe
ctiva.

Unindo-me eu á facção l'epubiicana, poúca duvidll. poderiâ hà
v~r de successo, ao menos temporario; mas longe disso, 001'
tel as communicações com toda a gente, recusei entrar pllira
as sociedades existentes. e si por desgraça do Brazil, e de V. M.
sobrevier semelhante mudança, o que infalliveltnente acontecerá
si V. M. não operar em si uma reforma immediata de compor'"
tamento ; sua ruína é certa, mas eu continuarei, sem ser moles
tado, a viver na mesma obscuridade a que ora me condemnel,
contemplado porem talvez com desconfiança, como membro das
antecedentes administrações, que serão todas confundidas peloS
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autores da revolução, militando ainda contra mim, o facto da
minha recusa, agora de acceitar as doutrinas republicanas.

A posteridade se encarregara de fazer, discreta separação,
porém no momento em que V. M. caair, os titulos de nobreza,
serão titulos para a prescripção, ou pelo menos de nullidade.

O tbeatro continuara a ser o mesmo, mas os actores inteira
mente outros, e novos.

Ainda ha tempo, senhor, de manter-se V. M. L no throno,
como o deseja a maioria dos brazileiros, mas si V. M. indeciso,
continuar com as palavras de constituição e brazileirismo na
boca, a ser ;portuguez e absoluto de coração, neste caso a sua
desgraça sera ine'Vitavel, e a catastrophe que praza a Deus não
seja geral, apparecerá em poucos mezes; talvez não chegue
a seis.

A extincção de minsterios secretos; separação absoluta de
• criados, ou confidentes portuguezes; linguagem e comporta

mento de um genuino brazileiro; ainda podem reconciliar a
V. M. L com a nação, e salvaI-o da catastrophe que está im
minente.

Não posso mais, sinto-me doente, e nervoso, mas com a
consciencia pura. Deus se compadeça do Brazil, e fira a V. M.
como ferio a S. Paulo com um toque da sua graça, para que o
imperio, e a familia de bragança se porpetue de seculo em
seculo com progres iva prosperidade, e sempre unidos, na obser
vancia, obediencia, e gozo da constituição que juramos.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1830. - Mal'quez de Bar
bacena.

D. Pedro não pareceu compenetrar-se do prophetico aviso
contido neste' no LaveI documento historico, visto, como, em vez
de entregar o ministerio, quando ainda era tempo de salvar a sua
corôa, aos chefes reconhecidos do partido liberal moderado,
para, abraçado leal e estreitamente com este partido, poder
contraminar e supplantar os planos dos exaltados e federa

listas, que se obstinavam em tramar contra as instituições jura
das para subverter a ordem de cousas existente, e com esse acto
emfim convencer a nação, tantas vezes illudida, da sua boa fé e
firmeza de proposito ; pelo contrario, deixou-se ainda dominar
pela prevenções que nutria contra esses vultos proeminentes e
prestigiosos da aSsembléa, e recompoz o minisbrio, conservando
nelle o marquez de paranaguá, o visconde de Alcantara, e o
conde do Rio Pardo, com pessoas que -pela sua falta de impor
tancia politica, não lhe podiam reconquistar o apoio do partido
liberal; e não parou ainda ahi a sua infatuação, pois que poucos
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dias depois, na tarde do dia 5 de abril, dernittio a esse mesmo
ministerio, frocho sim, mas com tendencia liberaes, e substi
tuio-o por outro composto de titulares representantes das remi.
nescencias de um passado reprovado (').

Foi geral o brado de indignação erguido em todos os grupos e
fracções do partido liberal, quando os periodicos do dia 6 de
abril publicaram a organização do novo ministerio. Voltava-se
ao antigo regimen, restauravam-se as velhas tradições do
governo pessoal, desprezavam-se as maximas do systema repre
sentativo, desfeiteava-se a camara dos deputados não se admit
tindo nenhum dos seus membros no gabinete, e sacrificava-se de
novo os brazileiros ao furor dos portuguezes !

Tão profundamente se commoveram os espiritos que logo ao
correr a noticia da mudança ministerial, e, saber-se o pessoal do
novo gabinete, grupos numerosos começam a percorrer as ruas
repetindo gritos sediciosos, e os homens mais exaltados tomaram
a dianteira dos acontecimentos que não podiam deixar de rea
lizar-se anciosos de expellirem a D. Pedro do Brazil como por
tuguez, absoluto, e, incorrigivelmente l'efractario á observan
cia das maximas constitucionaes representativas.

A agitação propagou-se, e o descredito de D. Pedro tornou-se
geral. Dizia-se que, si por vezes manifestara o monarcha inten
ções brazileiras, chamando para ministros homens de mereci
mento real, e elevada capacidade politica, logo depois demittin
do-os, provava proposito formado de recuar para o regimen
absoluto, que agora o partido lusitano, insurgido de novo na
capital do imperio proclamava entre gritos de vivas aos portu
guezes, e morras aos brasileiros sediciosos, como diziam, e anar
chistas, inimigos de D. Pedro.

Os ultrajas á nacionalidade brazileira commettidos por estes
estrangeiros, subiram de ponto, e portuguezes que se honra
vam de ser vassal10s de D. Miguel, enchiam de improperios e

(I) os seguintes titulares foram os membros deste epbemero ministerio a saber:
marquez de Paranaguú, na repartição da marinha, marquez de Baependy, na da
fazenda, marquez de lnhambupe, na do imperio, marquez de Aracaty, na de
estrangeiros, conde de Lages, na da guerra, o o visconde de A1cantara, na da
)ustiçlj., •
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baldões os filhos do paiz, a muitos dos quaes espancaram G

feriram a pretexto de serem federalistas.
Parecia haver chegado o momento em que ao povo bl'asileir@

cumpria vingar eIle mesmo pelas propria.s mãos, a sua honra e
pondunor tão indignamente o:tfendidos por portuguezes, cuja
violencia e audacia pareciam de novo ten tal' contra a indepen~

dencia do Brazil.
Nesta medonha conjuntura, Evaristo, Cal'l1eiro Leão (J) Paim,

Souto, Alencar, Limpo de Abreu e outros vultos importantes
coUocaram-s~ á testa do povo, no intuito de dirigir o movi
mento no sentido de salvar as institllições da nação, e su:tfocar
logo nos seus principios <a subversão almejada pelos exaltados;
a quedá de D. Pedro porém era. jáinevitavel.

Desprestijiado, é incapaz de oppor agora, pel<a deserção da
tropa; uma feente sobranceira ao movimeato popular, que cada
vez crescia mais, teve 'O monarcha de abdicar.

Quatro mezes não eram aiada passados depois que o marq't!Lez
de Barbacena lhe dirigira o seu pl'ophetico aviso quando o prin'"
cipe D. Pedro de Bragança descia os degrã.~s do tilrono, e em-
barcava na náo ingleza Wat·spite para nunca mais por pés
em terras bl'aziUenses.

O marquez de Barbacena nãio tomou parte nos movimento's 'que
culminaram na abdicação de D. Pedro, mas julgou-a necessaria,
mesmo em bem d..'\ salvaç[o das instituições monarchicas, em
vista da desgraçada e incuravel cegueira em que o príncipe
laborava.

O marquez queria a tlOnsolidação de um governo monarchico
constitucional-representativo, revestido de poderes amplos
e rortes, mas que regesse a marcha da sua 'Palítica, por princi'
piOS largos, 'Comprehensivos, e patrioticos, tendo por objectivo
dos seus esforços a gloria, o intere se, ea pl'osperidade da
naçãoj ligadas ao esplendor da coroa; e D. Pedro j)elos máos
conselhos que escutava, e que infelizmente de preferencia
seguia, não podia preencher este grande fim da sua elevação
ao throno.

1 Depois marquez de Paraná.
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D. Pedro, porem, não foi um tyrano, e só os seus calumn{a
dores o tem designado tal, pois jamais almejou privar arbitra
riamente os subditos dos bens, da l\bBrdE\de civil, das vidas e
honras.

Dotado de bastante talento natural, e enthusiasta pelo beIlo
e grandioso, admirava em perspectiva a fórma representativa
de gover-no, folgando com a popularidade de a haver iniciado;
mas por outro lado aqlando apaixonadamente o exercicio do
podep pessoal, recuou sempre ante a execuçªo practica do syste
ma, pel'suadido de que, sendo como era, o chefe da nação, e
ehave de toda a organisação politica, devia tarqbe.m ser a fonte
de onde dimanassem todos os beneficias, a força e iD,iciativa de
de todos os actos publ icos, e que portanto ~ ella e unicamente
a elle competia julgar da direcção politica que mais convinha dar
ao estado; queria emfim gozar cumulativamente da g10ria e
popularidade de monarcha constitucional, com o exercicio e:ITecti
vo, pleno, incessa Dte e imperioso do autocrata.

Gerrou pois os ouvidos ás vozes dos representantes da nacãoj
não acceitou a indicação de ministeria feita pela asserobléa,
e persistiu em oompor estes, como entendia opportuno e acer
tado, cedendo mais ás paixões do peito na sua composição, do
que aos dictames da razão de estado.

Mas não descia a praticar a ignobil dissimulação. e jamais
attribuiu a sellS ministros a responsabilidade das actos exe
cutados sob sua influencia j tornava peio contrario a defesa delles
como proprios, o que demonstrava a innata franqueza e gene
rosidade do seu caracter.

Euergico e destemido, e comtudo inconstante idolatra das
grandes ideias e commettimentos, mas falto de prudencia e da
cultura do entendimento indispensaveis para levaI-os a felizes
resultados, fóra melhor talhado para exellutar as brilhantes acções
da independencia, do que para, nos tempos de paz e organisaÇ<'io
que se seguiram, guiar trllnquillamente a barca do estado.

Em epoca:> heroicas D. Pedro subia muito alto, quantia porém
volvidas as cousas ao estado natural careoia a nação de um
administrador prudente e sagaz antes do que de um. heroe ; o
principe não correspondia ás esperanças depositadas nelle.
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Entretanto foi a sua ascenção ao throno o meio proporcio
nado pela providencia para salvar o Brazil de anarchia ainda
mais medonha e fatal, do que a que tem acompanhado os es
tados bispano-americanos.

Uma reflexão consoladora, deve acompanhar-nos a nos brazi
leiros, quando meditamos com magua nos acontecimentos que
trouxeram a indeclinavel necessidade da abdicação de D. Pedro I
e é que sem ella, não teria a sua gloria chegado á altu.ra
eminente a qúe depois attingio. Foi na terra do seu berço e
aonde os restos mortaes de seus maiores repoul:'avam, que,
antes de findar pela morte, a sua breve mas gloriosa carreira,
remio amplamente este principe pela sua heroica dedicaç.'í.o á
liberdade civil e religiosa, os erros commettidos no Brazil.

A contenda que se deu em Portugal, não constituio UIDa
serie de eventos isolados, em uma lucta pela ascendencia de
interesses de politica evanescente; nem fôra ella contemplada
sob tal ponto de vista pelas potencias européas. Não; o destino
final dos dous systemas de governo, era a questão que se degla
dill,va, e o duque de Bragança destacou-se do grupo dos poten
tados, para se apresentar alli como o campeão dos direitos da
humanidade.

Essas potencin.s européas viram, que a quéda do infante
D. Miguel, podia não sómente ser um golpé mortal descarre
gado nos inimigos das reformas, mas tambem que o triumpho
de D. Pedro communicaria um impeto irresistivel ã. causa
do governo constitucional-representativo atravez. da Europa
inteira.

Dahi nasceu o zelo com que as potencias absolutas, e os
apostolicos secretamente esposaram a causa do infante, e o
empenho com que se oppazeram ao triumpho da joven rainha,
denunciando-a, tendo-a antes reconhecido.

Os resultados da contenda, deviam, como ellas o previram,
determinar mudança,s sociaes, ecclesiasticas, e politicas, tão imo
portantes e vitaes, que, n. um tempo justificavam as suas es
peranças e os seus temores sobre a natureza da final terminação.
E nenbuma duvida agora existe de que, si a morte o não
houvesse arrebatado tão cedo deste mundo, estava D. Pedro
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destinado a ir plantar na Hespanha, as liberdades constitucio·
naes que já havia outorgado a Portugal.

Pouco antes da sua abdicação da coroa brazileira chegara ao
Rio de Janeiro um emissario de nome Barreros, enviado por
todas as lojas maçonicas da Hespanha e Portugal reunidas,
para otIerecer-lhe a coroo da Peninsula com o titulo de impe
rador da Iberia, e por sem duvida que teria sido esse o destino
ulterior do pr~ncipe, si Deus lhe tivesse concedido mais alguns
annos de existencia.

Eis o que depois da sua morte, em testemunho dos serviços
por e11e prestados ao Brazil, escreveu um dos brazileiros mais
illustres (I) de que a nação se ufana:

Estes ocontecimentos (2) decidiram a declaração da indepen
dencia, que promoveu de boa fé o principe real, depois impera
dor D. Pedro L

Nome venerando, lá do assento celestial, onde sem duvida
estais, esecuta a voz de um verdadeiro brazileiro, austero censor
de tuas faltas, porém o maior respeitador de tuas virtudes.

O severo buril da historia, a cujo dominio hoje pertences,
gravará im]?arcialmente nos seus fastos tuas innumeras faltas
politicas posteriores, tuas fraquezas e falhas; mas este só
serviço eminente escripto em caractereS indeleveis nos livros
da memoria, te absolverá de toda a culpa no conceito do bom
brazileiro, e pesará tanto que no oceano do tempo, quando teus
defeitos tiverem cahido no fundo, elle sempre sobreaguará,
para levar teu nome a mais remota posterioridade, rodeado
de gloria, e orvalhado das lagrimas de reconhecimento do
Brazil inteiro.

Oremos por e11e, christãos.

Pelo facto da abdicação, :ficou pela segunda vez entregue a
Nação a escolha de sua fórma de governo, porquanto seria ri
dículo suppor que um principe, então na impotencia da infi:l.ncia,
pois contava pouco mais de cinco annos de idade, em quem de
volvera a coroa, pudesse oppôr barreira ao estabelecimento de
uma Republica, si essa tivesse sido a vontade do povo brasileiro.

Felizmente para a realisação dos grandes destinos que a Provi-

(1) Senador Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva.
(li) l'teferia-se 0.08 actos do congresso portuguez que visavam refazer no

Brasil o antigo regimen colonial.
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dencia manifestamente ha marcado a este paiz, prevaleceu nessa
momentosa occasião, com immenso applauso, e quasi unani
midade de sympathias, a preferencia pela fórma de governo
monarchico-hereditario-constituciona1-representativo.

De feito era elIe, com a dymnastia que representava o acto
glorioso da sua independencia, e que por esse motivo .estava
cercada da aura e prestigio desse grande acontecimento, a fórma
de governo que melhor se adaptava as circumstancias do B!'azil.

A dynastia de D. Pedro, foi proclamada e adoptada pela
nação brazileira para representar, sustentar, depender, e ga
rantir a sua independencia nacional, sua integridade, e seus in-
teresses e direi tos. .

Fôra a eleita não c\e uma classe, mas da nação inteira, donde
deriva a força que mantém no poder, e que a manterâ. :Q.eUe, em
quanto for fiel ao pensamento CI.ue a collocou nesse lagar.

A monarçh,i,a teD;!. ha já rpais Çl.e meio seculo preservado a in
dependencia e integridade da nação brazileira; tem conferido
ao Brazil ~az e prosperidade; o poder de decretar e executar
lJlis; o m\'l~9 ~e d.istr~buir justiç~, e garantir a segurança, pessoal
e (). direito d-e. propriedade.

J):' sob o influxo do regimen constitucional-representativo
que esje paiz te.J:!l-se illustJ;'ado, e desenvolvido; sendo tantas
vantage,ns a~nda acom~anhadas de infiuencia e consideração no
estrangeiro.

A Republica não tem outorgado aos estados hispano-ameri
canos iguaes beneficios.

Pelo cqntrario, as revoluções incessa:Q.tes com os seus sinistl'os
accessorios tem constituido a vida normal desses estados para os
qu~es essa fórma de governo só telI). trazido, até o presente,
Qçlios, dissepções, e lutas politicas, imprimindo na população ulI),
caracter \urbulento e insociavel.

Entretanto o Br:azil e elies procedam da mesma raça lat,ina .
a dilfel'ença consiste unicamente na fórma dos governos re.spe
ctivos.

O Brazil c~ecia, e carece, de um. poder supremo firme e de
finitivo, e o possue na monarchia hereditaria pela estabilide.de
de uma familia reinante, que tem em seu favor o prestigio
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da realeza, e cujo throno por essa razão está infinitamente
superior ás ambiciosas pretenções dos regulos e caudilhos.

Nessas r publicas as contendas pelo mando supremo nunca
têm fim j presidentes após presidentes succedem-se no meio de
luctas sauguinolentas; os agentes da administração se demittem
e substituem successivamente: sendo o periodo que cada qual
occupa o poder pouco para tomaras medidas que o resguardem
das teuta,tivas dos seus rivaes para se apoderarem desse poder;
ficando assim iuhibidos da calma precisa para formarem bem
meditados planos de progressivo mel horamento.

Essa incerteza politica paralysa o de"envolvimento moral e
material desses povos, e diIDinue e enCraquece a sua considera
ção inteira.

O Bl'azil não podia nem pôde continu:1r unido Cormando uma só
nação j SiDão sob a egide de uma monarchia ; pois como de ou
tra fórma 'achar um homem tirado da massa da população
revestido de prestigio tal, que pudesse ou possa conter tlebaixo
de ua suprema direcção do paiz tão vasto.

O self governement constitue o elemento imprescindivel, a ba e
do systema republicano, requer uma fixidez e seriedade ue pen
sar e consciencia do dever para com o estado em cada cidadão,
sentimentos que entre os povos anglo-saxonios formam o que
eUes designaram por - e pÚ'ito publico - que não se eDcontra
entre os oriundos da raça lusitana.

Demais a grande massa dtt população do Brazil, está ainda
balda da cultura indi pensavel ao exercicio dos attributo da
critica judiciosa e c:11ma, e não abendo, pela ua deficiencia in
telloctual, distinguir o verdeil'o do Calso, o merecimento real da
impostura, não po'sue a c....pacidade descriminadora precisa,
para poder erguer as sua apreciações á esphera elevada em
que se aO"it...m os grantles principio', que regem O' destinos da
hum, nidade, e guiam o espirito no desenvolvimento e indagação
das idéas politicas.

Um s)rstemil. de governo pois, que deri va e a. ua força e es
tabilidade do uma Ql'dem social em que a prepond r, Dcia nume
rica de uma grande maiorio, e clarecida constituisse a .ontade
uprema da nação, é Ulll i.m po ivel ne te paiz.

5~
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Portanto qualquer tentativa no sentido ele estabelecer aqui
uma republica, teria sido seguida então, e ainda o seria agora, da
lutas sanguinolentas sem termo, e em que por ultimo resultado
o elemento servil se havel'ia iusurgiúo, espalhando o saq ue e a
desolução por sohre o lmperio. E mesmo quando se llOuvesse
conseg-uido expulsar os portuguezes, que Desse tempo se osten
tavam inimigos d,t nacionalidade brazileira; a ignorancía da
grande maioria da populaçã.o nactiva, danúo entrada aos enredos
e manejos das ambições sem escrupulos, trari:J.m estas logo um
seguida, commoções domesticas mais perigosas o f,üaes do que a
guerra estrangeira.

Os folhetos que por essa época vieram á luz nesta capital,
escriptos por dous medicos, homens de côr, r<3velaram a triste
verdade de que, um numero consideravel de brazileiros, medi
tavam reproduzir no Brazil aS sceuas horrorosas de S. Domingos.

O regimen politico a que o povo do Brazil estava acostumado
desde a primeira exploração das suas virgens florestas, era o
monarchico.

Foi elle o instrumento que introduzio alli, os beneficios da
civilisaç.'io; que nos dã no presente paz e prosperidade; e que nos
hade trazer no fuLUl'o poder e renome, si banirmos do pensa
mento de uma vez e para sempre, a idéa insensata de uma
republica.

A immensa maioria da nação brazileira queria então, como
quer hoje a liberdade, queria sua:; instituições melhoradas, mas
sem mudança na sna profissilo de fé polilicJ, sem quebra do seu
juramento. Em summa, quel'ia a mOlltwchia-hereditaria
constitucional-representativa" e nada mais, ou nada menos do
que isto.

CAPITULO XLI

O marquez de Barbacena era monarchista de convicções arrai
gadas e profunda , para elle o systema era não s6mente o mais
consentaneo ús circumstancias pecuJiaras do Brazil, mas tambem
em absoluto o mais perfeito que se conhecia, uma vez que se elIe
identifiC<'1sse com o regímen constitucional-representativo.
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Depois de consummada a abdicação de D. Pedro ! julgou
dever retrahir-se da lida mais activa da politica, deixando às
ambições democraticas que anciavam por emergir do estado de
compressão em que o ex-imperador as havia mantido, a disputa
pela posse das posições oillciaes e o seu goso. O theatl'o da po
li tica brazileira. continuou a ser o mesmo, os actuaes porém, como
elle prophelisal'a na sua cal' ta a D. Pedro, inteiramente outros
e novos j e o marquez conservando-se, com a dignidade que o
carecterisava, firme e moderado, no seu posto de senador do
imperio, nã.o suscitou o menor embaraço ii. carreira das influen
cias que surgiam. Pelo contrario, patriota ela ordem mais ele
vada, e progressista por indole e cal'acter, por. a sua larga
capacidade intellectual, sua consummada expel'iencia dos nego
cias publicas e a grande influencia de que gosava no senado ao
serviço da patria, advogando sempre as ideâs de melhoramentes
moraes e materiaes, e as uteis reformas sociaes e politicas. O seu
peito conservou-s~ inaccessi vel, tanto à ignobel paixão de facciosa
rivalidade, como á da odienta e rancol'osa vingança; o senti
mento que nelle dominava com força suprema toda e qualquer
consideração pessoal, consistia em servir e salvaI' a patria, e a
esta nobre aspiração subordinavam-se todos os seus pensamentos
e acções.

As im, fiel sectario do principio da autoridade, da seg'urança de
pessoa, e da direito da propriedade, achou o governo da' nação
no marquez de Barbacena Jur<lnte a agitada quadra da meno
ridade, sempl'e um defensaI' esforçado e influente, fil'me e leal de
toelas as mediuas altinentes ii. conservação da ordem publica, pois
que eompenetrado ela santidaue dos dogmas da sua fé politica,
dava a essas medidas touo o poderoso auxilio UO seu apoio.

Animado por taes principias proferiu o marquez no senado,
durante o periodo tormentoso que mediou entre a abdicação e
uma nova viagem que fez à fnglaterra em 1835, varias discursos
de notavel merecimento, e porque nelles se patenteam em relevo
as provas de tudo que venho de observar, sobre as eminentes
qualidades do seu espirita, passo a transcrevei-os.

Discurso proferido pelo marquez de Barbacena no senado em
maio ele 1832:
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A primeira e mais importante obrigação do governo, consiste
em promover a segurança publica, porque sem eUa não ha com
mercio, nem industria, não ha tranquillidade, nem ordem, tudo
é susto, tudo descontlança. f:i os tumultos e sedições se repeti
rem com tanta rapidez como vimos no pa 'sado mez de abril,
pouco tardarão os hOl'ror s da anarchia e guerra civil, que
sempre preparam o caminho para o despotismo e tyrannia.

O governo pelo orgão do ministro da justiça já fez saber qual
é o estado em que nos achames, e qlllles são os maiores perigos
que nos ameaçam, a sim como de que póde ser fatal a menor
demora na expedição ele providencias adequadas, porque as diffe
rentes [l1cções não cessam de conspirar, e o governo mal prepa
rado pal'a o combate pode sucumbir de um momento para outro.

Quando o governo assim fa.lla, e quanclo infelizmente nenhum
de nós em pr'esença de tantos motins, pode duvidar de algumas
de suas asserções, indispensavel é que as cam:l.ras legislativas se
apressem a coa,djuval-o, dando as providencia solicitadas, ou
aquellas qne em sua sabedoria entender maiil propria.s.

Das medidas solicitadas, ou indicadas pelo governo são algu
mas da privativa competencia da outra camara, porque segnndo
a constituição nellas deve ter a iniciativa; outras porém são
communs á' duas camaras. Emquanto, pois, se propoem e clis
cute na outra camara (como é de esperar e rec!a,rua o bem da
lJtüria) tudo que é de sua peculiar alçada, ju to parece que o
senado se occupe, 1.10 que cabe em, uas attribuições, e q ue o trate
com preferencia a qualquer outro projecto ou discussão, que,
supposto util, não seja de ig'ual importancia.

O publico ancioso observa nosso procedimento e na consterna
ção geral que ora opprime a todos os bomens qu possuem algu
ma propriedade, as suas supplicas se reduzem a dous pontos
cardeaes ~ Segurai nossa I ropried<tde vacillante, retirando da
circulação a moeda falsa de cobro e papel. E póde baver .-enho
res supplica mais .iu ta, ou ohjecto mais ,ympathico com os
vossos sentimentos ~ Certamente que não; e tanto quanto de
vós depender, afoito digo, a patria sera salva e o governo sus
tentado por meios legaes seg-undo a constituição indica, a razão
aconselha, e o bem gorai exige.

Não bastara por'm que a decisão final seja adequada e justa j

convem que não haja perda de tempo na sna, decretação, porque
tal perda é sempre irrepal'avel, e nascircumstancias em que nos
achamos perigosa e fatal.

Para conciliar pois a brevidade da decisão, com o acerto o
ordem dos projectos, entendo que o relataria do mini tro da
justiça, cleve ser ,remettido a uma commis ão que interponba o
seu parecer o apresente com urg-encia os pl'ojectos de lei que
julgar necessarios, ou mesmo nenhuns 'luanto tal seja, a sua
opinião.

Sal1indo em 1826 das garras elo arbilrario foi o primeiro cuida
do Jas duas camaras ol'O'anisar um codig'o criminal, lJue salvas;e
o innocente, e não impuzesse aos culpados penas infamantes, ou
crueis.
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Um excesso de philantropia, porém, nos fez oxceder os justos
limites; e si de um lado com eifeito consegnimos salvar o inno
cente, é certo que por antro lado deixamos o culpado sem cas
tigo; e em nenhum crime foi o codigo mltis indulgente do qne
nos de conjuração e sediçã.o, que são justamente aquelles qne
maior damno fazem a sociedade.

Em consciencia, senhores, devemos já e ja, corrig-ir aquelles
defeitos do codigo, pelos quaes a sociedade ficou em desamparo, e
a sedição protegida.,

O relatorio do ministro da justiça nesta parte póde-se dizer que
exprime o voto geral da nação.

Convencido de tão ponderosas razões farei a seguinte
INDICAÇÃO - Proponbo q1õ.e o relataria do ministro da justiça

seja remettido a uma commissão especial para interpor com
urgencia o seu parecer, o.trerecendo os projectos de lei que enten
der mais necessarios nas circumstancias em que nos achamos. 
Marque;; de Bw'bacena,

Discurso do marquez, sobl'e o projecto de reforma da consti
tuição, proferido na sessão do senado de 28 de maio de 1832:

Nada parece menos prudente, e mais arriscado do que empre
hender a reforma da lei fundamental elo imperio, quando todas
as ambições estão excitadas, e quaudo o immoderado desejo de
inllovação, e movimento, parece ter infectado grande parte dos
habitantes do BraziL

Uma discussão de importancia tão va ta, exige profunda
meditação, sangue frio, e proposito firme de attender só ao bem
geral do imperio, sem nenhuma predilecção por cousas, ou
pessoas.

Na pre ente época tudo conspira em sentidos contrarias, e de
mais a mais accresce que sem derogação da lei da regencia,
irl'lpcssivel será preencher as formulas prescriptas na consti
tuição para a sua reforma, faltando ao imperador, ou mais
exactamente a ragencia que o substitue, aquella exten ão de
authoridade que a constituição dã ao podei' moderador, e que
nunca seria mais necessario do que na oc asião da reforma.

Seg-undo a constituição, uma vez aumittida a discussão, e
vencida a nece sidade da reforma de algnm artigo, mister seria
expedir lei que fosse sanccionada, e promulgada pelo imperador,
o qual teria o direito de negar a sua sanação por duas legbla
turas; direito negado á regencia, que se acha por is o sujeita a
vontade da. assembléa geraL

Em algnmas constituições que, como a nos~a, consagram o
principio da reforma, encontra-se a cíausula expressa qu tal
reforma se não emprehenda durante a menorida1e do rei; e
com razão porque a independencia absoluta de cada uma das
camaras, e do imperador, tornando necessaria a concurrencia, e
consentimento de todos tres para adopção de qualquer lei, fórma
a belleza e superioridade da monarchia constitucional.
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A lei feita sem esta, concul'rellcia, e cOllsentimen to nã.o ex
prime a vontade, e opinião do poder legislativo, mas sim o des
potismo de uma facção.

A independencia absoluta tio senado deixou de existil' depois
tia intelligencia novissima do art. 61.

Sempre que se rcunirem as dUlls camaras prevalilcerà a
opinião daquella, cujo numel'O excede de facto ao duplo da
outra.

Menos independencia ainda tem a regencia não podendo
negar :1 sancção, si as camaras insistirem na pl'oposta.

oisto pois resulta que no actual momento, ou por taes com
binações a lei para a reforma da consti tuição pMe ser feita POl'
uma pequena maioria da cam,tra mais numerosa, isto é, de
uma só r.amara, o que em verdade é manifesto absurdo no
systemn. representativo.

Era de espel'ar, senhores, que, depois desta exposição, votasse
eu contra a reforma, mas bem longe disso votarei paI' ella.

Quando a voutade nacional parece manifestar-se tão positiva
mente pela reforma da constituição, como agora acontece,
forçoso é ceder cada cidadão e fazer no altar da patria honroso
sacrifioio da propria convicção, como acaba de fazer o governo
francez na questão de pares.

No planeta que habitamos, poucas vezes temos a escolha de
bens que se o1fel'eçam ; quasi sempre a prudencia e saber humano
se empregam em discernir os males e submetter-se ao menor.
Tal é a nossa presente situaÇ<'i:o, e havemos de conceder ou negar
a reforma, porém as consequencias são mui ditrerentes. Negan
do·a pMe resultar uma revolução, que talvez nos deixe sem
constituição e sem imperio. Concedendo·a tambem podem resul
tar alguns males, mas todos remediaveis ou que possam ser pre
venidos no periodo dos dons annos, em que se deve discutir o
projecto. Talvez que neste espaço de tempo, achando-se, como
é de esperar do bom senso brazileiro, e sobretudo da miseri
cOl'dia divina, acalmadas as paixões e restabelecidas a tl'anquil
tidade e ordem, em todos os pontos do impel'io, talvez, digo eu,
que a reforma seja uti! e justa como todos desejamos.

Decidido por tão ponderosas razões a votar pela reforma, pro
curei regular tanto quanto é possivel e com a maior exactidão,
o que a constitlliÇ<'io determina.

Quem voluntal'iamente se afasta da lei não quer o bem da sua
patria.

A constituição manda que uma legislatura indique'o ar ligo
que mel'ece reforma, e que a seguinte legislatura, sendo espe
cialmente autorisada pelos eleitol'es, faça a refol'ma que enten
der precisa. A camara a quem compete a iniciativa neste
objecto, não propoz os a,rtigos reformaveis, mas sim as bases de
uma nova constituição; violação gl'atuita da lei fundamental e
não j ustificavel por alguma razão ou circumstancia.

R9geitand a fórmula do projecto om discussão, como inconsti
tucional e como imperfeito, porque não faz menç-ão do artigo
mais digno de reforma e contra o qual o clamor geral é mais
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pronunciado, quero dizer, contra o poder judicial; entendo qne
o projecto de lei se deve reduzir a dous artigos: primeiro,
declarando quaes são os artigos refol'maveis; segundo, quo os
eleitores dos deputados para a seguinte legislatura, confiram
faculdades para a indicada reforma.

Parece-me reconhecer em todos os semblantes ancios,t von
tade de perguntar-me, e quaes são esses artigos reformaveis ?

Sem pretenções a grandes conhecimentos, mas animado pela
sabedoria desta augusta camara, que tantas vezes tem corrigido
meus erros, os meus enganos, vou satisfazer á pergunta, decla
rando os artigo~ reformaveis em minha humilde opinião e quaes
as razões em que me fundo, esperando que a boa fé e franqueza
com que o faço, merecerá fi, mesma indulgencia e correcção.

São elles o 10. de 40 a 45, 54, 61, 80, 81,83, 102, 119, 123, de
137 a 144, 153, 154, 171 e 177.

O art. 10° est,tbelece quatro poderes: legislativo, moderador,
executivo e judicial.

O poder moderador é uma innovação no systema constitucio
nal e incompativel com a inviolabilidade do monarcha, a qual
só póde existir, quando todos os actos deste são referendados por
um ministro responsavel.

Os poderes serão, pois, unicamente tres: legislativo, exe
cutivo e judicial.

Arts. 40,41,42,43,44 e 45 sobre o senado.
A organisação do senado tem dous gravissimos defeitos que

se não encontram na outra. camara. A historia apresenta muitos
exemplos de se formarem algumas facções nos corpos collectivos
que não sendo destruidas em tempo, transtornam a ordem publica.

Quando ti\.l desgraça acontece na camara dos deputados, tem
o governo o recurso de dissolveI-a appellando para a nação.
Mas quando a mesma desgraça se verifica no senado, nenhum
recurso tem o governo, e a, nação corre perigo de uma revolução.
Eis o primeiro defeito.

Na camara dos deputados, sendo seu numero muito grande,
póde comtudo estar sempre completa, porque lla supplentes. No
senado com numero mui limitado, não existe a mesma provi
dencia, do que resulta detrimento á causa. publica. Eis o segundo
defeito.

Isto basta para mostrar que a org:1Oisação do senado merece
reforma, sem eo trar por ora nl1 questão de ~er temporario ou
vitalício, cuja discussão pertence il. seguinte legislatm'a.

Art. 51! prescreve como, quando, e até que tempo os ministros
de Elstado podem comparecer. e estar na camara dos deputados.

A pratica ja. nos tem fei to conhecer o prejuizo de tal disposição.
Para o bom andamento dos negocias, facilidade de expediente, e
prompta informação de qualquer das camaras, convem que os
ministros tenham assento em ambas, e tomem parte na discussão.
O artigo é portanto reformavel.

Art. 61. Reunião das duas camaras.
Sendo a independencia absoluta de cada uma das camaras,

uma das mais importantes gamntias, e lJerfeições do systema
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con titucional, não póde ter logar a volação promiscua sem
destruir essa independencia. Outra deve ser a redacção do artigo,
podendo os projectos de lei and(\,r de uma para outra camara
tantas vezes quanta se entender ne essario. Tal é a pratica
nos EstarIos Unidos, na lng-laterra e na França.

Arts. 80,81,82 e 83 - Conselhos provinciaes,
A organisação de taes conselhos é mesquinha, e prejudicial,

tanto as provincias como ao governo e assembléa geral.
A demasiada centralisação embaraça os poderes legislativo e

executivo, e concorre inevitavelmente para alienar os animos
dos habitantes das provincias, Algum augmento de autoridade
nos conselbos, e modificação na maneira de applicar as rendas,
dividindo-as em geraes e provinciaes, é sem duvida o meio mais
facil, e mais digno de conservar a integridade do imperio.

Ar1. 119 - Do poder executivo.
Uma vez supprimido o titulo de poder moderador, indispen

savel parece reullir-se ao executivo aquellas attribuições.
Ar1. 101 - Prohibe a successão estra,ngeira,
A prohibição de successão estrangeira póde sel' em muitas hy

}Jotbeses contraria ao bem da nação. As eleições são sujeitas a,
cabalas, e as de um monarcha quasi sempre produzem g'uerrus
e desgraças incalculaveis.

Todas as desgraças da Polonia tiveram por origem principal
as repetidas eleições do monarcha. Não haja portanto mais um
motivo para taes eleições.

Art. 123 - Nomeação de regencia.
Toda a regencia é fraca; e a de tres ainda mais fraca.
Na minha opinião um regente é pt'eferivel, porém outros pre

ferem maior numero para a accommodação de famílias, ou partidos,
e então o numero de tres é diminuto. Assim, quer prevaleça uma,
quer Gutra opinião, o artigo deve er reformado.

Arts. 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 e 144 Sobre o conEelho
de estado.

Outra deve ser a organisação do conselho de e tado para
preencber os fins a que é destinado nas nações mais civilisadas.
O numero não póde ser limitado, e a nomeação erá inberente
aos empregos. O sy tema francez parece o melhor, dividindo o
conselho em tantas secções quantos são os mini terias.

Arts. 153,154. Podel' judicial.
O clamor contra os magistrados, nem póde ser maior, nem

mais geral. Não creio que o defeito seja tanto dos homens como
das lels. mas é inclispensavel prevenir o abu"o da independencia
dos magistrados.

Ar1. 171. Manda recolher todas as rendas ao thesouro.
Separando as rendas e augmentando a autoridade dos conselhos
provinciaes, mister é pôr este artigo em harmonia com a reforma
do artigo SO.

Art. 177. Na seguinte legislatura, e na primeira sessão
será a materia proposta. e discutida, e o que se vencer prevalece
ra para a mudança ou addição á lei fundamental e ajuntando-se
á constituição será solemnemente promulgada.
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A redação deste artigo não é clara, e em todas as leis e prin
cipalmente na fundamental do imperio, tudo deve ser claro e
positivo.

Eis senhores, a minha profissão de fé. Quero reformas POl"
que a constituição as permitte, e o progresso da civilisação o
exige; mas quero-as °egumlo as formulas legaes, porque enten
do que só assim se promove o bem da nação.

Rejeito portanto a proposta, tal qual veio da outra camara,
porque é imperfeita e inconstitucional e offel'eço como emenda
substitutiva o seguiute projecto:

A assembléa gerallegislati va, etc. :
Art. l.0 São reformaveis os artigos 10, 40.41, 42, 43,44,

45, 54,61,80,81,82,83, 102, 119, 123, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 153, 154, 171 e 177 da constituição do imperio.

Art. 2.° Os eleitores dos deputados para a seguinte legislatu
ra conferirão especial faculdade para a pretendida alteração d,t
reforma.

Paço do serrado, 28 de maio de 1832.
Eu não me sentarei, senhores, sem renuer ao senado os meus

respeitosos agradecimentos pela attenção com que se dignou
honrar-me e renovareiro protesto de fazer quanto em mim cou
ber para merecer sempre a, sua indulgencia e f:wor.

Discurso proferido pelo marquez na sessão do senado de
30 de maio de 1832 sobre o mesmo projecto de reforma da con·
Etituição:

O meu nobre amigo, a cujo lado tenho a honra de sentar-me
(o Sr. marquez de Caravellas) principiou o seu discurso repel
lindo as asserções de tres senadores que no dia antecedente ha
viam preferido, um que a constituição fóra recebida como uma
capitulação, ent.re o príncipe conljuistador e a nação, offendida
pelo ultraje feito a seus representantes; outro que n5.o fôra a
constituição voluntariamente acceita por todas as províncias,
pois que houve força ou sedução em algumas e quatro re
cusar,tm acceitar; finalmente o terceiro, que o arligo da refor
ma fôra um dos que mais contribuira para a prompta acceitação
na Babia,.

« Emqnanto o orador se conservou no bello terreno de fazer
o elogio da constituição, ficou sem duvida inexpugnavel, porque
si não é perfeita, foi a mais propria para a oe asião e conseguiu
o gra,nde fim de fazer parar a revolução e conservar a integri
dade do imperio.

Tambem poderia com igual successo, si a sua modestia o não
embaraçasse, tecer o elogio dos autores da constituição, porque
elles fizeram com verdadeiro patrioLi mo, summa acli vidade e
superior intelligencia, aquelle coui"'o de que tanto nos gloriamos
e em virtude do qual aqui estamos para fazer leis e indicar os
artigos reformaveis desse mesmo cocligo.
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Quantlo porém o nobre or?-dor desceu a. factos, tleu flanco,
permittindo victoriosa resposta, e eu a darei pelo que me per
tence.

Eu não disse que me custara a vencer na Bahia o juramento
da. constituição, nem fiz a menor censura ao governo por em
pregar meios licitos para a sua adopção j bem pelo contrario
entendi, e eotendo que tudo se devia tentar para fazer jurar
immediatamente uma constituição, que além de consagrar os
bons principios de direito publico, podia fazer parar a revolu
ção, e guerra civil, como fez.

Disse sim, que no njuntamento do clero, nobrezn, e povo con
vocado pelo presidente da camrLra da Bahia, um dos argu
mentos que eu empreg'ara para a adopção tia constituiç.'í.o com
mais feliz surcesso, fôra o artigo da reforma, porque quatro
annos depressa passam, e qualquer defei to seria remediado.

E te facto foi por mim citado para contrariar a opinião, que
alguns nobres senadores haviam emittido, de que ninguem queria
reforma.

Não foi pois rL minha citação do facto, para accusar o governo
de seducção, ou elevar os meus serviços; mas sim para mostrar
que os bahianos naquella reunião, e agora pelo intermedio do
seu conselho provincin.l desejavam, e pedem a reforma da con
stituição, e assim creio ter repellido a increpação ou censura do
nobre senador, e ao mesmo tempo provado que se queria re
forma.

Este porém foi um objecto incidente, e não o prin0ipal, por
que pedi a palavra, que foi responder ao que !lontem não pude
por cano a da hora.

Ouvi bontem, Sr. presidente, a dous oradores que exer
citam a maior in(Juencia nesta casa., e mui justa influencia, por
que é devida a. seu profuudo saber, eminentes virtudes, e
exemplar comportamento; 'que, tanto o projecto da reforma da
constituiec'í.o, como a sua emenda substitutiva, deviam de ser
rejeitados in limine, sem passar a seguuda discussão; e como
estou persuadido, que si tal opinião prevalecer, a reforma será.
feita por meios violentos, com manifesto risco de perdermos
constituição e impedo, a,inda levanto minlm debil voz para
sustentar a conveniencia e necessidade de algumn. reforma,
combatendo os quatro principaes argumentos aqui repetidos.
Foram elles que a ignoranciêL e immoralidade da. nação, im
pediam que se fizesse qualquer reform", na constituição j que não
hn.via. ainda decorrido bastant tempo para conhecermos os
effeitos da que a reforma não e1'<\ solicitada. pela opinião publica.,
que niug-uem tinha meios de conhecer, sendo os gazeteiros
ol'gãos de partidos, e as repre entações de alguns conselbos, e
camaras, o re~ultado de seducções, ou cabalas j finalmente, que
a excitação geral, e as frequentes' desordens em clifferentes
ponto::. do imperio, não permittiam nesta occasião se reformasse
a con tituição.

Si a ignomncia, ou immomliL!ade de qualquer nação, fossem
boas razões para niLo alterar sua. constituição, nUDca haveria
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mUlhnça, ou melhoramento na fórma de qualquer governo,
pOl'que em toda a ]Da,rte se repetem as meElmas censura' com
mai!:l ou menos aCl'jmonia: ao povo inglel: se dá o nome de 
toiro - ao francez de - leviano e feroz - ambos os povos teem
successivamente reformado suas constituiçõe~, e no meio da'
maiores agitações. .

Entre nós se fez a maior reCol'ma, passando de mODl:l,l'chia abso·
luta para a representativa, sem encontrar embal'aços na tal
igno1'ancia e immoralidade do povo; bem ao contrario, a resis
tencia se apresentou com h01'ri vel aspecto, quanl10 houve sus
peita de que se pretendia volta.1' para o governo absoluto.

Será. tamanha., Sr. presidente, a. ignol'aucia. e immor:1lidade
rlo povo brazileiro como se tem enunciado? Eu Cl'eio que não,
fa.zendo comparação delle com as primeiras nações da Europa.

Os absurdos, e h01'1'o1'es commettidos na. França depois de 1789
cont1'a o seu rei, seus principes, seus deputados, e defensores,
não apparecem na. histo,'ia do Brazil até hoje.

Que comparação teem os crimes commettidos em algumas ca
pita.as de província com as l1trocidades praticadas em l:lruxellas,
e Antuerpia ! Que de roubos, incendios e assas inios se não com
metteram em Bristol, só pOl'que chegou áquella cidade um
deputado que havia votlldo contl a a re('orma.

Longe de mim, S1'. presidente, diminuir, nem levemente, a
grave censura, e o exemplar castigo que merecem os br,1zileiros,
autores dos desatinos, ou c1'imes praticados nesta. capital, e em
outros pontos do imperio: o que pretendo unicamente su tentar,
por ser uma verdade fLlndada el11 factos, é que a immoralidade e
ignorancia, não é tão grande como se tem dIto; e que esses
defeitos mais an tes aconselham que se acc:lle)'e, uo que se retarue
a reforma.

A instrucção, e as virtudes de um povo, u~o pl'ecedem as boas
instituições, são sempre a consequencia dellas; e POl' isso é no
seu melhoramento, a reforma, que principalmente se devem
occupar os legisladores.

Que é feito desse povo romano, que outr'ora assombrou o
mundo com suas façanhas, e virtudes; hoje apenas excita a com·
paixão de uns e o desprezo de outl'os! Mudou- e o clima, mu
dou-se o terreno ~

Não, mas muuaram-se as instituições .
. Que é feito desse povo de l1eroes de quem descenuemos'~ Em

um tempo franqueam as portas do Odente, fazem conquistas nas
quatro partes do mundo, e onde appnrece um POl'tuguez, suas
pa.lavras, um ca.bello de sua barba, são considerados como o sym
bolo, e garan tia da honra e da virtuue; que são elles hoje ~
Humildes servos do mais desprezivel despota ! !

Muuou·se o clima, mudou-se o terreno de Portugal ~ Não, mas
mudaram- e as instituições.

E', pois, das iostituições que depende o caracter nacional; o
seu melhoramento deve ser constante e progressivo, e tanto mais
necessario, quanto ma.ior Cor a. ignorancia e immoralidade ; pelo
que, ainda admittindo :1 supposta ígnorancia e immoralidade, os
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argumentos são contraproducentes, e nenhuma impressão devem
fazer sobre nós, para impedir a discussão do projecto e sua
emenda. .

Vamos ag'ora á falta de tempo.
A constituição marcou o pe~'ioclo de quatro annos para a sua

reforma, si então a assembléa legislativa a julgasse necessaria.
São passados oito, e a expel'iel1ci:1 nos tem feito cOl1hecer, que,

supposto a constituição sejlt boa, tem comtudo alguns artigos que
merecem reforma, como por exemplo os que dizem respeito á
organisação, e autoridade dos conselhos provinciaes.

Aquelles artigos, que tal1to contribuiram para o geral conten
tamento com que a constituição foi acceita e jurada, são tambem
causa do clamor geral, qne se tem manifestado em todas as pro-
vincias pela refol'ma da constituição. '

Os habitantes das provincias creram nas palavras d:1 consti-
. tuição, e segundo o art. 71 esperavam que seus conselhos
pudessem promover o bem interno da provincia ; mas a experien
cia bem depressa lhes mostrou que dependendo tudo da approva
ção da asse1l1bléa legislativa, era impossivel realizar-se a
vantagem que os povos espera.vam, e til1ham direito de esperar
da constituição. Digo impossivel, porque de um lado temos
grandes distancias, difficuldades de communicações, e periodo
certo para as decisões; e de outro falta de tempo para discutir e
resolver os innumeraveis projectos, e requerimentos de cada
província.

Deputados, e senadores desejam á porfia fazer resolver os
l1egocios das respectivas provincias j mas quatro mezes de sessão
não bastam para discutir, e fazer as leis gerae , e de vital impor
tancia a todo o imperio, si quizermos descer ás particularidades
de cada provincia.

Seria preciso sessão permanente em todo o anno, par::. deci
dirmos sobre as fontes, pontes, estradas, canaes, divisão de fre
guezias, e estabelecimento de aulas em cada provincia ; e l1em
assim dariamos boa conta de tamanha tarefa.

E' de tal evidencia esta proposição, que os mesmos oradores,
que propoem a r~jeição, in limine, do projecto de reforma,
admittem e reconhecem a necessidade de melhorar a sorte das
provincias.

ElIes estão no falso principio de que o senado não pMe modifi
car o projecto, e que a outra camara não admittirá nossas
emendas; e por isso na alternativa de conceder tuclo, ou rejeitar
tudo, preferem esta ultima, sem attender as consequencias;
compromettenclo assim a segurança do estado.

Dada a necessidade da reforma de um artigo da constituição,
como tenho demonstrado fundado na experiencia de oito annos,
nada vale o segundo argumento, de não haver decorrido ba tante
tempo, e por isso não póde o projecto e emenda ser rejeitados,
in limine, mas sim entrar em segunda discussão.

Passo a tratar do terceiro arg-l1mento sobre a opinião publica.
Quando a nação está dividida em partidos, de certo a maior

parte das gazetas não exprimem opinião publica, quero dizer da
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maioria sensata da nação, mas sim a opinião do partido a que
pertencem; bem como cada homem velho, doente e recolhido em
sua casa, poucas vezes conhece a opinião publica, mas sim aquella
do pequeno circulo em que vive.

Mas segue-se disto que não haja m~o de conhecer a opinião
publica? Certamente não; lJorque toda a nação que tem a in
apreciavel ventura de goza,r do governo representativo, está divi
dida em partidos j não para fazer sedições, e conspirações, mas
para sustentar principios, e em todas e conhece a opinião
publica.

Entre nó~, relativamente á reforma, a opinião publica está
conhecida pela maneira mais authenticu, e legal que póde ser,
isto é, pela maneira dos representantes da naço.ão na camara
do,; deputados, e no senado, pois que uma camara propoz o pro
jecto, e a outra admittiu a necessidade de alguma reforma.
Donde se conclue que temos perfeito conhecimento da opinião
publica, e que portanto nenhum valor tem o ,wgumento funllado
na sua igoorancia para rejeitar-se a reforma.

Desfeitos os tres < rgumentos, vamos ao quarto, em que tambem
sou quinhoeiro; inopportunidade da occasião lJlwa reforma, pelo
excit,lmento geral e desejo de innovações.

Quando pela primei!'a vez tive a honra de emittir a minha
opinião sobre esta questão, não llccultei ou diminui o riscos que
se apresentavam emprehendendo a reforma da constituição na
presente época, em que se reunem tres circumstancia mab
altendiveis: minoridade do monarcha, regencia com reslricta
autoridade e gl'ande parte dos habitantes das principaes cidades
do imperio com desejo immoderado de innovacões e movimento.

Com igual fra,nqueza e boa fé tambem expendi os riscos de não
admitttir alguma reforma, e na, alternativa de males preferi o
menor.

Quanto mais reflicto nesta materia, quanto mais consulto a
historia, e principalmente a moderna. que todos conhecem, tanto
mais me convenço da necessidade e conveniencia de alguma
reforma na constituição,

Os americanos ingler.es, no seu primeiro movimento, contenta
vam-se com a admis ão de alguns deputados no parlamento
britannico, para não serem tributados sem o consentimento de
seus repres ntantes.

Oradores eloquentes, carregados de annos, sabedoria e cora
gem, repelJiram taes pretençães e, sustentando que às colonias
nada faltava, que a occa ião não era propría, e que ainda
deviam esperar, julgaram ganhaI' grande triumpbo, e mesmo
promover o bem da nação,

Que resultou desta resolução do parlamento'~ Rebellião das
colonias. Ainda então os americanos se contentavam com um
irmão do rei para seu soberano, e propunham a indcpendenci.:t
com um O'overno monarchico, e com o maior possivel beneôC10
para a Inglaterra. O mesmos eloquente ol'auores, com outros
ministros tl\mbem cheio de coragem, repeli iram aquella pro osta;
e qual foi o resultado? Sepal'ação absoluta das provincias amel'i-
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Canas, formando republicas independentes e confedel'adas debaixo
do titulo de - Estados Unidos.

Façamos applicação.
As provincias solicitam pe.lo orgão de seus deputados a reforma

da constituição, e a principal, que todos reconhecem e admittem,
é sobre os conselhos pl'ovinciaes, para que possam preencher os
fins que lhes estão indicados na mesmf~ constituição. Bis dat,
qui cilo ctat.

Si nós concedermos já alguma reforma, tudo será recebido pelas
provincias com reconbecimento, desapparecerão as rivalidades, e
a união será duradoura, porque se funda em reciprocos intel'esses.

Si, porém, rejeitarmos todas as reformas, teremos revoluções
parciaes, separações e desgraças, pelas quaes suspiram os inimi
gos do imperio.
. Um nobre senador diEse hoje que Pitt e Grey haviam empre
bendido a reforma do parlamento com enthu iasmo, mas que,
al'l'ebentando a revolução fl'anceza, mudamm de opinião e deixa·
ram a reforma para tempos mais tranqnillos,

Admittindo o facto que a discussão do bill da refol'ma foi
suspenso, nego que ficasse adiada para tempos ma,i~ tranquillos.
A discussão foi suspeusa, pOl'que Pitt se quiz pl'eparar para a
guerra que log:o projectou, e porque a reforma era então o
desideralum ainda de poucos espiritos sublimes, sem que a
totalidade da nação se occupasse desse objecto.

LoO'o porém que a maioria da nação ingleza adoptou os princi
pias âa reforma, nem a revolução de julho em França (revolução
igualmente assustadora como a de 80 para todas as potencias)
nem a inquietação geral do povo inglez, regularmente entretida
pelas sociedades para a reforma, poude embaraçar que o parla
mento se occupasse quasi que exclusivamen te desta questão.

Que digo? o governo foi mesmo obrigado a propor a reforma,
assim como em França tambem o governo foi obrigarl0 a propor
a abolição do direito hereditario na camara dos pares, parqué
tanto em uma como em outra nação, a vontade da maiol'ia
estava conhecida a respeito das duas questões.

Resistir á vontade da nação parece loucura; o texto Qttem
Deus vult percle,-e p"ius dementaI citado por outl'O nobre senador,
para aquelles que como eu querem alguma reforma, é sem
duvida mais exactamente applicavel, aos que rejeitam, in limine
o projecto, emendas, e segunda discussão.

Creio, senhores, haver demonstrado a necessitlade de alguma
reforma, e a insufficieucia dos argumentos pl'oduzidos em con
traria; e portanto espero que o senado em sua Eubedoria
admitta o projecto, e emenda :1 segunda discussão.

DiEcurso pronunciado pelo marquez sobre o mesmo assumpto,
na sessão· de I de junho,

Senhor presidel1te.- Antes de re3pondel' ao nobre senadOl'
<senhor Cayrú) que acabo de LLllar, e que tanto hoje como
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hontem impugnou as emendas offerecidas pelo paragrapI10 em
discussão, justo me parece chamar toda a attenção cIo senado
sobre uma observação que vou mui' respeitosamente olTerecer,
não para. solicitar já o seu debat0, mas pal'a que tomando-a em
sua si1.bia considel'ação, possa com toda a segul'ança fazer. ou
deixar de fazer, na tet'ccira discussão os additn,mentos, e cxpli
cações que eu entendo necessarias, para inteir'o cumpl'imento do
que a constituição determina sobre a sua reforma,

Pareceu-nos, senhores, mui bem a principio, segundo o pa
recer da commissão, que a reforma devia ser indicada simples
mente por artigos, mas no progresso da discussão conhecemos
que. não bastava exprimir o arhgo, quando elle contivesse
mUItos paragraphos ; que era. mister declarar, alem do artigo,
o paragrapho cuja reforma se entendia necessaria.

Hoje accrescento que muitos casos havar5.o em que não ba te
a indicação do artigo e paeagrapho, será indispensavel accres
centar alguma palavra que torne claro e positivo o sentido da
reforma; nem de outra maneil'a pOLleremos preencher as for
mulas t5.o sabiamente pl'escriptas pela constitui~ão, impondo
limites, como sempre convém, ã cada uma das camams, a cada
uma das legislatura.s.

A constituição não deixoll livre tLzer a sua reforma quando se
quizesse ; mas fixou o tempo que pelo menos devia decorrcr
pa,l'(l. a experiencia,

Não deixou livre a qualquer das camaras a iniciativa da re
forma, fixou-a na camara dos deputados, deixanclo ao senado a
aceitação ou rej eição dos artigos oíl'erecidos.

Não deixou finalmente livre a seguiot legislatura fazer a
reforma que bem quizes e, mas qu sendo a materia pr'oposta e
discutida (taes são suas palavras) prevalecesse o que fosse vencido.

A materia, porém, não póde ser pl'oposta e discutida, pela.
simples enunciação do artigo, e paragrapho sem o accrescen la
mento de palavras, que mostrem claramente qual é o sentido Llas
pretendidas reformas.

De todos os modos de fazer uma cousa, !la sempre um que é o
melhor, e o encadeamento estabelecido pehL constituição, é sem
duvida o melhor: a.ssim como o senado só p de aceitar ou regei
tal' os artigo propostos na camal'a dos deputados, assim tambem
a scguinte legislatura só poderá aceitar, ou regeital' a reforma.
offe!'ecida por e ta legi latura.

Si a constituição di sesse que os artigos propostos por uma
legislatura seriam discutidos na seguinte, forçoso seria propor
só artigos; mas a constituição diz - que vencida a necessidade
da reforma de algum ar ligo, se expedi ;;e lei, e sendo a materia
discutida na seguinte legislatura, prevalecerá. o que se vencel'.

De todas estas cautelas, segue-se que pa.ra se verificar qual
qUêr reforma, é mister reunir-se em urna legislatura - a inicia
tiva da camam dos deputados, approvaç.'io do senado e a sanc
ção do impemdor, repetindo-se na seguinte legislatura o mesmo
processo com ig'ual approvação.

Quando tantas pessoas particularmentl3 escolhidas e em dilTe~
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rentes épocas, todas concordarem que talou tal reforma deve·
prevalecer, licito é esperar que a reforma será justa.

MaS será possivel verificar-se esta concordancia, quando uma
legislatura não souber, qual foi o seJ:ltido da reforma proposta
pela outru ~ Creio que não.

Ainda direi mais, que sem expressa declaração, de qual seja a
reforma pretendida, não poderão os eleitores conferir autoridade
aos deputados para fazerem a reforma. Seria simplicidade des
culpa, si os eleitores ignorando qual é o sentido, e extensão da
reforma da constituição, autorisassem aos seus representantes
para fazerem quanto quizessem.

Verdade é que já demos exemplo de igual simplicidade, jurun
do a constituição, que se havia de fazer em Portugal, mas espero
e creio que nunca mais se repetirá..

Além destes inconvenientes que são bem ponderosos, alguns
outros tem já océorl'ido nas votações em consequencia do' laco
nismo adoptado, votando contra tOlla a reforma aquelles sena·
dores, que aliás desejam alguma reforma.

DesenvaI verei esta proposição ?0r um exemplo.
Eu queria que as attribuições tlo poder moderador passassem

para o poder executivo. Outros senadores queriam conservar o
poder moderador, lUas sendo seus actos reCerendos por algum
ministro, ou conselheiro de estado responsfl.vel.

Na essencia queriamos todos a mesma cousa, isto é conservar
na pessoa do imperador, todas as prerogativas dadas pela cons
ti tuição, nos dous capitulos do poder moderador e executivo,
mas com as garantias. necessarias para lica,r illeza a in viola1.Jili
dade do mon<trcha, para sel' impeccavel, para fazer sempre o bem,
e nunca o mal, e tudo isto só póde conseguir-se havendo pessoa
responsavel pelos actos do imperador.

Entretanto pela maneira de indicar só arti&'os fomos todos
contra a reCorma do poder moderador, porque e melhor conser
vaI-o imperfeito, do que ter imperador sem faculdade de agra
cifl.r, que é o unico meio de corrigir a imperCeição das leis, na
gradação dos crimes, e penas, ou sem faculdade de dissolver a
camara dos deputados, quando o pedir o bem do estado.

Aquelles senhores que n5:o querem reforma alguma acharam
minhas observações intempesti veis; para taes pessoas não !la
razõe que bastem, o maior surdo é quem não qu r ouvir: ma'
os qne sem participar elo furor das innovações, desAjam comtt]"o
alguma reforma, como unlco meio de conservar a integridade do
imperio, cimentada pela maior possivel felicidade das p'rovinclas,
procurarão corrigir ou modiô.car as opiniões, que durante pro
longada discussão ja não apresentavam o mesmo cunhode acerto,
que mostravam no~ primeiros dias.

As alterações de redacção ou accrescentamento de palavrás,
poderão ficar para a tercei!'a discussão, comtanto que nesta se
~uDda, ~lguns artigos e paragl'apilos sejam admittidos como re
lOrmaV61 .

Responderei agora ao unico novo argumento produzido bontem
pelo nobre senador que combate o paragrapho em di cussão.
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Citou o texto, que as cousas se desfazem pelo meSmo modo
porque foram feitas, e como para a reforma da constituição não
appareciam resmas de representações estiradas, como haviam
a,pparecido para o juramento, concluio que não se devia fazer
reforma..

A regra estabelecida pelo texto nem sempre se verificava, nem
era tão absoluta como o nobre senador pretendia.

As leis sem duvida são desfeitas pelo modo porque se fizeram;
mas as constituições sendo feitas, ou conseguidas quasi sempre
com efl'usão de sangue, ou depois de revoluções, podem ser re
formadas, o melhor é que o sejam, sem tão lugubres acompa
nhamentos.

A do Brazil, pelo menos espero, e rogo a Deus que o seja sem
esses males.

Queria o nobre senador ver resmas, e resmas de representa
ções, e diz que nesse caso cederia, attribuindo as que tem appa
recido a manejo occulto de poucos individuos, e acabou compa
ran10-as aos martenos que em Londres se moviam por maquinas
occultas, e que tanto admirara o imperador Alexandre.

Eu pelo contrario, senhor presidente, muito estimo, e desejo
que ~ reforma se faça por meios ordinarios, e tranquillos sem
esse chuveiro de petições, que foi produzido pela dissolução da
constituinte, exterminio de deputados, e guerra civil em alguns
pontos do Imperio.

Os patriotas de então só viram remedio aos males da patria,
no juramento da constituição, bem como os patriotas de hoje só
encontram na reforma da constituição remedio efficaz, e salutar
contra o furor republicano.

Ao imperador era mister pedir, e rogar instantemente: para
os representantes da nação escusadas são essas sU[Jplicas e peti
ções, uma vez reconhecido o mal e seu prompto remedio.

O imperador Alexandre não admirou o movimento dos mar
tellos por machinas occultas, mas sim a superioridade dessas ma
chinas, que sem apparecerem sem ostentação, e com transcen
dente força e exactidão, produziam tanta obra em tão pouco
tempo nos arsenaes de Londres.

A posteridade tambem sem se occupar muito das resmas das
petições ofl'erecidas nesta occasião, admirara a transcendente
previdencia, e sabedoria com que enado, reduzindo a reforma
aos limites do indispensavel, soube consolidar o throno, conservar
a integridade do imperio, e livrar-nos de guerra civil.

Comparou o nobre senador o desejo da reforma á volubilidade
dos menino, que bem depressa se desgostam do que com an
ciedade pouco antes appeteciam; mas bem longe de volubilidade
só .temos mostrado madureza, e stricta obediencia á constituição.
EUa marcou o prazo de quatro annos para a sua reforma, e nós
occupando-nos deste objecto no fim. de sete, mostramos volubi
lidade, somos meninos ~ Só o nobre senador o dira.

Tambem concluio com outro texto - Não ba formosa sem
senão- diz mais o nobre senador; é verdade; mas si houver
uma formosa com um senão que sejapossivel fazerdesapparecer,

53
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não yejq ra~o para que, em revel'f;lncia ao proverbio, se deixe
ficar defeituosa.

Se ie conhecem defeitos na nossa constituição, e se esses de
feitos são remediayeis. sem que se compromettam os interesses
da nação, a honra e dignidade do soberano; e o que é essencial
n~ monarchia hereditaria, e systema representativo, que razão
plausivel se páde apresentar para que se diga que se não reforme
a constituição, porque não ha formosa sem senão~

Sr. presidente, não me é permittido fazer protestos, mas se
tivesse tal permissão eu os faria contra os ante-reformistas;
repetirei porém as palavras de um orador da Inglaterra, ditas
por occasião de debates sobre a reforma alJi. Eu tenho feito
quanto cabe ~m minhas faculdades, para sustentar e persuadir
a que se faça alguma reforma na Constituiçáo: a minha con
sciencia está tranquilla: não sou comprehendido no crime da
rejeição, mas serei nas desgraças do senado e da naçfi.o, si for
regeitada a reforma que sustento.

,Discurso pronunciado pelo marquez na sessão de 22 de jupho
de 1832 aipda sobr!3 a reforma da constituição.

Parecendo-me que haverá hoje votação sobre o paragrapho,
que ha tres dias está em discussão: e parecendo-me t!J,mbem
que votarei cqm a menoria, vou reforçar os meus primeiros
argumentos com alguma nova razão sobre a necessidade de
melborar a organi ação do senado, não tanto com a lisongeira
e3perança de persuadir, como para fazer meu voto bem positivo,
bem explicito, procurando assim evitar, si por ventura for pos
sivel, a repetiÇc'io das imputações, que alguma vez já so:l:l'ri.

Não toco, Sr. presidente, nem levemente nas prerogativas do
senado; menQs ainda nos direitos bem ou mal adquiridos' de
qualquer senador; mas havendo notado dous maximos defeitos
na organisação do senado, scilicet - numero fL-.,;:o de senadores,
e não admissão de substitutos -, accrescentarei hoje mais outro
mui essencial, e é, não haver especificação dos empregos que
habilitam qualqueI; individuo para ser senador.

À escplha dos senadores não deve recahir sobre merecimento
supposto, mas sim sobre merecimento reconhecido e provado; e
tal reconhecimento e prova sá póde verificar-se nas pessoas
que por algum tempo exerceram com distincção varios em
pregos.

O deputado que houver mostrado conhecimentos e solidez de
principios; o presidente que for elogiado pela provincia em que
serviu, ou estiver servindo; o conselheiro ou general que hou
ver sel'vido, ou estivel' servindo, sem nola em sua longa car
reira politica, são as pessoas mais proprias para occupar os Joga
res desta casa.

O senado en~ão representará a verdadeira aristocracia; aquella
que consiste na reunião de virtudes, sciencia e riqueza; aqueHa.
que ninguem Dáde calp.l1'lDiar ou destruir, e qJle copstitqe Q
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melhor ornamento da sociedade nos governos constitupionaes,
sejam elles monarchicos ou republicanos.

Por muitas vezes tenho dito nesta casa, que não possuindo eu
o dom da invenção, e desconfiando sempre dos meus limitados
conhecimentos, procuro por via de regra, em materias de admi
nistração e legislação, apoiar minhas opiniões no exemplo das
nações mais civilisadas do velho e novo mundo, maxime quando
as circumstancias são identicas, ou quando a applicação quadra.
em todas as suas partes.

Citarei, portanto, o exemplo dos francezes, que reformando a
sua constituição no anno passado, e fazendo vitalicia acamara
dos pares, que era hereditaria, tiveram o cuidado de especificar
os empregos em cujo exercicio deveriam estar as pessoas, que o
rei podia fazer pares do reino.

Eu bem vejo que uma lei poderia preencher o fim dando defi
nição legal, de qual seja o merecimento e serviços recommenuado
na constituição, rara senador j mas uma vez que temos de intro
duzir alguma reforma na organisação do senado, mui propria me
parece a occasião para especificar os empregos, e contra especi
ficação não haverá duvida.

Já nenhuma encontrou a admissão de substitutos, e com razão,
porque esta me lida, sem causar a menor despez3. ii. nação, pre
vine o acontecimento mui possivel de não haver sessão por falta
de gente no senado, e então tlc3.rem tambem suspensos os tra
balhos da outra camara, porque a constituição exige a instalJação
de ambas com determinado numero.

Deve tambem entrar em contí\- que precisando alguns sena
dores, de algumn. temporari::t ausencia, seja por molestias, seja
por outras causas, são comtudo oQrigados a comp:lrecer pelo
diminuto numero a que está o senado reduzido.

Creio que esta reforma passará.
Outro tauto não direi, sobre o augmento dos senadores, cuja

proposta escanclalisou muitos ouvidos, parecendo horrorosa a
supposição de que 'jámais houvesse no senado brazileiro uma
facção contraria ao bem da nação.

Sr. presidente, tudo quanto acontece entre as outras nações
civilis::tdas, permittido é suppor sem ofi'ensa do caracter prazi
leiro, que tambem póde acontecer entre nós j e por isso si todas
julgaram a propo sUo applicar algum correctivo áquelle mal,
como deixaremos n<,>s d o fazer em nota de imprudenci'l" ou
excessivo orgulho ~

Nas constituições monarchicas remediou-se o mal dissolvendo
uma camara e augmentando o numero dos pares na outra.

Nas constituições republicanas fazendo ambas as camaras
temporarias, e de curta duração.

A nossa constituiçã dando a. competente providenci:l, para a
camara dos deputados, esqueceu-se do senado, e tal esque
cimento deve ser reparado.

A camara dos deputados preferiu o exemplo da republica dos
Estados Unidos; eu prefiro a das monarchias constitucionaes,
porque nãO vejo outro meio de evitar um mal reconhecido.
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Os nobres senadores que não admittem nem um nem outro
meio, ou devem apontar algum novo, e que pl'eencha os fins, ou
sustentar que o senado brazileil'o é e será sempre impeccavel;
que os defeitos, ou delictos commettiLlos nas camaras da Europa
jamais apparecerão no BraziJ., cuja su tentação é de certo
incompativel com a modestia, sabedoria, e conhecimentos his
toricos deste senado',

Insistir na rejeição de todos os correctivos propostos sem
lembrar algum out!'o é verificar desde já a existencia de uma
obstinação contra as reformas, de que temos fallado como mera
bypothese.

Deixando pois para a 3' discussão o accrescentamento das
palavras, que forem necessarias para tornar bem explicito o
sentido da reforma de qualquer artigo, ou paragrapho, limito-me
hoje a votar pelas emendas offerecidas por um nobre senador
para fazer alguma alteração na organisação do senado, especi
ficando os em~regos, admittindo substitutos, e augmentando o
numero dos senadores.

Discurso proferido pelo marquez na sessão de 27 de junho
de 1832 sobre o mesmo objecto.

A monarchia representativa, é Sr. presidente, em minha
humilde opinião, a melhor fórma de governo conhecida; e
consiste a sua principal perfeição no eqailibrio, ou como outros
chamam, no contra-peso d.as tres autoridades, de que se compõe
o podel' legislativo.

Alterado o equilíbrio degenera. o governo necessariamente,
apparecendo logo o despotismo de um ou de muitos, segundo a
bala,nça pende para o lado do monarcha ou das camaras.

Este equilibrio se mantém pelo reciproco veto, que exercitam
o imperador e as camar~s. Veto que na Europa se entendeu
dever ser absoluto, mas que a nossa constituição fez temporario,
quanto ao monarcha.

O temporario porém não foi de dias, semanas, ou mezes,
como agora se pretende, mas de oito annos, prazo sem duvída
mais que razoavel, e suff1ciente para se acalmarem paixões, e
para decidir o bom senso, e reflexão, qual seja a opinião, que
merece o voto da nação.

Si as camaras são susceptiveis de facções, susceptíveis de
enthusiasmo, e até na melhor fé do mundo, susceptíveis de
serem dominadas por uma icléa fixa., que póde comprometter,
ou precipitar a nação; e por isto bem imaginado foi contra
estes inconvenientes o veto do monarcha ; tambem este, e seus
minisÍl'os são susceptiveis de enthusiasmo, susceptiveis de obs
tinação que igualmente comprometteria a nação, si o veto fosse
absoluto.

O meio termo, ou como os francezes denominam - ojusto meio
- está no intervallo das duas legislaturas,

Esta feliz disposição tudo concilia, evitando os extremos de
ficar o monarcha sem veto, ou com veto absoluto.

(
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Fallando sobre esta mate ria não posso resistir ao prazer de
novamente testemunhar minba admiração, e reconhecimento
pela sabedoria, e patriotismo dos autores do art. 65 da nos a
constituição.

A eXIJerjoncia e a razão são em favor do voto suspensi,'o por
duas legislaturas, e o paragrapho que discutimos, e que o au
niquila, não póde não deve ser admittido.

Senado sujeito a votação promiscua, e imperador sem veto,
são monstruosidades politicas que uma vez reunidas não con
,erteriam a monarchia em republica como disse um nobre sena
dor, mas em uma olig-arcbia de IDO homens, que não duraria
100 dias, mas que deixal'ia a patria envolta na anarchia ou
despotismo. Reg-eito portanto o paragrapho em discussão, e
sustento o al't. 65 da constituição tal qual está.

Discul'sO proferido pelo marquez na sessão de 5 de j ulbo
de 1832.

Muito senti Sr. presidente não caber em tempo respondeL'
hontem ao nobre senador, que combate a reforma dos con elllos
provinciaes, porque estando bem frescas, bem presentes na
memoria de todos nós as palavras, e as reticencias, de que
usou, mais palpavel, e de maior etreito seria a demonstração
de tudo quanto disse, e até o que não disse, a sua reticencia,
bem longe de prejudicar a reforma proposta, confirma a neces
sidade, e transcendentes vantagens de reformar quanto antes
os conselhos provinciaes, deixando-lhes ampla autoridade para
tudo, que diz respeito aos interesses puramente localls. Tanto é
verdade que em UUla má causa não pode haver bom defensor,
ainda quitndo se reuna, como no presente caso acontece, na
pessoa do defensor, quanto ba de mais respeitavel, idade, sci
encia, e virtudes.

Não podia eu até hontem conciliar o caracter liberal e pllilan
tl'opico do nobre senador, de cuja amisade e instrucção tenho a
honra de gosai' !la 35 annos, com tão hostil e obstinada opposição
ao bom governo das provincias ; mas elle mesmo deu a resolução
do problema. Repetirei suas palavras: Não pertenço a sociedad~s
não frequento companhias, vivo em 1'etiro, nlio sei elo q~le se passa,
voto segundo minha consciencia. Isto, senhores, expli!:a tudo:
quem não sabe do que se passa na Capital, menos saberá do que
s passa nas provincia , e julgando pelas idéas reinantes em
o11tro tempo, desculpavel é que se apresente em contradição com
a maioria da nação.

Quem quizer julgar hoje das opiniões do povo brazileiro, pelo
que ellas eram ba vinte, que digo ha dez annos, commettero
granues erros; e citarei factos passados em nossos dias, que
camprovam a 111 iu ha asserção.

Quando o principe regente de Portugal desembarcou nesta
Capital, trazia em sua companl.lia alguns poucos homens respei
taveis por seu nascimento e serviços, mas de mistura com elles
muitos parasitas, carregados de vicios e pretenções.
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Para todos estabeleceu ordenados, deu offlcios e pensões, e fez
despejar os proprietarios de suas casas para se acommoilar toda
essa geh te . (

Houve alguma pequem), murmuração, mas todos cetleram.
O mesmo principe foi depois para Santa Cruz onde tinha] .600

escravos, e mandou comtudo que os proprietarios a seis leguas de
distancia em roda fizessem conduzir ca,pim em seus carros para a
cavalJariça real.

Os proprietarios murmuraram tambem disto, mas obedeceram.
Haveria hoje principe ou imperador, que ousasse mandar des

pejar os proprietarios para acommodação de seus criados ~ Certa
mente não j e si houvesse não seria obedecido. Então a vontade
do rei tinha força de lei, como se ensinava em Coimbra; hoje são
outras as idéas do povo. .

O progresso do espirito humano está em marcha, e sem a
destruição de todas as imprensas, não sera possi vel fazel·o parar,
e menos ainda retrogradar. Ha mesmo sciencias novas que os ano
tigos não conheciam.

Antes de Adam Smith ninguem sabia em que consistia verda
deiramente a riqueza das nações j quaes eram as vantagens da
divisão do trabalho, emfim não existi::t a economia politica redu
zida a sciencia.

Os antigos publicitas tambem não conheceram perfeitamente
em que consistiam os direitos, e dignidade da especie humana:
foi descobei'ta deste seculo, levada rapidamente a tanta perfeição,
que os homens de menor instrucção conhecem hoje verdades da
lUaior importancia, que a nossos avós pareciam blasphemias.

Todos hoje repetem, e sustentam, que ninguem póde dispor da
propriedade alheia j que os goveruos foram instituidos para a
felicidade das nações j que povos reunidos em sociedade não são
propriedade de ninguem, e que por consequencia, quando os go
veruos se obstinarem a prej udicar a nação, sem attender ás suas
justas representações, indispensavel será resistir.

E sobre a resistencia legal tambem ha novos aperfeiçoa
mentos.

Quasi todos os 'povos, quando não podiam supportar por mais
te po a tyrannia, ou obstinação dos governos, tomavam as
armas, promovia-se a guerra civil, e antes de conseguir algum
bem, havia muita e:ffusão de sangue, muita desgraça: os inglezes
porém acabam agora de descobrir o meio de resistir sem armas,
de conseguir o bem sem e:ffusão de sangue, isto é, não pagando
tributo algum emquanto o governo não acceder as suas repre
sentações.

Que farão as provincias do imperio, si o senado recusar are·
forma dos conselhos provinciaes ~ Si o estado de abandono em
que se achavam continuar como dantes? Cuidarão de se governar
sem contribuir com cousa alguma para as despe~as geraes.

E que razões aponta o nobre senador, contra a reforma dos
conselhos ~ Duas sãb as principaes. Ig-norancia. nas provincias,
onde os conselheiros farão leis absurdas, e ataque ás preroga
tivas da coroa, e autoridade da assembléa geral.
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Quantb á primeira, responderei alj nbbre senador com um pro

verbio, seguindo o seu exemplo, que frequentemente lisa de taes
Citações - Mais sabe o tolo no seu, qtie o avisado no alheib.

Às assemblEias provínciaes só hão de legisfâr sobre interessEis
locaes; dos quaes terão melhor conheciinento, e mais facil meio
de reparar os enganos, do que a tal respeito tem a assembléa
geral.

O risco da supposta ignorancia vem portanto a ser nul1b, ou
de pequena consettuencia .
. Quanto a segunda razão plenamente reSpondi com a paridade

do governo inglez.
Si a concessão de assembléas legislativas para as mais insigni

ficantes colonias inglezas, nãti prejudica as prerogativrts do
poderoso rei britannico, rei igualmente constitucional, como é
possivel corisitlerar oíl'ensiva as prerogativas do imperador
brazileiro a reforma pretendida para os conselhos provinciaes ~
Reforma muito menor em autoridade, de que tem aS colonias
inglezas, porque aquellas assemblEias não só legislam sobre os
interesSes locaes, mas têm o veto sobre as leis geraes, que se
não executam sem precetler exame sobre a utilidade, ou prejuizo
que podem cauSar a colonia.

O parlamento britannico não se jul~a oíl'endido com aquella
exame; a autoridade do rei não é 1:I.eprimida com aquelIas
assemblEias coloniaes; mas entre nós os conselhos p'rovinciaes,
que terão mends autoridade, deprimem ao soberano, deprimem
a assembléa geral! Reflecti, senhores, como o nobre senador
desfez o argumento de paridade, não foi provando a incompati
bilidade daquellas assembléas coloniaes, com as prerogativas do
rei constitucional, que era o ponto da questão, e porque citei o
exemplo; mas dizendo que eram instituições antigas, como si a
antio-uidade pudesse fazer que uma instituição de sua natureza
cbrl tra.ria á monarchia deixasse de o ser pOl' isso.

Attribuio ap,zar da sua reticencia, ás asSembléaS a revolução,
que ora se manifesta nas colonias inglezas. mas o facto prova o
contrario.

Emquanto o governo inglez, e o parlamento se não intro
metteram á legislar sobre os interesses locaes, emquanto não
quizeram intervir no direito de propriedade, não houve nas
colonias a menor desobediencia, ou resistencia; mas quando
depois de tantas representações dos proprietarios sobre os
males a que ficavam expostos, si o governo continuasse li. re
gular a particular administração de cada engenho, e família,
quando, pedindo ao governo que primeit'o os indemniza se da
propriedade legitimamente adquirida, o governo continuou na
sua obstinação, exigindo cumprimento das ordens em conselho
que e palhavam o incendio, e a destruição, forçoso foi resis
tir-lhe.

O governo inglez foi seduzido pelos principios de louvavel
philantropia, mas faltando-lhe os conhecimentos locaes, ar
ruinou as colonias: o nobre senador com louvavel intenção, mas
faltando-lhe igualmente os conhecitnentos locaes, tafrlbem cOn-
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correrá p:l.ra a divisão do Imperio, si conseguir como pretende,
a rejeição do artigo em discussão.

Não fallarei mais sobre conselhos provinciaes, diga o nobre
senador quanto quizer, e approvando todas as emendas que estão
offerecidas, lembrarei que art. 80 da constituição tambem deve
ser cOl'l'igido, porque a fixação de um mesmo dia para a reunião
dos conselhos de provincia em todo o Imperio é absurda.

O clima, as occupações, os costumes de viver no campo, ou na.
cidade, são mui variados em tamanha extensão de territorio, e
por isso não póde convir o mesmo dia, e mez para a reunião em
em todas ellas. Neste sentido offereço mais a seguinte emenda:

- O artigo 80 da constituição merece reforma quanto ao tempo
fixado para a reunião dos conselhos -.

Em seguida pronunciou o marquez ontro discurso como segue.

Quando tive a honra de oft'erecer a esta auO'usta camara minhas
humildes observações sobre a necessidade ~e accrescentar aos
artigos reformaveis da constituição algumas palavras, que tor
nassem bem positivo, e explicito O sentIdo da pretendida reforma
fiquei compromettido a apresentaI' na terceira discussão os ar
tigos approvados na segunda, e redigidos de maneira, que
preenchessem o fim indicado.

Foi pois em cumprimento desta obriO'ação que apresentei os
artigos impressos, que se acabam de distribuir, e ouso esperar
que o senado achará sua redacção exaota e em tudo conforme ao
que foi approvado na segunda discussão.

Bem prevejo eu que talvez se repita a objecção de que o
accrescentamento de palavras, é contra o vencido no principio
da discussão, mas tal objecção não póde valer: primeiro, porque
o vencido no principio da di cussão, foi alterado como devia
ser no progresso da mesma discussão; segundo, porque entre
homens intelligentes nenhuma opinião se sustenta, quando appa
rece razão sufficiente em contrar[0.

Pareceu-nos mui bem aprincipio a indicação simples dos artigos
reformaveis; mas vimos logo que contendo alguns artigos muitos
paraO'rapllos, dos quaes só um ou outro merecia reforma, mister
era além do artigo, indicar o paragl'apho. No progresso da discus·
são tambem encontramos paragraphos com differentes disposições,
e indispensavel foi accrescentar palavras, que indicassem a parte,
e o sentido da reforma pretendida, como aconteceu no art. 80.

Não foi pois o vencido tão absoluto, e obedecido como pareceu
a prencipio, nem podia ser, porque si a mesma lei depoisde feita,
é revogada apparecendo razão sufficiente em contrario como
não sera revogada uma opinião qualquer durante a discussão ~

A duvida pois se reduz a averiguar se ba ou não razão suffi
ciente para accrescentar aos artigos reformaveis algumas pala
vras, que tOl'nem explicito, e bem claro o sentido da pretendida
reforma. Muitas e ponderosissimas razões para isso se oft'ere
cem, mas eu não abusarei do favor do senado repetindo todas,
contento-me com a principal.
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P ara haver reforma de qualquer artigo da constituição, é pre
ciso, dar-se necessidade, e esta necessidade não póde ser conhecida
da nação pela enunciação simples dos artigos.

Bastara dizer por exemplo, que o ar1. 49 mel'ece reforma, para
a nação conhecer qual e a pretendida reforma? Certamente não.
O artigo diz: As sessões do senado começam e acabam ao mesmo
tempo que, as da camara dos deputados - Havera quem a
primeira vista, descubra necessidade de reformar este artigo ~

Entendo que não.
Si porém houver declaração de poder o senado reunir-se inde

pedentemente da outra camara, quando se converter em tribunal
judiciario, todos reconhecerão em que consiste a necessidade da
reforma, e este conhecimento é indispensavel para que os elei
tores pr ocedam com pleno conhecimento de C<'l.usa.

Os eleitores não terão a simplicidade de conferir poderes aos seus
representantes sem saber para que; e e11es o não poderão saber
sem que o diga a lei, que os convoca para o importante acto de
autorisar aos deputados para reformar a constituição do im
perio.

Nem se diga que os eleitores podem tudo saber pelas gazetas;
e11as são orgam de verdades e mentiras, e assim como algumas
expoem os factos, e as doutrinas com louvavel exactidão, assim
outras alteram, e corrompem tudo com a mais escandalosa im
prudencia,

Seria preciso que os eleitores lessem todas, e tivessem meios
de separar o bom do mao; enti'etanto que pelo enunciado pro
posto qualquer pessoa conhece a reforma que se pretende, e em
que consiste a necessidade, sem cuja verificação, torno a dizer,
não é permittido fazer reforma.

Quem ha que não reconheça immediatamente a necessidade da
reforma do art. 49, que já citei, uma vez que se declltre a
occasião da reunião separada do senado, isto é, quando se con
verte em tribunal judiciario para evitar que se conserve preso,
talvez o innocente, por oito mezes ? Nem se diga tambem que
isto é usurpar a jurisdiÇ<'io da seguinte legis.1atura, a quem com
pete fazer a reforma, porquanto nós só indicamos a necessidade
da reforma, ficando salvo em toda a extensão o direito da se
guinte legislatura para fazer, ou deixar de fazer, e na escala
que bem lbe parecer, a reforma indicada.

Em fim, senhores, o respeito devido á nação exige de nós mui
ampla, e franca informação, sobre o negocio mais importante,
em que eIla tem de decidir, e esta informação não se dã. pelo
simples enunciado dos artigos reformaveis.

Assim espero que o senado approve o projecto o1Terecido, ou
qualquer outro, comtanto que haja declaração expre sa, do que
se pretende reformar para que a nação conheça em que consiste
a necessidade de reforma, e possa dar aos eus representantes
autoridade, e instrucções a.mplas para o que mais convier aos
seus ioteresses, e prosperidade.

O marquez então ofl'ereceu ao Senado a seguinte redacção:



OS l3léitdres doS depútal:los pàra a legislatdrli de 1834 a 1837
cdHferirãb nas procurações, especial facliI1lade para reformar bu
alterar os artigos seguintes da constituição.

Art. 49. Para que o senado pbsSa reunir-se indepentlerite
mente da outra camara, quando se converter em triburiâl ju
diciario, segundo as disposições dos § § 10 e 20 do art. 47.

Art. 61. Para que àS emendas ou addições feitas a quàlqu13r
projecto de lei, ou resolução, pbssam voltar a cada uma das ba
maras tantas vezes, quantas se entender conveniente.

Art,. 80. Para que possa ser álterado o mez da installação dos
conse)hos provinciaes.

Art. 83. § 30 e arts. 84,85,86,87,88. Para que os conselhàs
geràes de cada uma provincia dd imperio, tenham l"lena auto
ridade, em tudo que for do pecUliar interesse da provlDcia, unia
vez que se não opponha ás leis geraes do iriiperio, ou atis inte-
resses de outra provincia. .

Art. 101 § 4° arts. 170 e 17]. Para ficarem em harmonia com d
que for determinado sobre a autoridade dos consellios provinciaeS.

Paço do senado aos 17 dejulilo de 1832.- Marque:;; de Bctr
bacena.

'Discurso pronunciado pelo marqu6z na sessão de 23 de julho
de 1832 por occasião de ser o:fferecida pela segunda vez a emen
da para a reforma do sebada.

A organisação do senado, tal cjual está, é uma verdadeira
monstruosidade no systema constitucional, no qual todos são res
ponsaveis â nação, ou tem sufficiente garantia cbntra seus abusos.

Desta regra não na individuo, não na corporação, que deva
ser isenta.

O monarcha é inviolavel, mas seuS actos são nuHos sem a
referenda de um ministro responsavel. ,

O poder moderador mesmo, não pMe recusar a sancção além
de oito annoS.

Ha portanto garantias, contra oS abusos do chefe da nação.
Os deputados são inviolaveis por suas opiniões emettidas na

camara, mas si taes opidiões forem anarchicas, ou contrarias á
felicidade publica, póde o monàrcha dissolver a camara, e appel
lando para a nação, conhecel; si o erro, ohstinação, ou abuso,
estava da parte dos deputados, ou do governo.

Ea portanto garantia contra os abusos da camara dos deputados.
Os enadores são igualmente inviolaveis, como os deputados, e

como elles foram escolhidos pelo povo, e são susceptiveis de
de erros, de obstinação, de atluso ; mas qu' ndo tal desgraça se
verHical', nenhuma garantia, nenhum correctivo se encontra na
constituição.

Não póde o monarcha introduzir novos senadores, como acon
tece na Europa, porque o seu numero é fixo.

Tambem não póde dissolver, ou esperar que se dissolva em
cerio periodo dl3 tempo, como acontece na Amarica, porque o se-
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nado é vitalicio. Em taes circumstancias que fará a nação, quando
vir que o monarcha, e acamara tlCls deputados nada podem
contra a objecção do senado 1

Aquillo que todos fazem, quando o mal é insupportavel, e não
apparece remedia proximo, ou remoto.

Como porem as revoluções são quasi sempre o maior mal, que
póde vir a uma nação, devemos nós agora prevenil-o reparando
o erro da constituição.

Um dos nobres autores da constituição, e que tanto se oppõem
~ qualquer reforma na organisação do senado, não podendo
neo-ar os factos historicos .de que noS corpos deliberantes muitas
vezes se formam facções contrarias ao bem da nação, 'preiende
que o senado brazileiro não é susceptível de tal abuso; e em que
se funda elte para tão honorifica excepção 1 si fôra no caracter
e virtudes dos actuaes senadores, eu daria o meu amen muito
de coração, mas nem por isso deixaria de insistir na providencia,
porque não se trata dos actuaes senadores, IDas do seuado, que
ha de durar tanto quanto o imperio ; e razoavelmente devemos
suppor que brazileiros são sucesptiveis de erros, como são e têm
sido todos os outros homens. Funda·se porem o nobre senador
em razão muito dilferente, e disse-nos que os pares na Europa
têm grandes riquezas, têm empregos a dar, têm clienteHa, e
podem portan to oppor-se ao bem geral formando esSas facções;
entretanto que o senado brazileiro, pobl'e, velho, e sem clientelta,
não é presumivel que jamais ~e opponha ao bem da nação, não é
presumivel que nelte e formem facções.

Nunca ouvi, senhores, nem creio, que a pobreza seja o melhor
preservativo contra as facções, nem que estas se formem só de
gente moça.

A historia antiga, e moderna nos apresenta gente bem velha,
bem pobre a te ta das facções. Nas camaras, senhores, póde
haver um partido ccntrario ao bem da nação, sem comtudo ser
criminoso, porque muita vezes se tem feito grandes males, com
as melhores intenções, Si o senado brazileiro não é susceptível
ue crime, quero dizer de obstinação; de abuso com conhcimento
de causa, é susceptivel de engano, de erro, de seducção por
algum principio falso no resultado, e bol11 nas àpparenciaS; e
tanto basta para que nos occupemoS de reformar a constituição
nesta parte. .

Só ha dous meios conhecidos; ou fazer o senado temporatio
ou conceder ao monarcha a filculdade de augmentar um certo
numero. O senado tem, pois, a escolher um ou outro meio, ou
talvez apontar um terceiro desconllecido. Rejeitar, porem, todos
e insistir na sua conservação, sem responsabilidade e sem garan
tia, é verificar, como eu jà disse em outra occasião, a existencia
etrectiva de uma facção, da qual só temos faHado em mera
hypothese.

Eu propendo para o augmento dos enadores, mas, como este
augmento exige o augmento de despeza, sera prudente fixar o
maximo, assim como as circumstancias em que se deve verificar.

Mas não é só este o defeito do senado, temos outro de facll
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correcção e terrivel consequencia, si não for acautelado em
tempo, porque póde deixar de haver sessão. e mesmo assembléa
geral, por impedimento physico dos senadores. O nosso numero
ordinariamente é de 30 e muitos comparecem com grave incom
modo e prejuizo de sua saude e fazenda.

Apezar da melhor vontade, nunca nos njuntu.mos antes
das 10 1/2 e frequentemente suspende-se a discussão e vo
tação por falta de gente, o que tudo mui facilmente se reme
deia, tendo esta camara substitutos, como tem a outra. Um nobre
senador atacou esta minha lembrança na segund,t di cussão,
como contradic:toria aos exemplos por mim citados frequente
mente da França e Inglaterra, aonde os pares não teem substi
tutos. E' verdade que na França e Inglaterra os pares não teem
substitutos, mas lá tambem não vencem subsidio. Tire-se entre
nós o subsidio e fique o monarcha com a faculdade de nomear os
senadores que entender conveniente, e então escusados serão os
substitutos. Sendo e senado vitalício e vencendo subsidio, duas
condições que supponho merecerão quasi geral approvação, indis
pensavel é conceder ao monarcha faculdade para augmentar o
numero com certas limitações e admittir-se substitutos, como
acontece na outm camara.

Assim fica evidente que alguma reforma se deve fazer na
organisação do senado, e por isso deve ser admittida a emenda
que se ofi'erece.

Discurso do marquez, pronunciado na sessão do senado de 17
de setembro de 1832, sobre o lo artigo do projecto de reforma
que dizia assim: Os eleitores de depulaclos para a seg~linle legis

lcllum lhes conferirão nas procUJ'ações especial faculdade pa?'a

re(ol'marem os a1·tigos da constituição que forem oppostos ds
proposições que se seguem,

Votei, Sr. presidente, pela suppressão das pal:1vras-que fOl'em
oppostos ds proposições - e insistirei agora pela mesma suppre .
são, porque estou iuteiramente convencido que o artigo com
aquelJas palavras contraria a determinação expl'essa da con
stituição, embaraça grandemente a presente legislatura e deixa
a nação sem pleno conhecimento da extensão e qualidade da
pretendida reforma, isto é, ignorando o que mais lbe importa
saber, e sobre que deve dar o SJ u voto de approvação ou
censura.

Nos objectos em que a constituição deixou poder discricionario
:1 assembléa.legislativa, sem tluvidi1 ella póde re'olver e mandar
o que em sua sauedoria entender mais conveniente; mas, nos
objectos em que a constituição expressamente determina a
maneira de fazer a lei, não temos a menor opç~o, forçoso é
obedecer, porque a primeira obrigação do legislador é obedeceI'
ii. lei.
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Nós poderiamos retardar ainda a discussão da reforma; porque
a este respeito a constituição só fixou o minimo de tempo em
que se poderia deliberar. Uma vez passados quatro annos, esta.
mos autorisados para encetar a discussão em qualquer tempo.
Quanto, porém, a maneira de verificar e indicar a necessidade da
reform<J, tudo é expresso e positivo na constitLtição, nada deixou
a nosso arbitrio. Vejamos as palavras da Constituição, não
podem ellas ser mais claras nem mais terminantes: «vencida a
necessidade da j'eforma do al·tigo constitucional, se expedirei lei,
e os eleit01"eS conferirão especial faculdade pa?'a a lJretendida
altel'açao ou reforma».

Logo, é evidente que a lei que se expedir ha de fazer expressa
menção do artigo que merece reforma, e não de qualquer propo
sição para que sejam reformados todos os artigos que forem
oppostos a tal proposição. Indicar um artigo que merece refol'ma,
ou indicar uma proposição pal'a que sejam reformados os artigos
oppostos, são duas cousas bem differentes.

Indicando o artigo que merece reforma e a materia ou o
ponto sobre que deve recahir a reforma, seguimos á risca o que
a constituição determina, e habilitamos a nação para conhecer e
julgar da pl'etendida reforma.

Indicando proposições mister sel'á confl'ontar todos os artigos
da constituição com cada uma das proposições, para separar os
artigos que forem oppostos e então conhecer si é ou não justa a
pretendida reforma. Que difficuldade, e direi mais, que impossi
bilidade para a maioria dos eleitores, maxime si as proposições
forem tantas e taes como se encontram neste projecto. Que
expediente tomará a nação em tamanho embaraço, e não conhe
cendo a extensão da reforma? De dous um-recusar as reformas
ou confiar cegamente na seguinte legislatura.

O pl'imeiro expediente tem graves inconvenientes, IJorque,
supposto a reforma de varios artigos pudesse ser retardada sem
damno, ha comtudo a reforma dos conselhos provinciaes, que é
urgentissima, e não póde ser retardada sem risco de quebrar-se
a integridade do imperio.

O segundo ainda tem maiores inconvenientes.
Ha de a nação comprometter-se a. receber uma constituição

que bem parecer a seus representantes, sem ter segurança de
conservar tudo ,quanto lhe agrada e convém da nossa actual e
boa constituição!

Ha de expor-se a recebel' uma constituição peior e contra a
qual seja obrigada a insurgir-se? Não ha exemplos de outras
nações em que varios congressos pediram a sua propria dissolu
ção ou proclamaram o governo absoluto, preferindo-o ao governo
representativo de que gozavam 1 Eu não creio que a nação com
mett:;\, semelhante indiscrição; ainda está bem proximo o exemplo
de outro igual, quando promettetl jurar a constituição que se
fizesse em Portugal, promessa que sacrificou varias provincias do
Brazil. Mas uelmittamos, senhores, por um momento, que a
determinação da Constituição não era tão positiva como real
mente é, sobre a indicação expressa dos artigos reformaveis, e
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qlle havja deixado ii nossa discrição indicar a reforma por artigos,
ou por proposiQÕes oppost&S aos artigos reformaveis, sustento que
nesta mesma hypothese a conveniencia dos eleitores e a boa fé e
lealdade desta legislatura aconselhavam imperiosamente que a
reforma fosse indicada por artigos, e não por proposições oppos
tas. Seja-me pe1'l11ittido analysar um e outro methodo.

Quando esta legislatura apresentar á nação a sua opinião da
maneira mais franca, e com a maior clareza possivel, indicando
llllaes s~o os artigos que merecem, e em que sentido devem ser
feitiJ,S as reformas, dá o maior testemunho de sua boa fé e leal
dade. Poderemos sim ter, ou não ter a approvação da nação,
porque nem sempre a opinião das camaras, coincide com a opi
nião da nação, mas não haverá a menor impuguação, ou sus
peita de projectos sinistros. Si porém indicarmos proposições
.vagas, que se prestem, ou pareçam prestar-se a qualquer refor
ma, que a sl'lguinte legislatura quizer fazer, não daremos fun
dado motivo para suspeitar-se que hainteução occulta de realizar
em outra época futura o que presentemente é impossivel ~ Ha
vendo a nação maniCe"tado seu decidido aferro â. monarchia 
constitucional, não será imprudente emittir proposições que se
prestem a sentido contrario 1 Ah senhores, estamos em tempos
de revolução, quando as maiores calumnias se levantam aos
particulares, aos empregados publicos, e até aos representantes
da nação. Calumnias atrozes não giram meramente pelas ruas,
entram no sanctuario da lei. No augusto recinto dos legislado
res se tem ouvido que uma parte desses mesmos legisladores é
connivente com facções e trahidores.

Horror e execração eterna a semelhantes proposiçõ s! Ellas
porém demonstram que nunca foi tão uece-sario, como no mo
mento actual, que o procedimento da representação nacional
seja tão franco, tão po.:itivo, tão leal, que nem suspeitas possam
haver sobre a pureza de suas intenções e menos ainda sobre seus
actos.

Tudo isto se consegue indicando os artigos que merecem refor
ma de uma maneira clftl':.l. e po itiv!1, e não por meio de proposi.
ções vagas, pouco comprehensivas ou susceptiveis de sillistra
interpretação.

Si puis o sentido litteral e genuíno da constituição nos obriga a
indicar os artigos que merecem reforma; si em penhuma parte
da constituição se encontra a mener allusão para enunciação
de proposições oppostas aos artigos que devem ser reformados j
si do methodo estabelecido na constituição, segue-se a maior
li]Jerdade possivel para as duas legislaturas e para a nação,
procedendo todos com pleno conhecimento de causa, indispeu
savel é supprimir no artigo as palavras - que {Ol-em oppostas
às PI'oposições - e tal esporo eu que seja a llecisão da as
sembléa geral.

As minhas esperanças sobre o resultado da presente reunião
são lisongeiras, são animadoras, porque espero que vença a
r!j,zão e n~o o llllmero. Qualqjler que seja a divergencia de opi
nião entre as cam~ras, sobre o melhor Il!0do de reformar a con·
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stituição temQs todos um ponto central, e a pequena distancia
que nos ha de reunir c conciliar - o bem da patria em perigo.

Temos todos dous pharóes constantes-a honra e a virtude 
que nQs levarão a bom porto, e salvamento, qualquer que alias
tenha sido o ponto de partida de cada um do;; representantes da
nação. O successo verificara si estou illudido, e a nação, e o
mundo civilisado farão imparcial justiça ao nosso procedimento.

Discurso do marqpez proferido na sessão de 21 de setembro de
1832 sobre a vitalicidade do senado.

Sr. presidente.- Eu não serei jámais o advogado da má orga·
nisação do senadQ, ainda menos da concentração de todo o poder
legislativo na camara dos Srs. deputados. Firme na solida dou
trina, que o melhor elos governos conhecidos até hoje é o
m0Jt~rchico - hereditario - constitucional- representativo, e que
sua melhoria e perfeição consiste no equilibl'io do;; tres ra·
mos de que se compõe e poder legislativo, sustentarei quanto em
minhas forças couber aquellas reformas que tornarem nossas
instituições mais proprias para manter o desejado equilibrio ; e
si em consequeucia de votações anteriores contrarias ao meu
modo de entender, ou si em consequencia de rejeição do arbitrio
que logo lembrarei, não for possi vel estabelecer completamente
a independencia absoluta de cada uma das camaras, votarei pelo
expediente que ilzer menos damno, quero dizer, pelo que menos
alterar o equilíbrio dos poderes, e deixar a cada uma q/J,s Ca
maras maior facultlade de repellir as aggressões d:1 outra.

Que a organisação do senado é imperfeita, e em muitas occa
siões póde ;;er perigosa, ):>em faci! é demonstrar.

E' imperfeita, porque tendo numero fixo, mui limitado, e sem
substitutos, não póde bem desempenhar os trabalhos das com
missões logo que faltem 10, ou 12 de seus membros, e sem o
nobre sacriticio de saude de alguns dos senadores presentes,
talvez já não houvesse sessão.

Pód!3 ser perigosa, porque, formando-se em seu seio uma
maioria obstinada, e nem sempre a obstinação parte de máo
principio, antes passa em proverbio que granues males se tem
feito com as melhores intenções, apparecendo, digo, uma tal
obstinação contraria aos votos do monarcha e da nação, nem
um, nem outro possue correctivo legal, e sem correctivo legal,
mister será empregar a força ou por parte da nação, ou do
monarcha.

Em nmbos os casos 11a sempre risco, desordem e desgl'aças.
II s~becloria,filha da experienci:1, aconselha pois, que se est:1be

leça O correctivo legal, reparando assim o ellquecimento da con
stituição.

Um nobre senador autor da constituição, e meu amigo, jul
gando da generalidilde dos homens por si, e seduzido talvez pelo
execessivo amor, que todos temos aos no~oll filhos, s):JstentQu
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que nem havia esquecimento na constituição, nem o senado b1'a
zileiro era susceptivel de obstinação.

E em que fundou elle esta santidade eterna do senado ~
Vós ja ouvisteis, senado sem prestigio, sem riqueza, sem pri

vilegios, sem clientela, deve por eu proprio interesse ligar-se
a constituição, como unico meio de conservar a força mora 1.

Um tal argumento prova de mais e conduz a absurdo.
Todos os homens por seu proprio interesse devem ser honrados,

e probos, porque os perjuros, assassinos, e salteadores são detes
tados, e perdem toda a força moral na sociedade; em consequencia
as leis contra o prej urio, asssasinio, e roubo são escusadas.

Creio que ninguem tirara semelhante consequencia, e de certo
o nobre senador, que tal argumento empregou para o senado,
sera o primeiro a rejeital-o em qualquer outra hypothese.

Reconl1ecidlt a possibilidade de obstinaç,;1,o no senado, reconhe
cida fica a necessidade de correctivo legal. Qual deve ser esse
correctivo ~

Eis a questão que temos a resolver, e de que nos devemos
occupar em boa fé, a sangue frio, sem o reprehensivel orgulho
de não ceder ás razões de outrem quando convincentes, ou com
o criminoso proposito de voto antecipado, rejoitamlo todo o ge
nero de discussao.

Os argumentos extremos nem convencem, nem merecem mui
longa refutação.

Tocarei passageiramente em alguns para chegar quanto antes
ao meu objecto.

Qnerem uns que a essencia do senado consista no vitalício,
unico meio de dar estabilidade, independencia, e sabedoria con
summada ao legislador; do que deveria segnir-se a outra cama
1'0. deve ser vitalicia, para que os senbores dcputados, que tam
bem são legisladores, tenham como convém, independencia, e
sabedoria consummada. Este meio porém, não se propõe para
a camara dos 81'S. deputados.

Querem outros que o senado passe Crequen tes vezes pela fieira
da eleição popular para se identificar com a nação, e seus
intere ses.

Deveria seguir-se igualmente, que os empregados publicas
fossem todos de eleição popular e frequente para se identificarem
com os seus interesses.

Entretanto esqueceu a magistratura que continúa vitalícia a
despeito de todas as reformas, e sendo contra ella maior e m:ús'
geral o clamor nacional.

Não h:1Verá meio termo entre taes extremos ~ Creio que sim,
e lembrarei a eleição popular com intervenção do monarcha
como presentemente é, mas por um espaço de tempo. que
nem tolba anação o exereicio de sua soberania, nem prejudique
o principio da estabilidade, tão essencial em uma das camaras,
nem destrua a independencia de ambas.

Tudo seria conciliavel com o periodo de 12 annos, si pela
votação de untes de hontem a indepeadellcia do senado, não
fosse quasi completamente destruida.
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Eu e outros nobres membros da assembléa legislativa, em
vão insistimos contra. a ligação das duas votações, e que melhor
seria decidir primeiro a duração do senado, do que o art. 61,
porque continuaado o senado como está, indispensavel era o
correctivo da votação promi,scua, bem como era indispensavel a
independencia absoluta. sendo temporario.

Não temlo a eloquencia de um nobre deputado, que com tanta
polidez, e direi mais, com tanta boa fé atacou honte n a vitali
ciedade do senado, assim como no dia antecedeute ha.via susten
tado a inclepenJencia absoluta do mesmo sena.do, não me atrevo
a repetir seus argumentos, temendo enfraquecel·os, além de que
os considero na memoria de todos j mas, fortificado naquelle;;
argumentos e nos principios que hei omittido, sustento que vota
ção promiscua e senado temporario são incompativei .

Como porém ela suppressão da. emenda sobre o o.rt. 61 seguiu-se
não haver no projecto de reforma palavra alguma sobre votações,
poderá a as.sembléa. legislativa tudo conciliar ainda, con vertendo
em artigos a proposição que di cutimos, da maneil'a "eguinte : 
São reformaveis os artigos taes e taes para o senado ser tempo
rario, e renovado por terço na occasião de se renovar a outra
oamara j tendo supplentes, e votação separada depois da dis
cussão nas duas camaras reunidas.

Si a assembléa tomar este expediente, todos os votos, todos
os desejos serão preenchidos. Si, porem, insistir na votação
promiscua e senado temporario, qual será a nossa fórma de
governo 1

Perfeita oligarchia da camara elos Srs. deputados durante
a menoridade do monarcha, porque nem a regencia tem o
veto !l0r oito annos, nem o senado meios de resi til' á votação
promIscua, sem tornar-se criminoso pela rejeição de todo o
projecto, que de mistura com optimas ideas contiver a.Igumas
menos boas.

A omnipotencia, senhores, só está bem na divindade, porque
reune supremo s:Lber com suprema bondade e justiça. Nos
homens é sempre perigosa; a nenhum, ou a nenhuns deve ser
permittida. Em tal extremo, tendo de escolher entre dous males,
votarei pelo menor.

a senado vitalício como está póde commetter abusos, mas seus
abusos podem tambem er corl'iO'iuo pela votação promiscua.
a senado como está, não pMe embaraçar todas as aggre sões da
camara tempol'aria, mas embaraçua algumas j o sen.ado tempo
ra.rio com votação promiscua é nullo j o equilibrio dos porieres
não existe, e a anarchia ou o despotismo cahira sobre nós. O
senado temporario por longo prazo, e com independencia de
votação, é optimo e preeoclJel'á 03 fius que se desejam.

A sorte dos homeos moderados, em tempos de geral excitação,
é desagradar a todos o~ partidos, as im e tou prepa.rado pal'a
incorrer no desagrado do:> que não querem que levemente se
toque na organisação do senado, bem como no daquelles, que
arintemente querem concentr,lr todos os polIeres em uma SÓ
camara.

5i
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Havendo reconhecido a imperfeição da ol'ganisação do senado,
e estando persuadido que alguma reforma era necessaria, como
outr'ora pensava um venerando prelado portuguez a respeito dos
eminentissimos cardeaes, apontei diiferelltes meio~; e por ultimo
insisti (uma vez salva a independencia absoluta dlts camaras)
pelo temporario de 12 annos, porque este periodo pouco menos
é do que o termo médio da duração da. vida depois tios 45 annos
de idade, e porque é sufficiente para dar estalJilidade ao prin
cipio conservador inherente ao senado. Segui mais o espirito da
constituição, que não deu ao monarcha veto absoluto, mas tem
porario.

Si na,quella restricção nili) se julgou destruir a realeza, embora
os monal'chas de ouiL'as nações, com governo representativo
tenham o veto absoluto, como poderei eu considerar que a essen
cia do Isenado seja alterada duran te 12 :1Dnos, em lagar ele
toda a vida, cujo termo de duração pelos ca.Iculos de probabilidade
coincide perfeitamente? Mas, assim como para o veto do monarcha
se fixou o prazo de duas leO'islaturas, dando tempo pn.ra se acal
marem as paixões e conhecer-se a vontade nacional, exercitando
o imperador em todlt a plenitude o poder moderador, sem risco
ele obstinação, assim tambem para que o senado seja temporario,
mister é longo prazo e perfeita independencia.

São estes os principios que me dirigit'am, e assim opinei nas
precedentes discussões, mas si hoje não for admittido o arbitrio
que offereci, e o imperio for ameaçado de um simulacro de
senado, de uma camara oligarchica e de um mal maior do que a
vitaliciedade do senado, votarei por ella.

Discurso pronunciado pejo mal'quez na sessão do senado de 24
de setembro de 1832.

Defender apropria honl'D. injustamente offendida é um dever
de todo o homem de bom; defender a honra de outrem, ou dos
ausentes, é uma virtude das almas generosas; assim por do
brados titulos eu deveria sahir a campo, si out1'o mais imperioso
dever não me impuzesse honroso silencio. Este uever eu me
não impuz em consequencia da advertencia de V. Ex. que seria
bastante, mas em consequencia de minha antel'ior convicção, que
a assembJéa geral legislativa quereDGlo decidir a importante
questão, si o senado brazileiro deve ou não ser vitalício, querendo
ouvir com attenção e prazer, tudo quanto a sabedoria antiga e
moderna tem ensinado pró ou con tra a instituição e essencia de
um senado, muito estimaria não ter ouv~do cousa alguma pró,
ou contra os senadoros porque a assemblea geral detesta as per
sonalidades ou sarcasmos.

Tal é, senhores, a razão porque não combato os factos artei.
ramente expendido lJa antecedente se são para reprimir os se
nadores. Nada seria mais facil do que refutal-os, mas a refutaç;io.
me submergiria na mesma degl'ad<tção das personalidades, dos
sarcasmos; aulicos de um lado, jacobinos de outro, são expressões
indignas desta casa.
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Direi, pois, uma só verclade, e bem tL'iste, quer o senado seja
tempol'ario, ou vitalício, quer seja feitul'a da eleiçã.o populal', ou
lias assembléas provinciaes; quer o monarchn. il1tervenlJa, quer
não na escolha dos senadores, e1les terão sempre o cunho da
impel'faição humana. Merecimento o-eral, e absoluto, não e
encontra em neDhum corpo collectivo, em nenhuma camara. Nós
veremos em ambas a gradação infallivel desde a eabedoria activa,
e patriotica, até a ignol'aDeia dOI'meo te e epicurista.

Deixemos, pois, os senadores para nos occuparmos do seDado;
confl'ontemos as razões expeudidas com sincero desejo de acertar
e facilmente veremos conciliadas as duas opiniõ.~s oppostas.
Eterna. divergencia só póde hlwer entre a virtude e o vicio,
nunca entre os escolhidos da nação.

O senado vitalicio não tendo estimulo de ambição, contenta
se do presen te, e resiste a todo o mel boramento.

Sera esta proposição verdadeira '? Serão os factos em seu
abono ~ Creio que não. O senado brazileiro resistio à torren te
das innovações, a destruição total da constituição do imperio j
mas o senado admittio, susteuta e defendera sempre aquellas
rcformas, 0.1 tamente reclamadas pela nação, aquellas que vão
fazer a prosperidade de todas as proviDcias.

Autoridade legislativa nos conselllOs para os objectos de seu
peculiar interesse locaL divisão de rendas em geraes e provin
ciaes, foram reformas admittidas pelo senado quasi unanime
mente. Póde-se bem dizer que a opposição que a este respeito
appareceu, foi mais para esclarecimento da discussão, do que
para retardar de um só dia o beneficio a todas as provincias.
Digo segunda vez, todas, porque foi comprehendida esta pro
vincia, que esquereu no original projecto.

O progresso das luzes é constante, não para. As notabilidades
variam. O senado deve ser renovado frequentemente para que
não fique estacionaria e nas trevas, para que as notabilidades
de hoje succedam ás de !lontem, que ja são mediocridades, ou
menos que isso.

Si a sabedoria legislativa fosse como as moda, que a ultima
chegada é sempre preferida pelos ca quilbos ; si a nomeação de
senador fosse acompanhada de segregação absoluta dos homens.
e dos livros, de cel'to a renovação do senado deveriól. ser fre
quente, ta.lvez annual, melhor ainda cada mez.

Si, porém, a sabedoria é uma acquisição feita com muito estudo
e trabalho; si o estudo e trabalho é permittido a todos, eu não
concebo como entre contemporaneos, o progresso esteja mais de
um lado, do que do outro, como o actor que e tá em scena,
tenha menor incentivo, ou não desempenho tão bem o seu papel
como qualquer outro homem de menos idade, menos pratica, e
que esta fóra do theatro. Seria pi'eciso admittir que entre nós
o nome de senador tem a mesma fOl'ça que, em Portugal se
attribue ao de frade bernardo.

Notabilidade e aristocl'acia são duas cousas differentes, que
umas vezes estão unidas, outras vezes separadas.

:\. aristocracia brazileira, aquella que a con tituição reconhece,
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consiste na virtude, na sciencia, e na riqueza. Esta aristocracia
existe em todas as nações, em toda a fárma de governo, e faz o
melhor ornamento da sociedade. Qualquer que tenha sido, ou
haja de vir a ser o furor e suceesso dos niveladores, e11es nunca
poderão destruir este genel'o de supel'ioridade.

A notabilidade nasce do bom, ou máo emprego das nossas fa
culdades. Os que defendem no ciLmpo ou na tribuna a liberdade
da patria; os que abnegando fazendo familia, e vida, procuram
melhorar a sorte da humanidade ;1,illicta na.:; cadeas, ou na es
cravidão ; os que sem tanto risco, mas a força de estudos des
cobrem cousas tão uteis como a vaccina, machina de vapor, e
outras, são homens notaveis em todos os tempos, em todos os
paizes.

Taes notabilidades jamais descem á mediocl'idade, contempo
raneos, e vindoUl'os lhes consagl'am respeito e veneração.

Os que são instrumentos de destruição, os que empregam a
coragem, e sedutora eloquencia para a ruína da patria; os que
constituidos chefes de partido, euteetem constantemente a febre
revolucionaria, tambem são homens notaveis. Taes notabilidades,
passada a crise, desfeitos os partidos, não descem á mediocri
dade, descem à nuUidade, não tem a veneração, tem a execração
de todos.

Washington, Franklin foram notabilidades, assim como tam
bem foram Dantou e Robespiel're. Dit'a alg-uem que notabili
dades desta natureza se devam substituir? Não. A notabilidade
adquirida pela virtude, não deve ser substituida, deve ser con
servada. Para as notabilidades deste genero que apparecerem de
novo, estara sempre a por-ta aberta pela mão da inexoravel
morte.

Não se trata agora de ser, ou não ser vitalício, é um mero
appello para a J;lação, ninguem o deve temer, porque a sobe
rania nacional é sempre juSUt.

Nos objectos em que a Constituição estabeleceu regras positi
vas para o DOSSO procedimento, não cabe appellação ou aggravo.

A Constituição manda, que, vencida a necessidade da reforma
de algum artigo constitucional, se expedirà lei para que os elei
tores confiram especial faculdade aos deputados para a preteD
ditla alteração, ou reforma, e sendo a materia discutida Da se
guinte legislatura, prevalecerá o que for vencido. Eis a regra
do processo, e da sentença, e nisto não páde haver i1.ppel
lação ou aggravo: mas aumittamús que convém o appallo à
nação, e que mesmo o elevemos fazer, qual sera a razão sutfi
ciente para que este dil'eito, esta conveniencia não abranja o
art. 011 Appellemos para a nação contra o vitalício, mas quanto
a votação promiscua, gual'demos pl'ofunilo silencio! Um tal
procedimento é iuju to; ou devemos appeliar do vitalicio, e
votação promiscua, ou de nenhum.

O senado vitalicio páde cahir em decrepituue, de certa idade
em diante sofira o corpo, e so11re o espirito: mister é que o se
nado seja temporario, e que não exceda a 12 annos o pt'azo de
seu exercicio.
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Esta objecção é real, à verdadeira, nàs a sentimos, nàs a vemos,
forçoso é admittil-a.

O prazo de 12 anuos é sufficiente para a conservação do prin
cipio de estabilidade; principio que sem duvida fàrma o mais
solido argumentora favor da vitaliciedade do senado.

O prazo de 12 annos pelo calculo das probabilidades, tambem
coincide com o termo médio da duração da vida, depois dos 45
annos de idade, que tambem é o termo médio da entrada dos
senadores em exercicio.

Assim este prazo concilia as opiniões oppostas, reunindo o que
ha de mais essencial, de mais importante em ambas, quero dizer
estabilidade sem ~ecrepitude, moderação sem torpor; assim nós o
deveremos adoptar, uma vez salva a liberdade do senado, con·
ditio sine qua non, porque sem liberdade ninguem deve existir.
Um senado sujeito as influencias e vontade do monarcha, ou dos
deputados, seria a peior de todas as instituições.

Eu não digo que ser ou não ser o senado v~tali.::io, seja
questão de vida ou de morte; mas sustento que é queíltão de
vida ou de morte, ter ou não ter cada uma das ca,maras um
veto absoluto: poder ou não poder uma repellir as aggressões
da outra,

Com senado temporario, e votação promiscua, nem o monarcba
nem a nação terão a menor garantia contra, o pleno poder, motu
proprio, e certa sciencia, da camara dos srs. deputados

Si tal monstmosidade politica passar, o que Deus não permitta,
teremos sim uma camara com o mesmo nome, mas em, realidade
uma constituinte, ou convenção nacional.

N barreira que ainda ficará no senado, pela rejeição total de
qualquer projecto, é mui insignificante, é mesmo nul1a para a
lei das leis, como ora se cbama a lei do orçamento. Esta lei que
só deveria occupar-se da receita e despeza legalmente estabele
cida, abranjo depois de certa época, tudo quanto se quer, ó ver
dadeiramente um marcbetado, um mosaico legislativo; e sendo
annual, e indispensavel para o andamen,to do governo, poderá o
senudo sem crime rejeitaI-a ~ Fará emendas, mas a 'Votação pro
miscua repora tudo no statu quo.

Um nobre orador, que merece a maior confiança daquel1es que
opinam contra a vitaliciedade do senado, pela segunda vez atacou
antes de bontem o art. 61, e prO/;netteu que solicitaria a sua
revoljação.

Não será tanto preciso, bastará que a redacção da proposição
em artigos seja tal, qual propuz, e que no fim do meu discurso
mendarei á mesa.

Outro nobre orador, que igualmente merece a maior confiança
daquelles que opinam a favor da vitaliciedade, citou com em
phase um exemplo da França que devemos aproveitar. A França
não destruiu a camara dos pares, fez uma modificação, passou de
hereditaria á vitalícia; cedeu um pouco, mas não resistiu á tor
rente da revolução.

O Brazil, digo eu boje, não resista á torrente da revolução,
ceda um pouco, modifique a instituição passando de vitalícia a
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temporaria, mas com o razoavel prazo de 12 annos, e inteit'a
liberdade na votação do senado.

Ceda cada um ele nós um pouco de suas opiniões, resulte tIa
reunião das camara8 a suppressão de todas as facções, e não o
crescimento das que existem ou poderão nas~er.

Animado do mais puro patriotismo, tendo em vista unicamente
a paz, a liberdatIe, a união do Brazil, eu vos o1:1'ereço a seguinte
redacção:

São reformavei' os arts. 40, 41, 43, 44 para que o senado seja
tem pararia, e tenha supplentes, devendo ser renovado pela terça
parte, na occasião em que for eleita a eamara dos deputados e
sendo a votação de cada uma das camaras em sepal'ado, quando
tiver logar a discussão promiscua.

Rio, 24 de setembro de 1832. - M:at'qtle:: ele 13w-bacena.

Discurso do marquez, sobre o conselho de estado pronuliciado
no dia 25 de setembl'o de 1832.

Foram, Sr. presidente, baldados os esforços de V. Ex. hontem
para trazer alguns oradores ao ponto princi pai da questão sem
alguma mistura de personalidades ou calumnias.

Apenas começou a discussão sobre o conselho de estado, um
nobre orador, que não foi chamado a ordem, deixando em per
feito esquecimento a instituição do conselho, sem produzÍl' uma
só razão pró ou contra a utilidade de sua creação, lançou sobre
os conselheiros uma serie de imputações, cada qual mais atroz'; e
levou tão longe sua pia afl'eição, que até factos anteriores á
creação do conselho, foram imputarIas aos conselheiros, como
crime::. de leza nação.

A constituinte foi dissolvida ante8 de haver conselho, e a culpa
foi toda dos conselheiros.

Assim nós vimos hontem um pastor de segunda ordem, um
ministro do Deos de Paz e Cal'idade fazendo o papel de lobo da
fabula que antes de devorar a sua presa, lançou-lhe em rosto
crimes, e factos antes do seu nascimento. Eu não usarei de re
presalias contentando-me com dizer, que, sendo o conselho de
estado meramente consultivo, podem alguns actos do governo ser
contrarias :1 votação dos conselheiros, e qualquer juiz imparcial,
que fosse encal'l'egado de julgar do caracter e merecimento dos
conselheiros, pediria primeiro as actas, por!}ue só com ellas
adiante de seus olhos, poderia conhecer ouro e fio, qual foi o an
damento dos negocias,

Admittindo porém, e por mera fórma de argumento, que os
conselheiros eram mãos, como o nobre orador avançou, a conse
quencia necessaria seria accusal" e punir taes conselheiros, mas
não extilJguir a instituição de um conselho de estado, que todas
as nações têm julgado indispensavel para o bom governo do es
tado. Com o mesmo, ou ditrerente nome, e com variada. organi
Ração, existem em toclos os pa,izes civilisatIos, em toda. a fórma
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de governo, conselhos de estailo. De existi!' conselho de estado,
de ser a instituição necessaria, não se segue que a sua organi
sação deva formar um capitulo da constituiÇ<'ío.

A constituição deve occupar-se unicamente da organisaçào dos
corpos, que exerci tam os quatrQ grandes poderes constitucionaes.

Que o imperador, que o senado, que a camara dos deputados.
que o ministerio, que o conselho supremo de justiça, formassem
capitulos da constituição estou de accordo, mas quanto ao
conselho de estado, repartição subalterna, que não exercita
poder algum constitucional, corpo meramente consultivo, nin
guem dir:'l. com razão que mereça o logar que occupa, na nossa
lei fundamental. Entra na classe das repartições, cuja creação,
attribuições, e vencimentos, pertencem as leis regulamentares.
Si fôra permittido qualquer emenda, eu proporia que ficasse o
primeiro artigo do capitulo, supprimindo-se toàos os outros; mas
corno não ha alternativa, ou si ha de supprimir ou ficar todo o
capitulo, entendo que deve ser supprimido pelas solidas razões,
que expendi, as quaes são taml)em aquellas que produziu contra
a constituição o clero, nobreza e povo, quando sendo convocado
em 10 de fevereiro de 1824 na capital da Bahia, eu e mais dous
illustres membros que se acham presentes, persuadiamos, e
conseguiamos que a constituição fosse jurada. Então ficou em
penhada a nossa palavra de reclamar na primeira occasião contra
o ca.pitulo do conselho de estado. De minha parte teuho-a cum
prido; os outros illustres membros o farão com superioridade de
talento e da maneira que bem lhes parecer.

CAPITULO XLII

Era pela maneira ampla, comprehensiva e liberal que se vê
nos bellos discursos contidos no capitulo antecedente que o
marquez de Barbacena servia a patria no seu logar no senado.

Animava-o o mais puro patriotismo, pois tinha unicamente em
mira a paz e liberdade, e a união e integridade dos brazileiros.

Nas suas orações não procurava o marquez excitar os applausos
do entllUsiasmo, mas sim pela demonstração da verdade, gran
gear a ailhesão dos espiritos calmos em prol das doutrinas que
expendia; e não obstante, el'a elle todavia um al'gumentador
agudo, dextl'o, logico, e de recuraos inesgotaveis, dialectico
eloquente, sentencioso e persuasivo, e discursador lucido e na
tural na exposição da materia de que tratava. Emfim, mostrou-se
o marquez de Barbacena neste periodo da sua vida publica, um
dos oradores mais consummados que oBrazil tem produzido. Com-
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pare-se o succo e substancia, o desinteresse, a ausencia absoluta
de motivos pessoaes, o pUl'O patriotismo que resumbra nas beIlas
orações que venho de transcrever, com as espumosas banalidades
e as vistas interesseiras que transpiram nas palavrasas arengas
dos nossos tempos, e com pezar· se reconhecerá que a escola
moral dos homens poli ticos, tem baL'\ado muito neste paiz.

Não era o marquez homem que se deixasse captivar ou seduzir
por panaceas francezas, pelo contrario o seu entendimento claro
e perspicaz imprimia nas medidas que adoptava ou propunha Q

cunho do positivismo e bom seDSO pratico dos inglezes, o qual
estuda as circumstancias, e sabe sempre proporcionar com sin
gular acerto e efilcacia, os meios aos fins que se tem em vista.

O marquez de Barbacena não participava do furor inno
vador que de mistura com muito patriotismo atrectava a so
ciedade brazileira naquella epoca heroica; mas via-a agitar-se
demandando reformas politicas, e pois com a previdente saga
cidade, tino e ]Jl'udencia que o distinguia, queria que o senado
cedesse aos reclamos puhlicos, aquillo que era justo e razoavel,
afim de que, por esse modo acercado do prestigio que cinge o
patriotismo e sabedoria, pudesse elle oft'erecer uma base larga
e solida, para nella firmar-se o governo da nação e alli fazer
frente e debellar a hydra revolucionaria que, com sinistra e
ameaçadora. catadura se erguia e aprestava para subverter a
ordem da sociedade.

Os serviços prestados á causa publica por este egregio brazi
leil'o, nesta plJase tormentosa de nossa historia, foram relevan
.tissimos. A sua. posição e influencia no senado, era uma fOl'te
columna em que o governo da nação se apoiava. E a nobreza. e
generosidade do seu caracter não era inferior a sua dedicaÇc'ío a
patria, pois que esquecido jit das offensas recebid,ls de D· Pedro,
e obedecendo unicamente os dictames elevados da sua esclarecida
consciencia apresentou-se occasião de manifestar em alto relevo,
estas bellas qualidades do seu espirita, por motivo da solução
que em agosto de 1833 teve o senado de proferir a respeito de
uma carta que lhe fôra dirigida pelo ex-imperador; sendo o
parecer das commissões reunidas que examinaram a materia
redigida pelo marquez, e concebido nos termos que seguem.
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As commissões reunidas de constituição, de diplomacia e de
fazenda examinaram com a maior circumspecção a carta dirigida
a este senado por sua magestade imperial o Sr. duque de Bra
gança, datada em (3 de maio do corrente anno, acom~anhada da
~xposição dos direitos que competem a eUe, e a sua augu~ta

esposa; e do parecer que sobre. a mesma exposição deram os
mais notaveis membros do corpo dos advogados de Pariz e da
camara dos deputados de França.

DoUi:; são os objectos desta exposição: o primeiro, versa sobre
despezas, que o Sr. duque de Bragança reputa que devem per
tencer à nação brazileira; o segundo. sobre a contilluação de
pagamento da dotação annual de 100:000$, estabelecida
á imperatriz do Brazil, pela lei de 11 de agosto de 1827, esti~

pulada no contracto do ca<iamento .para gozar emquanto viva
for sua magestade imperial a Sra. duqueza de Bra,gança" não
obstante a abdicação que .la corôa imperial do Brazil fez seu
augusto esposo o Sr. duque de Bragança.

Sobre o primeiro objecto, entendem as commissões reunidas,
que não existindo no senado omcios, contas e papeis alguns a
este respeito, mas sim na camara dos deputados, e ahi ainda
pendente de deliberação, convém esperar-se pela resolução que
a camara dos deputados houver de tomar sobre os pareceres
das com missões da mesma camara, que deram origem a esta
exposição, para á vista della tambem deliberar o senado, como
entender dejllstiça ou de conformidade com o decoro nacional.
Quanto, porém, ao segundo objecto, as commissões examinando
o contracto do casamento do Sr. D. Pedro, então imperador
do Brazil com a serenissima Sra. D. Amelia, princeza de
Leuchtemberg, reconhecem tanto o direito adquirido pela dita
senhora á dotação estabelecida pela citada lei de II de agosto
de 1827 emquanto imperatriz do Brazil, como ás arras esti
puladas no contracto do seu casamento, no caso de viuvez,
ou deixar de ser imperatriz pelo motivo que occorreu que é
uma viuvez politica.

As circumstancias em que se acha seu augusto esposo para
com o Brazil, se afrouxaram rigoroso direito á, dotação estabele
cida na citada lei a eUa, como não imperatriz actUl.\.l, lhe trou
xeram á verificação da outra parte da estipulação do contracto,
isto é, ás arras promettidas. Nesta intelligencia entendem que
a assemblEia geral cumpre arbitrar as ditas arras. E conside
rando por uma parte o decoro de uma princeza, que outr'ora fez
o ornamento do solia do imperio, e consultando por outra parte
a honra e dignidade do Brazil, otrerece a seguinte resolução:

A assembléa geral legislativa resolve:

Artigo unico. Fica arbitrada a sua magestade imperial, a
duqueza de Bragança, as arras estipuladas no contracto do seu
casamento com sua magestade a duque de Bragança, datado
em Oanterbury aos 30 de ma,io de 1829, na quantia de 100:000$
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annuaes, que lhe serão pagos desde que deixou de perceber 'a
dotação de imperatriz do Bl'azil.

Paço do senado, em 8 de agosto de 1833. - Visconde ele Al
cantara. - Visconde ele Cairit. - Marque:: de Bm"bacena.
Marquez ele Mal·icei. - Marque;; de Baependy.

Foi a imprimir com urgencia.

Em consequencia de uma representação do conselho geral da
provincia da Bahia, pedindo remedia contra os males causados
pelo cobre em circulação, havia a regencia em nome do impera
dor, convocado extraordinariamente o corpo legislativo, para
tratar do meio circulante, e em seguida votou a camara dos
deputados um projecto de lei com essas vistas, e para a creação
de um banco nacional, o qual sob o titulo de - PrQjecto de lei
clue trata do meio circulante e da creação de um banco - subia
ao senado sendo alli apresentado em sessão de I de junho de
1833. Não havia,porém, tal projecto sido bem recebido pelo corpo
commercial da Côrte, o qual dirigia ao senado uma longa repre
sentação pedindo que não fosse eBe approvado, fundamento o
motivo da sua censura em argumentos que desenvolveu ampla
mente.

O projecto da camara dos deputados, ponderava a represen
tação:

Em lagar tle curar o mal, aggravava-o com outro mal
ainda peior, qual o da repentina desmonetisação tio cobre em
circulacão e cl'eação de um novo banco nacional, baseado em
principias inadmissiveis.

Era notaria que tinham sido as urgencias do estado que haviam
obrigado e. de algum modo justificado, o ruinoso systhema de
emittir-se mais moeda de cobre, do que a que era absolutamente
necess:.l.l'ia para trocos miudos, uso que tal moeda exclusiva
mente devia ter.

Eca igualmente notaria que a immensa quantidade de cobre e
notas emittidas tinham expeli ido os metaes preciosos da circula
ção e tomado o seu logoar, colhendo o estado momentaneamente
grandes beneficias tlahi, ao passo que para os interesses parti.
culares, eram semelhantes operações ruinosas.

A consequeocia destas desgraçadas medidas tinha sido uma
constante fluctuação no valor de todas as cousas, a ponto de
chegar a valer a moeda fiduciaria menos que a terça parte do
valor intrinseco daquella que representava.

Mas si a quasi desmonetisaÇ<lo repentina agora de mais de
20.000:000$ de moeda de cobre que circulavam no imperio,
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fosse sanccionada por meio de um acto leg'islativo, cauS<'tri:.o tal
medida inquestionavelmente maior damno do que a existencia
do mal que se pretendia remediar.

As prilJcipaes razões que se allegavaOl para uma medida tão
violelJta e injusta eram: primeiro, a grande quantidade de cobre
falo que circulava; segundo, a difficuldade ou talvez impossi
bilidade de se efi'ectuar o resgate; terceiro, o não haver-se a
nação compromettido por lei expressa de o fazer.

Era certo que a quantidade de cobre falso devia ser grande, a
vista do grande lucro que oiTerecia 1;1, sua falsificação; da insi
gnificante pen:l comparativamente com a gravidade do crime,
que o codigo criminal impunha aos moedeiras falsos; e do des
leixo geral das autoridades em não fazer descobrir os criminosos,
e impor-lhes essa mesma insignificante pena e da imperfeição dos
cunhas de que se tinha usado.

Era ig'ualmente certo que o resgate não se poderia eiTectuar
sem grandes dilliculdades; mas concluir destas razões que fosse
impossivel executar-se, ou que a nação não fosse religiosamente
obrigada a fazeI-o, era ju tamente o que nunca e poderia
admittir, pois de certo não era para o juvenil Brazil, cheio
de recursos e patriotismo, a proposição de uma bancarrota
nacional, por 20.000:000,,', e ainda mesmo (quando fossem)
40.000:000 000.

Os peticionarias não podiam comprehender como houvesse
quem seriamente pudesse duvidar da obl'igação que a nação
tinha de resgatar todo o cobre, legalmente emittido, quando
consideravam que os respectivos ministros de fazenda tinham
invariavelmente nos sellS relatarias, apresentado em cada sessão
do corpo legislativo, a quantidade de cobre annualmente
cunlJado, e os lucros provenientes disso, em que a continuação
da cunhagem lhes houvessem sido vedada nas leis do orçamento.

Duvidar, pois, de tal obrigação, por não haver lei expressa que
o declarasse, além de ser um mineral subterfugio, seria certa
mente um ataque formal contra a honra e probidade dos augustos
representantes da nação, suppondo-os capazes de premeditarem
uma cilada com o seu silencio a semelhante respeito, contra os
cidadãos incautos, que acreditando na boa fé do g-overno, haviam
recebido seus pagamentos, em moedas emittidas no proprio
t11esouro nacional.

Nao podiam, pois, comprehender qual fosse a razão attendivel,
para que as notas emittidas pelo governo tivessem melhor sorte
que o cobre emittido pelo mesmo governo, quando esta espe
cies o foram debaixo d3S mesmas garantias, e applicadas ao
mesmo fim.

Argumentava-se contra o cobre por havel-o falso na circulação
e tão perfeitamente imitado que não era passiveI difi'ereuçal-o
do verdadeiro; porém em iguaes circumstancias se achavam
tambem as notas, conseqnentememte deviam militar a respeito
dellas as mesmas razões sobl'e o não resgate ou amortisação.

O cobre, porém, necessitava de pl'ovidencias immecliatas e
promptas, justo era que á sua substituição se acudisse primeiro.
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o dinhéiro flduciario, que actualmente compunha quasi todo
o meio circulante do Brazil, era sem duvida uma calamidade
publica: era, pois, do dever e obrigação de cada um concorrer com
a sua quota para remediai-o, e não era de crer que houvesse
algum tão insensato, que não se sujeitasse antes e de bom grado
a isso, do que correr, o imminente perigo de ver alterado o
soeego publico pela bancarota naciouaL.

Trea iDtoleraveis defeitos encontravam os peticionarias no
projecto da camara dos deputados para a formação de um novo
banco nacional, a saber: primeiro, ser o governo accionista;
segundo, limitar-se-lhe o premio dos descontos, e terceiro, conce·
der-se-lhe privilegio nas execuções contra seus devedores.

O primeiro destes defeitos no extincto banco deu cansa á
primeira desordem no meio circulante, porque a não ter sido o
governo accionista, o banco não se teria atrevido a emittir notas,
som garantia alguma além de toda a proporção com o seu
capital; tão pouco se teria visto o extraordinario phenomeno, de
que sendo o governo o maximo devedor do banco, chamasse seu,
e dispuzesse como tal, do resto dos fundos metallicos daquelle
estabelecimento, propriedade exclusiva de seus credores além de
infinitas outras irregularidades de igual natureza, superfiuas dE'
enumerar, por serem geralmente conhecidas.

O segundo defeito consistia em limitar-se-lhe o premio a
6 % ao anno, qnando o da praça estava geralmente a 12;
facilitando-se assim aos que fossem influentes no novo banco,
tirarem o dinheiro dos seus cofres ao primeiro premio para com
elle rebaterem letras na praça ao segundo, como praticaram
muitos dos directores do extincto banco, enriquecendo-se sem
risco algum por meio daquelle monopoJio em grande prejuizo da
praça, pois mettiam depois na caixa as iden tioas letras rebatidas
sem as endossar, e sem que na escripturação do banco appare
c~sse outra cousa SiDão que aquelle estabelecimento estava
servindo á praça com os seus descontos a 1/2 % por mez,
quan~o realmente só servia a meia duzia de uzurarios velhacos,
que com tal monopolio lucraYqm duas e tres vezes mais que o
banco, dono do cabedal, e que corria todos os riscos da ope
ração.

A grande quantidade de letras protestadas por falta de paga
mento, existente no extincto banco, attestavam sobremaneira
aquelle abuso, que não poderia ter tido lagar, si ao banco tivesse
:oido permittido descontar aos p,remios correntes na praça.

O terceiro defeito cO,Ilsistia em conceder- e a um estabeleci
mento daquella natureza privilegio que não era commum a todos
os negociantes, porque além de ser contrario ao espirita da con·
stituição, abria a porta a innumeraveis abusos, e dava uma
superioridade intoleravel de condição, a quem já a tinha de so
bejo pela grandeza do seu ca1Jedal accumulaelo.

Seria passivei que tão depressa se pudesse ter esquecido os
immensos males que tinham provindo de identicos defeitos na
formação elo extincto banco, que mesmo antes de ser eUe liqui
dado, já se quizesse formar outro semelhante 1
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Seria assim perdido o que ensinava a experiencia de mais de
20 ann03, com numerosos exemplos passados debaixo de nossos
olhos?

Eis, em summa, os defeitos mais salientes que os peticionarias
encontravam na lei que acabava de passar na camara dos depu
tados, e que tocava a sabedoria profunda, e patriotismo decidido
do senado rejeitar, ou emendar de maneira que salvasse o im
perio das calamidades que o ameaçavam inevitavelmente, caso
fosse o projecto de lei approvado por esta augu ta camara, sem
alteração essencial, não se atrevendo os peticionarios a indicar
n,lgumas idéas que lhes occorriam para e executar efficazmeRte
o resgate do cobre, para não otrenderem o nobre orgulho do se
nado, ou roubar-lhe a gloria, que justamente lhe devia resultar
de tão relevante serviço.

Esta importante representação trazia uma columna do D~a1'io

da Oa'l1wra dos Senad01'es replecta de assignaturas, sendo a
primeira de José Francisco de Mesquita ('), seguindo-se as de
Joaquim Antonio Ferreira (2), Joaquim José Pereira de Faro (3),
Manoel Pacheco Ferreira, Manoel Teixeira Passos, Apollinario
José de Moura e outros magnatas da corporação commercial.

Sendo a representação lida em i:;essão, opinou o senador José
Ignacio Borges, que se mandasse imprimir com todas as assigna
turas que trazia, para se conhecer a fé e autoridade delIas :
opinaram no mesmo sentido os senadores conde de Lages, mar
quezes de CaravelIas, e de Maricá e Carneiro de Campos; e contra
o senador Almeida e Albuquerque; entã.() o marquez de Barba
cena pedindo a palavra disse:

Quando eu pedi a palavra foi com a intenção de responder a
algumas reflexões, que aqui ouvi, mas fallarei sobre o requeri
mento. Não ha nenhum homem por mais theoricamente in
struido que :;eja, que possa decidir com igual cel'teza sobre todos
os objectos; por i so em certas materia o voto da classe que
faz delIa a sua occupação habitual, é do maior peso na opinião
geral.

As im, quando sobre a materia em que é versado o Dobre
senador que se acha ao meu lado, se trata de alguma medida,
e ouço a sua opinião, luto e forcejo, ainda que seja contra o
meu modo de pensar, por amoldar-me ao eu conceito, pOI'que

(1) Depois marqu~z de Bom Fim.
(.) Depois vi conde de GUllrllLibll.
(3) Depois barão do Rio Bonito.
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considero que tem a presumpção de justo j do mesmo modo tam
bem no negocio presente, a opinião de todo o corpo do com
mercio doRio de Janeiro, nos deverá merecer o melhor conceito;
pois sabemos que esses homens são versados nos negocias de que
tratam.

Eu acho que é tanto mais util n. impressão e publicação de te
requerimento, ou representação, quanto na com missão de fazenda
do senado, entre mim e os outros dous membros della, lta uma
ditIerença de opinião total.

A attenção publica, senhores, está fixa neste momen to sobre o
senado; a commis"ão de fazenda pretende apresentar o seu
relatorio, creio que segunda feira; ha pois um espaço de tempo
em que se pôde imprimir este requerimento, e ao mesn~o tempo
ir á mesma commis ão.

Não julgo necessaria a convocação de aJgnns desses negoci
antes em quem a commissão tenha confiança para com elles se
entender, lembrada por um nobre senador, porque jâ se convidou
uma commissão externa, ella teve conferencias com elles, já deu
o seu parecer, temos o seu relatorio debaixo dos olhos, e por
isso não me parece necessaria t:11 convocação; comtul!o si a
commissão de fa.zenda julgar conveniente convocar alguns desses
homens que estão assignados no requerimento ou representação,
ella o fará; desistindo disso si en tender que póde a.presentar os
seus trabalho" independente de mais informa<;ões.

Julgando-se discutida a materia, resol \Teu-se que a represen
tação fosse a imprimir com as assignaturas, sendo, porém, 1'13

mettida a commissão de fazenda, ficando esta autorisada a
convocar, si assim entendesse preciso, um acommissão externa.

Tendo·se tambem vencido que a commissão de fazendo a.pre
sentasse oseu parecer, independente da. materia da representa
ção dos negociantes, sobre a qual poderia depois otIerecer a sua
opinião, passou o marquez de Baependy, como membro relator
da mesma commissão, a fazer a leitura do parecer della, o qual
alterava em pontos essenciaes, o projecto vinclo da camara dos
deputados, constituindo as suas emendas, um quasi projecto
novo. O parecer estava assignado por 131113 e pelo marquez de
Marictt, continha porém, muitas, disposições inadmissiveis, e em
pontos cardeaes deixava de corresponder á urgencia das neces
sitlades publicas, pois estabelecia que emquanto não fosse melho
rad(l, a circulação' pelas medidas que propunha, as moedas de
metaes preciosos nacionaes e estrangeiras, bem como o ouro e a
prata em barras circulassem pelos preços que as partes conven
cionassem, ou pelo corren te do mercado, não havendo accordo.

, .
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Esta medida, que precedia a outra qualquer na execução da
lei segundo o seu enunciado, era uma verdadeira bancarotu,
p elo menos tempot'a.ria.

O preço corrente do mercado seria sempre relativo à moeda
mais fallida que houvesse na circulação; e, si na arrecadação
das rendas publicas (na bypothese ele se estabelecer na arrecada
ção de todas ellas o systema ad valO/-em) não resultasse lesão das
partes, não poderia deixar de a haver nos pagamentos aos cre
dores elo Estado, mormente nos da divida publica interna: estes,
não tendo feito accordo sobre a especie de moeda em que tinham
de ser pagos, necessariamente o seriam pela moeda que domi
nasse na circulação, e sendo esta a mab fali ida, seriam taes
credores forçados a. receber uma moeda em um valor muito
abaixo da.quelle a que tinham direito; violencia essa que teria de
durar até que as outras medidas de lei se realizassem, e que
produzissem o elIeito desejado, a sabel': a cil'culação na razão de
100 reis por oitava de prata de II d. ou 1$600 por oitava de Guro
de 22 quilates.

Quanto às medidas propostas no parecer da commissão, a pri
meira na ordem da execução era a do re3gate do cobre então em
circulação por outro de novo cunho, ou pelo mesmo com 500

/.

de rebate no seu valor nominal, e por cedulas promissorias
ou papel moeda. Esta operação era confiada u commissões espu
Ihadas pela superficie do imperio ou ás camaras municipaes sob
as instrucções do ministro da fazenda na côrte e presidentes em
conselho nas provincias. Taes individuos, tues commissões tinham
de emittir moeda papel em nome ela nação brazileira! !! Tendo
tal papel de circular em todas as estações publicas sem outra
garantia da parte do responsavel por elle, que a boa fé de sua
emissão e franca circulação!! e isto até que fosse trocado por
outro mais difficil de ser falsificado, ou remido pelos fundos a
esse fim destinados! !

Esta operação era ainda um emprestimo forçado ou uma
bancn.rota, porque, si os possuidores de cobre não concorressem
ao troco no prazo marcado, o valor de sua propriedade era redu
zido a 50% segundo os principios da commissão; si
concorressem para. eSile troco, eram forçados a receber uma
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cedula por conta de metade do mesmo valor nominal. Si a nação
estava obrigada para com os possuidores de tal moeda a uma
divida superior ao preço corrente da mesma moeda, não era
certamente por semelhante meio que e1111 podia ser quite de suas
obrigações, pondo de parte as difficuldades no detalhe do resgate
do cobre, os transpor'tes, a moedagem dessas especies entre a
capital e as outras cidades do imperio, as despezas com salarios
de operarias, gratificaçõe~ de commissarias, etc., etc.

Relativamente ao resgate da moeda de ouro e prata, era o
. parecer da commissão igualmente falho, visto como estabelecia
preços e condiçÕes que teriam o e.treito de revogar a medida,
tornando-a impraticavel, independentemente de lei para es e fim
decretada.

Não era, pois, do modo algum satisfactorio o parecer apresen
tado pelos dous sobreclitos membros da commissão de fazenda,
depois de cuja leitura disse o presiclent~ do senado: o nobre
senador o Sr. marquez de Barbacena ficou de apresentar o seu
voto em separado, na segunda-feira j portanto, parece-me que
será melhor que vão ambos os projectos a imprimir-se.

Com e.treito, no dia designado apresentou o marquez o seu voto
em separado. Era um trabalho importantissimo que demons
trava a proficiencia attingida pelo marquez em finanças. Divi
dia-o ol1e em partes, em cada uma das quaes considerou, e
proveu de adequado remedia, uma urgente necessidade do
Estado.

Estabelecia o resgate da depredada moeda fitlucial-ia, sem
lesar a boa fé dos possuidores. Provia um novo meio circulante
seguro e estavel. Criava os tributos precisos para as operações
do resgate e sub tituição j e instituia um banco de circulação e .
de deposito na cidade do Rio de Janeiro, com a denominação de
Banco do Brazil.

Ainda hoje depois elas notaveis acquisições ultimamente reali
sadas nos conhecimentos da economia politica, pela promulgaç..'io
de principias, até ha pouco ignorados, sera este notav&l do
cumento consult::\do com summo proveito pelo cultor da sciencia,
o qual não deixará então de tributar a sua admiração pelos pro
fundos estudos do marqu6z sobre a materia. E, pois, comql1anto
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bastante extenso, todavia não deve este - vot.o em separado 
do i!lustre marquez de Barbacena, deixar de entrar integral
mente, em um escl'ipto que é a historia da sua vida. Ei-Io :

O abaixo assignado, membro da commissão de fazenda, dif
fel'indo em opinião 'de seus illustl'es collegas sobre a;lgumas
medidas, que eUes oITerecem como emendas ao projecto viudo da
outra camara para melhoramento do meio cil'culante, não
occultara ao senado o embaraço que experimenta em dar um
voto separado. De um lado teme estar em erro não concol'dando
com pessoas, cuja superiol'idade de luzes reconhece, e neste
caso desejaria cala:'-se; m s de outro tambem reconhece que o
dever imposto pelo senado a cada membro de com missão quando
a encarrega de qualquer exame é expor francamente ua opi
nião acompanhada das razões e principios em que a fundu, por
que o principal objecto tlas commis ões não é indicar simples
mente o que se de"e faze'e, mas expender as razões por que
approva, regeita, ou emenda qualquel' proposição submettida
ao seu exame.

Em taes circumstancias prevalecendo no abaixo assignado
os sentimentos do dever a timidez pela desconfiança de sua ca
pacidade, toma a desculpavel resolução de expor quaes sejam os
meios em sua humilde oQinião mai proprios para melhorar o
meio circulante e satisf,\zer as l'eclamações das peovincias mais
gravadas com o triplicado mal de papel moeda, de cobre,
e de falsificação constante, e progressiva de umas e outras
moedas.

O abaixo assignado aj udado pelos trabalhos admiravcis da com
missão externu, creada pelo decreto de 8 de janeiro, e aprovei
tandd-se da experiencia de outras nações, ofl'erecerá difl'erentes
projectos a consideração do senado: primeiro, para evitar im
mediatamente o contrabando rio cobre, e pôr termo a inquietação
geral de algumas provincias; segundo, para estabelecer padrão
de valores, e systema monetario, e terceiro, finalmeute, para a
creação de bancos.

Havendo varias nações experimentado igual desordem, e
depreciação em seu meio circulante, e conseguido por boas leis
estabelecer o credito, e confiança, levando em curto e paço de
tempo os titulas de sua divida ao par, e acima do par, assim
como o cambio com as nações estrangeiras a pequenas variações,
filhas unicamenle de causas independentes do meio circulante;
permittido é esperar, que, com igual systema de justiça, e boa
fé conseguiremos o mesmo reilUltado, porque em realidade ne
nhuma dessas nações (proporções guardadas) tinham maior
riqueza, ou menor divida do que actualmente tem o imperio do
Brazil e).

(') Veja-se o illappa de Malt·Brun no seu Tratado sobre :L materia.
55
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Os Estados Unidos da America do Norte ficaram individados
em 1790 na espantosa quantia de 63.300:000 ('), e sua receita
ainda em 1i91 não excedia a 3.520:000 000 (").

Hoje póde-se dizer ja 11110 devem cousa alguma. A França
que tanta dimculdade encontrou em 1815 para contrabir um
emprestimo a 52 'I" poude fazer outro em J829 a 102 'I•. Tal foi
a confiança que soube inspir,u' nos capitalistas da Europa pela
exactidão de seus pagamentos. Esta confiança é tamanha na
Inglatel'l'a, que apezar da gen\l persuasão que sera impossivel o
pag-amento integral da sua divida, os bilhetes do thesouro ua
qnelle paiz apenas vencem o juro de 2 '/" por cento. Todas
estas nações, porém consignaram quantia etrectiva, adequada., e
constante para o thesouro satisf,\zel' com exactidão os contractos,
ou promessa::. feitas pelas leis, que consolidaram a divida publica,
e restituiram o meio circulante a metaes preciosos, sem o que
perde-se o tempo com boas palavras, e bons desejos, perd'3-se o
credito cada vez mais, e promove-se indirect'1mente a banca
rota nacional. De que servia a lei pal'a amortiz:lção annual de
5 "/0 do papel moeda? De cousa alguma.

Não teve cumpl'imento, nem o podia ter, porque onde !la de
ficit não póde haver anlOrtisação.

O abaixo assignado, pois, antes de oiferecer projecto algum par'a
melhoramento do meio circulante, começa pela declaração mui
positiva, que, sem igualar a receita com a despeza, e ha,ver além
disto quantias cel'tas destinadas parn. a amortisação do papel
moeda, e cedulas de cobre, excusado sera pensar em melhora
mento de meio circulante, ou em credito, e confiança no go
verno.

O abaixo assignado reconhece quanto assusta, a idéa da impo
sição de algum tributo, e o risco a que se expõe qualquer 1'e..
presentante da nação de perder a popularidade, e até so1ft'er
calumnias, propondo on sustentan lo a imposição de novo t1'ibuto,
porque o povo em geral só considera t['ibuto aquella. quantia que
paga em moeda directamen te aos collectores do thesouro.

Mas, nem por isso deixara de insistir pal'a bem dn mesmo povo
e progressiva felicidade tIo imperio, na ul'gente neceEsidade de
augmentar nossa receita, certissimo de que a presente sessão se
não fechara sem que a camara dos senhores deputados desempenhe
tão sagrado dever para livrar a nação da enorme contl'ibuiQ<'io,
que ora pa,O"a, de cento por cento em turfa quanto consome.

Nenhuma nação resistiria a tão violenta contribuição si
fosse gor;),l, mas el!;), pesa na proporção indicada, unicamente
sobre os empregados publicas, incluindo neste titulo os milita
res e ecclesiasticos, porque todos os outros procuram levantar
o preço do seu trabalho ou productos ao nivel do cambio, e snp
posto o não consigam perfeitamente, sempre diminuem a perda.

pj Digest by Gonlo1l, :i pago 0\, edil)iio de iS2i, calculando o doBar a 00 rs.
e desprezando rraC~ÕBS. .

(') eyborl:i pago 254, edi~.iio de Paris, em lo 20.
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A classe dos negociante", mai" feliz que outras, quanto ao
commercio interno, porque póde estabelecer perfeito equilibrio,
fica tão exposta, a riscos, e variações no commercio externo, e
~otrre tanta diminuição no consumo, que nenhuma outra cla se
clama com ma.is vehemencia, pela e"tabilidade do meio cir
culante.

Si. pois, todos são victimas de pesa is"ima contribnição pela
ditrereuça do cambio e da qual se podem livrar por meio de ou
tra 10 vezes menor paga ao thesouro, e destinada unicamente
pam a amortisaçe1.o do papel e cobre desapparecer deve do
corpo legislativo qualquer duvida à semelhante respeito.

O abu.ixo assignetdo tem insistido mui to nesta materia, por
que reconilece quanto é lisongeira e seductora a opinião contra
ria, devendo pOl~lisso er combatida com toda a forçetp los !lomen"
intelligentes que amam a sua patria e sabem avaliar em que
consi te a honra nacional.

Isto posto, en trara na, questão principal.
DJUS grandes males chamam toda a attenção do poder leo-isla

tivo: primeil'o, inquietacª-o violenta em algumas pl'ovincias
pela inundação da mo~da de cobre, com geral descontlanç.\ da
sua f, lsirlade, o que torna dillcil, e às vezes impossivel, a com
pm cliaria. dos generos de primeira necessidade; segundo, cam
bio contra nó" e com frequenL, e grandissima variação, com0'
necessariamente deve acootecer, quando ao erro já commettido·
de falsificar a moedn. e emittir papel, se ajunta algum receio,
.ou probabilidade de comoções populares.

O remedia para o primeiro ma.l (inundação de cobre) deven~

do ser immediato, o abaixo assignado não encontrou uma S&
pnlana a tal respe:ito no projecto da outra cama.ra e se per
suade qne ella entendeu que o banco bastaria para aqueIle timo

O abaixo assignado não concebe como um estabelecimento
filho inteiramente do credito, e conliunça publica, possa formar
~e, quando não existe nem esse credito, nem eS'a confiança.

A hi toria do bl1DCO dos Estados Unidos, cujos estatutos ser
viram ele padrão para o actual projecto, de certo não convida
a um só accionista.

Aquelle banco creado em 1816 começou suas operações em 1817,
e tanto' embaraços encontrou nos primeil'os tres annos, que o
seu di videndo não excedeu em termo media a 3 1/2 ~•.

Cresceu depois de 5 a 7, mas o termo médio durante tres an
nos e meio nnelos no l° de julho do 1830 foi de 4 e 88 cente
aimos (').

Ora, em um paiz como este, onde os fundos publicas oiferecem
um lucro certo de 12 0/0, !lavera quem se atreva em boa ré a
especular em bancos?

Não parece poasi vel.
Comtudo o abaixo assig-nado admitte a possibilidade da crea.·

ção de nm banco, segundo o projecto da outra camara, mas nesse

(1) QuarterJ)" Review por decemher lS3~, pago 524.
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caso será preciso ao menos o pl'azo de um anno p:tra o banco
recolher os fundos das difIel'entes provincias, receber notas de
Londres, e dar instrucçõe a caixas filiae' para melhoramento
do meio circulante.

O projecto me mo parece admittir o prazo tie tl'es annos.
E não é prova,vel qne algLll1las provincia , como pOl' exemplo

a da Bahia, exasperada com tanto sofi'rimento, porque a fome
não tem lei, rompa em desobediencia manife ta retirando o co
bre da circulação por algnma providencia illega I, e que achando-
e uma vez bem, pl'escincla da a sflmbléa geral legislativa, que

não attenclen a repre ent3ção do conselho municipal 'I Louvo
res sejam darlos ao conselho provincial da Balua, rJue soube evi
tar o rompimento com sua proposta, a qual não tel'ia tão completo
successo, si a noticia da convocação extraordiuaria não fosse
levada tão rapidamente por um navio ing-lez, noticia de que o
mesmo conselbo e todos os amigos da ordem, e da leCTaliLlade ti
raram melbor o partido.

Mas admitta-se ainda que a provincias esperarão tranquillas
mais dous ou tres annos, como tem esperado sete, pela n.l utar
providencia legislativa, qual sera; entretanto, o augmeuto tia
intl'oducção da moeda de cobl'e ?

Só na ultima semana de abril foram apprehendidas cinco fa
bricas de moeda de cobre nesta cidade,

i, pois, o banco, no caso de formar-se, não póde evi tal' as des
graças que ora sofl'rem as provincia do norte; si a demol'a tle
providencia, ainda quando as provincias se conservem tral1quillas,
póde levar a tal ponto o augmento da moeda de cobre que a ban
caro ta seja inevitavel; ur"'ento, urgentissima é outra pl'ovi
dencia legislativa, e n. providencia só póde -el' elIlcaz fazendo
correr a moeda de cobre pel seu valor intrinseco, e tornando
consequentemente impossivel o contl'abando dos particulares.

O cobre circulante no imperio é todo, ou cunhado pelo govorno
com autorisação ela assembléa legislativa, ou pelos particulares
nacionaes e estrangeiros, que o imitaram tão perfeitamente, que
não é facil distinguir um do outro. O cobre reconhecidamente
falo, ou de tamanho e peso inferior ao do governo, é mui
"pouco, havendo desapparecido da circulação pela unltoime re
jeição rlo povo. Dada a necessidade de retirar n. moeda de cobre
actual da circulação, como ninguem ousa negar, é evidente que
todo o meio directo, ou indirecto, que tomar o podel' legislativo
para aquelle fim, sem primeiro indemnisar os possuidores em
boa fé do cobre legal, ou perfeitamente semelhante, commette
uma fraude sem exemplo nos governos constitucionaes. Nos go
vernos absolutos teem-se visto o monarcha declarar b.lllcarrota,
ne"'ar as dividas contrahidas, ou reduzil-as a metade, e menos:
mas nos governos constitucionaes, onde os Jegisladores ão
representantes do povo, como roubar a seus constituintes? E
roubo seria não pagar o cobre legal, ou perfeihmente eme
lhante, que o publico em boa fé recebeu das thesourarias do
imperio. Quando um particular honrado não póde satisfazer a
seu credor por inteiro, estipula pagamentos, e si nos contractos
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hou vc consideravel usura da parte do credor, ou calamidade
inesperada, e para a qnal não concorreu o devedol" muitas
vezes consegue este não só o perdão elo juro, mas até de uma
parte do ca.pital. Isto mesmo acontece com os governos. Os
Estados Unidos, conseg uida a sua ind pendencia, em ~uja lucta
foralll olJrio-ados a fazer contl'actos dema iadamente lesivo, e
tanto que o lhesouro pa sou algumas letras de IDO dollars por
um recehido em prata j achando-se na impiissibilidade de pagar
por inteiro o capital, e usuras, mas não querendo sofi'rel' a
infamia de negar a divida, tomaram o meio termo de dar titulas
pelo capital, e titulas pelos premias vencidos, concedendo o ven
cimento do juro de 6 % unicamente aos dous terços do
capital. A assembléa legislativa. do Brazil tambem conseguida a
sua independencia, e não podendo satisfazer a divida anterior
mente cantrabida, mandou, que as dividas até 1826 fossem
pagas em apolices com o juro de 5 %. Em realidade
nenhuma das duas nações pagou uas dividas por inteiro, mas
os credore se mostraram satisfeito, e deviam estar, porque taes
divida corriam oa praça com mui consideravel desconto. O
abaixo as.ignado em vista de taes exemplos, pensou por algum
tempo, que igual expediente se devia seguir no re gate do cobre,
dando aos portadores um quarto em moeda de cobre, e tres
quartos em apolices. Advertindo, porém, que uma tal propriedade
está dividida em pequenas porções, e grande parte em mãos de
gente pobre e necessitada; que no interior de alo-urnas provin
cias faltaria meio circulante, e que as apolices seriam mal rece
bidas, decide-se inteiramente pelo re gate, dando aos portadores
um quarto em cobre, e tres quartos em cedulas. Para tornar
sinão impossivel, ao menos muito arriscado a falsificação das
cedulas, entende o abaixo assignado que o seu gyro deve er
provincial, e o governo autorisado para a frequente substituição.
E porquanto a peculi:u circumstancia de algumas provincias
exig-e que a amortisação das cedulas seja em umas mais rapida
do que em outras, entende mais o abaixo assignado, que do
total destinado pam amortLação das ceduIas, deverà o poder
legislativo fixar annualmente a quota pertencente a cada pro
vincia sobre proposta do ministro da fazenda.

Havendo a outra cnmara proposto difl'erentes contribuições
para preencher as acções do banco, entendeu o abaixo assignado,
que a applicação de uma parte daquellas contribuições para o
resgate tio cobre é de utHidade maior, e rr:ais immediata, ao
mesmo tempo que nem levemente oJIende a prerogativa da
outra cr,marlL sobre imposições. :.t tabella para o impo~to do
seIlo se accrescentou conhecimeutos de navio, e gazetas, que
havia esquecido, e desnece sario parece dizer qUI3 não póde
admirar-se a abolição do imposto de 5 % sobre o ouro,
quando justamente nos occupamos do ::mgmento da receita do
imperio.

Debaixo de tes principias, o abaixo assignaJo oll'erece o se
guinte projecto, esperando que a rapidez com que póde ser
executado, a nenhuma despeza, que presentemente exige, a
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impossibilidade de contrllbando, a facilidade practlca de execllcão
sp-m dependel1cia immediata da casa da moeelll, o tornam digno
da approvilção do senado,

Ar1. 1.° Toua:s as moedas de cobre actualmente em circulação
serão re gatada "

Art. Z, o As moedas de cobre cunhadas pelo governo ou
intro'luzidas na. ci!'culação 101' con trabando, nu\, tão semellmntes
aquellas, que e não po sam distingui!' umas das outra', serão
pag'ls pelo seu valo!' nominal.

Art. 3.° As moedas ele cob!'6 conhecidamel1te falsas serão
pagas a peso na razão de 240 réis a libra.

Art. 4. ° Todas as moellas de cobre serão apre~entadas nas
thesourarias das provincias, e nos lagares inelicados pelo governo
onde mais commodo seja, 110 prazo de 60 dias contados daquelle,
que for marcado para começar o resgate,

Art. 5. o Contado o cobre do art. 2° será carimbado, e todo o
cobre do ::\.1't. 3" cortado.

Art. 6. ° Os portadores <la moeda de cobre contemplada no
art. 2° receberão o mrsm cobre, depois de c1.rimbado, qne
constituirit a quarta parte elo ~eu pagamento eU'ectivo; e peios
tres quartos restantes receberão cedulas, que correrão nas pro
vincias unicamente em que forem emittidas.

Art, 7, ° Os portadores da moeda de cobre, de que trata o
ar1. 3" receberão unicamente cedulas.

Ar1. 8.° E tas cetluh serão ele 1.' até 100 , e para eu p<lga
menta lica especialmente hypotllecado o proLlucto do sello esta
belecido na tabella junta a e;:;ta lei.

Art. 9.° A quantia pertencente a cada provincia, parf\ paga
mento das cedul<1s, sera fixada annualmente pelo corpo legi;:;la
tivQ, wbre propo:ta do mini~tro d,t fa.zenua, dando conta do
total rendimento da contribuição imposta no ar1. 8° e da divida
fi uctu:.LIl te do cobre.

Ar1. 10, Findo o prazo estabelecido para a entrega d~ moeda
de cobre em cada provincia, corl'erão todas a moedas mencio
nadas no art. 2°, Quer e tejam carimbadas, qner não, pela
qnafta parte elo eu valor nominal, i to e, correrão as moedas
de 80 réis por 20 ré:s, as de 40 réis por 10 réi , e assim por
diante.

Art. 11. Todas as moedas de que trata o ar1. 3° serRO, depois
daquelle prazo, apprehendidas e tomadas pelo fi co por perdidas;
e os portallores incursos nas penas dos introductores d.e moeda
falsa.

Art. 12, Nos pagamentos legaes, e em todos, qU1nrl0 não
hou,er estiplllnção em contrario, poderá ndmittir-se moeda de
cobr ute à razão de 5 0/. no total da quan lia do pagamento.

Art. 13. O governo dará as instrucções e orleus necess>lri<ls
para qu a pre ente lei seja executada com a maior brevidade,
e segurança pos iveis ; e as cedulas de cobre serão substituidas
ao menos uma vez por anno.
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Tabella para o imposto do sello :

lndicação dos do· Especiflcaçüo dos documentos
cumentos

(Papel ordinario ..
Linos _de. e~c!'i-,Papel de Hollanda .. " .

pturaçao .J ~dlclalIP<Lpel Bastardo ' .........•...
e commerClal der Pupel real. .

,Papel imperiaL , ..
Recibos, contl'actos'loe 10 : ..: .

arrendamentos De 105; ate bO ..
até o valor De 50$ até 100$ ..

íBilhetes de despa.cho " . ~
Fõro, ~ilhetes de, pa~eis~ forenses nã.o especiti

despacho e lote-( carl0_ .•.•..•.•.•..••..•.••••.•
rias•............ Bilhetes de loterIa I

Papeis forenses especificados. " .. i
Cartas dos minisJMinistros dos tribunaes .. ':.' .

t. 1 !Desembargadores das relaçoes .
e~~~e6~~~~ic~~~s.. ~) M.i~is,tros",ecclesiasticos, provisões ItVI",allos ",erae· '" f

(

Director .
LeDtes. secretarios .

Cursos juridicos e ,ráo de doutor .
e colas medicas.. Sachareis ,

TO;~~li~!.~~r~~~~~~~ .~~.i~.S.~l:~~~~~ \
Rendimento annual até SOO$••.•.•

Offleios ele justiça e Dito de SOOS até 600 .
fazenda )D~to de 600. até l:000~· .

\OltO de mais de 1: 000 .
Alvarás ou cartasíAssig-naelos pelo imperador .

de mercês e pri-) Assignados por outra qualquer}
vilegiC's .. , . " .' " autoridade .

Oratorio. ou capellas , .
Intersticios. secularisação, rnudan-

Bullas pon ti ficias e çu .
as de seus elele- { Pe soas que te-/

d

(

t · . ) nham a renda
ga os Ma rlmomaes"

l
anllllal de 100$

Em gel'al. .
Todas as mais não especificadas .
Até o valor de 500 .
De 50 .~ atê 1:000.' .
De 1:00 $ atti 2:000.' ..

Letra de cambio De 2:000 h atê 3:000.,· ..
O S:OOO~ até 4 :000 ..
De 4:000$ até 5:000 .
De mais de 5: 000$ .•...•.•......•

Taxas

'020
$040
."060

OSO
$100

010
020

.;040

.010

'0-1.0

10$000
4$000

2$400

10$000
4$000
2$4.00

1 600

1 000
2. 000
3$000
4$000
4$000

1$600

20$000

12$000

010

~ 400
1$600
. 100

200
~OO

. '600
~800

1$000
I '')00
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Especificação dos docUInentos Taxas

co~~~c~~~~~~., .~~ } Cada uma " ..

Até o valor de 100$...•.........}
Letras da terra, Tod.?s os do~umentos commerciaes

acções, bilhetes nao especlfica~os , .
de credito apoli- De 100$ até 200$ , .
ces de seguro ... De 200$ até 400 '•.......•.•. ' .

De 400$ até l: 00 ..
Demais de 1:000$ .

Gazetas, cada pagina..•.... , , .

00

I: 15,9
1:16

As perdas que urna nação experimenta em seu commercio ex
terno, pela f1uctuação dos cambias, são grandes e proporcionadas
ao vicio do meio circulante, mas as perdas e desordens que soffre
nas relações internas, ainda são maiol'es, e de mais consequencia.
Nos governos constitucionaes a estabilidade do meio circulante é o
objecto de maior cuidado do poder legislativo, e com razão, por
que sem aquella estfl,bilidade nem a industria, nem o commercio,
se podem promover com regularidade e boa fé, nem os orça
mentos de receita e despeza são susceptiveis de qualquer sombra
de exactidão.

A historia mostra Que as nações mais satias, cessando a cir
cumstancia que as obrigara a recorrer ao perigoso expediente de
falsificar a moeda, ou de emittir papel não realisavel á vontade
do portador, todas voltaram ao padrão metaIlico, retirando
quanto antes da circulação o papel moeda e os metaes depre
ciados. O ouro foi preferido em umas para padrão de valores,
em outras a prata. Entre nós parece que indubitavelmente deve
ser o ouro, porque temos a materia prima. Em todas foi prefe
rido o toque de 22 Quilates para o ouro, e de 11 dinh6iros para
a prata ; nem é passivei, no estarlo actua! do mundo civilisado e
commercial, alterar presentemente estes padrões sem receber
grave injuria e summa desgraça. Nas relações de um para outro
metal, na tolerancia quanto ao quilate e peso das moedas, ha
pequenas ditrerenças, e tão pequenas que não perturbam a esta
bilidade do meio circulante, nem consequentemente promovem
frequentes alterações nos cambias.

Na França o ouro é pàra a prata como ' '" .. .. I: 15 l/~
Na Inglaterra.. 1:14,:;
Nos Estado Unidos, segundo os ensaios da casa de

moeda em Londres .
Em Portugal pela de 4 de agosto de 1688 .........•..

Este padrão portuguez, reunido á vantagem de igualar com a
insignificao te di1Iernça de decimaes aos padrões das primeiras
nações do mundo, de não mudar a moeda de conta, nem o nome
e usos, a que a nação está acostumada em todas as transacções,
deve ser o padrão de valores do imperio do Brazil. Nenhuma
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senhoriagem deve haver no cunho das moedas, para que estas
conservem entre si a mesma relação, que existe entre os metaes
precioso de que foram feitas. Os particulares, ou companhias,
que mandarem prata ou ouro á casa da moeda para ser cunhada,
pagarão a de. peza do fabrico, na razão de I % para o
ouro, e 3"10 para a . prata, ficando a quantidade, e pu
reza dos metaes sem a menor alteraç.'io. Emquan to o papel
moeda não for retirado da circulação, ou não chegar ao par, to
das as moedas de metaes preciosos devem necessariamente cor
rer como genero, e segundo o valor diario estabelecido na praça.
Nenhuma autoridade humana póde fazer Q con traria, e por isso
o primeiro artigo do projecto vindo da outra camara para reO'ular
o preço da oitava de ouro deve ser supprimido, subtituindo-se
aquelle artigo pelo novo projecto, que regula o systema mane
tario. E como em qualquer mudança que se faça no meio circu
laante, ainda mesmo de mao para bom, 11a empre alteração, e
graves prejuizo nos contractos feitos, entende o abaixo ~ssi

gnado, que tal prejuizo deve ser acautelado.
Debaixo destes principias o abaixo as ignado tem a honra de

oiferecer o seguinte projecto para estabelecer o padrão de valo
res, sy tema monetaria, e fórma de pagamento.

A assembléa geral legislativa decreta

TITULO lo

Do systema moneta?'ío em geral

Art. 1.0 O ouro de 22 quilates é o padrão fixo de todos os
valores.

Art. 2. o Cunhar-se-ha na casa da moeda ouro, prata, e cobre.
Art. 3. 0 O titulo do ouro será de 22 quilates, o da prata II di

nheiros de fi no, o cobre puro.
Art. 4. o A base do systema das modas em valor, sera em peso

igual, :t de ouro para prata com 16: I, e prata para cobre
como 40 : 1.

TITULO 20

Do peso subdiviSãO das moedas

Art. 5. o As moedas de ouro serão do pe o de 4 oitava , de 2,
de 1, e de 1/2. .

As moedas de prata serão do peso de 8 oitavas, de 6, de 4, de
2, de l, e de 1/2.

As moedas de cobre serão 110 peso de 8 oitavas, de 4, e de 2,

TITULO 30

Do r/lmedio ou tol/lmncia

Art. 6. 0 O remedia da liga, ou tolerancia no titulo, será no~
cunhas de ouro 2/1000 do valor da moeda; no de prata 3/1000
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do valor da moeda; em ambas os metaes, para mais ou para
menos.

Art. 7. (I A tolel'ancia no peso Sel'a, nos cunhas do OUI'O 4/1000
do peso da moeda, por excesso, ou falta; nos de prata 6/1000
Das moedas de 8, e 6 oitavas; 10/1000 nas moedas de 4, e de :z
oitavas; 14/1000 nas de 1, e de 1/2 oitavas: por excesso ou
.falta.

Nos cnnhos do cobt'e não haverá tolerancia por falta, mas sim
por excesso até 2/100 do peso da, respectiva moedn.

Art. 8. o A fórma, cunho, inscripção, e denominação das moe
das, serão objecto de um programma. que o governo proporá a
diverso,; professores de bellas artes, a jlm de que o corpo legis
httivo escolha, e apjJrove o cunho que lhe agradar.

Art. 9." Fica supprimido o uireito designaLlopelo nome de se·
nhoriagem nas moedas; os particulares porém, que mandarem
ouro, ou prata para ser cunl1tlda na casa da moeda, pagarão de
mão d'obra um por cento do ouro, e tres paI' cento da prata,
que serão recebidas iJ parte na occasião da entrega por inteiro
LIa moedas cun haclas.

Al't. Ia. o governo fica autorizado para fazer todas as re
1"Ormôs, que.i ulgar indispensavel no lJessoal, e material da casa.
da moeda, para, que as moedas cunhadas sejam perfeitas, e em
l'elação as disposições preseri ptas na presente lei.

TITULO 4°

Do meio cij'culant'e e {à/'ma dos pagamentos

Art. 11. Emquanto o papel-moeda não for retirado da cir
·culação, ou não che"'al' ao par, todas as moedas de metaes pre
ciosos, tanto naciollaes como estr:tngeiras, correrão como gene
1'0, segundo o seu valor diario estabelecido na. praça.

Art. 12. AS di vidas anteriores da fazenda publica, activas ou
passiva, serão pagas calculando-se o valor que tinha n0 tempo
da estipulaÇ<'to a moeda expres.. a, on tacitamente convencionada.

Art. 13. O artigo antecedente é extensivo as estipulações
~ntre os particulares, qll!1ndo elles expressamellte n[o tenham
ja determinado para o fnturo o contrario.

At't. 14. Part\ a facil, e pl'ompta execução dosarts. 12 e 13 da
presellte lei, o governo mandara calcular, e fazer publicar men
salmente tabellas do agia da moeda, ou desr:onto do pn.pel, desde
o anno de 1825 inclusive até o presente; e assim por diante.

Art. 15. Pn.ra amortização do papel-moeda serão upplicados
os fundos seguintes:

§ 1. o O prodllcto dos impostos estabelecidos pelo aIvará de 20 de
outubro de 18] 2.

§ 2.° O pro lucto elos contl'actos, que por esta lei, o governo
fica mItorisado a celebrar com iudividuos, ou companhias nacio
nues ou estrangeiras. pam a miner!1ção dos terrenos ela nação,
em todas n.s provincias do imperio, exceptuildos os diamantinos
do Serro Frio.
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§ 3. o O producto dll. taxa anDunl de 28, paga pelos habitanteS"
das cidades, e villas em razão de cada escravo nellas pos·uido.

§ 4. o A quantia que for designada na lei do orçamell to para
esse fim.

Resta belacida a confiança entre os credol'e da nação pela fiel
execução do art. 80 do primeiro projeclo, e pelo 15 do segundo,
a~autclado pelos arts. 12,13 e 14 o prejuizo que poderia haver
no pagamento das dividas conll'ahidas quando o meio circulante
eJ'a de papel e cobre depreciado; conseg-uida finalmente a esta
bilidade do meio cil'culante pelo gim de metaes preciosos, se
g-undo o novo systema monetario, mui faci! ~era reduzir as dif
ftlrenl,:as de cambioao minino possivel, a sim como as despezas na.
passa,!!"em de quasquer fundos de urna a outra extremidade do
imperio pela circulação de papel reali:l:avel em ouro, ou prata á
vontade elo portador.

E' então que muito convém, e que tudo conspira para a for
mação de banco.

O al.Jaixo ussignado estil. plenamente con vencido da utili
dade dos bancos, e mais ainda tIo perigo, a que sua instituição
expõe as nações quando todas as providencias nã,o são tomadas
para evitar abusos sempre f'clcei,', e tentadores em quem pMe
por algum tempo, e com mais ou menos SllCl'es os, ]:w a um
pedaço de papel o valor de uma barra de prata ou ele ouro. O
ab~ixo a~sig-nado reconhece que taes providencias são possiveis,
como bem mostra o Banco de França.

ElIe resistiu ao despotismo ele Bonaparte, e a duas invasões do
inimigo, que por longo tempo occupou a capital, couservando in
teiro cI'edito, e com tanto dinheiro em seus cofres, que não
aciJotl empl'ego para tudo neste ultimas annos.

Q bancos da Escocia tambem resistil'am :i cri e financeira
de 1825, sem haver um só que fa!Ulsse ao pagamento metallico
de suas nota, quantlo na Inglaterra foram tão innumeraveis, e
f,üaes [l.!:; bancarotas de mui tus bancos.

Finalmente, o bnnco dos Estados Cnidos contribuiu mui effica.z
mente pal'a retirar da circulação o papel do gover'no. Reunindo
tatlas aquellas provitlencias, que pl'esenaram estes 1.Juncos da
:lbu,o, permittido é suppor que tambem se não commetterão no
Bl'azil.

Si a rE-ceita e despeza do imperio e tivessem em equilíbrio, o
~baixo assignado votaria decididamente pelo ystema escocez,
e permissão franca para bancos sem nenhum genero de privi
legio.

Havendo, porém, consideravel deficit, e porlendo o privilegio
concedido a uma companlIiH, fornecer dinheiro, e serviços uteis
á llHÇã,O, como bem lembra l\f. Culloch, e o exemplo dos Estado~
Unidos confirma, não duvida. o abaixo assignado que o governo
seja. autori~ado pal'u conced~l' o prilevigio á companhia que oíTe
recer maiol' vantagem, e melhor garantia prestar elo desempenho
de sua promeEsa,.

Em nenhum caso porém terá o governo sociedade com o banco,
ou qualquer genero de intervenção, além da que liJe compete
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conjunttmente com as camaras para fiscalisar cada qual o pro
cedimento do banco .
. Tambem em nenhum caso se fLra amalgama do novo banco

com o extincto, porque a hom'" do corpo legislativo deve estar
empenhada na liquidação do cxtiucto banco, e na restituição aos
accionistas do que é seu.

Os accionistas soITrem o maior prejuizo na estngnação de seus
capitaes desde 1830, e sem notavel demencia não parece prova
vel voluntariamente deixem segunda vez aquelles capitaes su
jeitos à vontade do goveruo, ou poder legislativo, que póde
retardar a liquidação, e entrega no tim do prazo da segunda com·
panhia tanto quanto agora tem retardado com a primeira.

Os artigos do projecto da outra camara copiados \lOS estatutos
do banco dos Esta.dos Unidos são bons, mas não bastam.

Alguus ha essencialissimos \laquelJes estatutos, que esquece·
ram no pl'Ojecto, e devem ser incluidos, como por exemplo: o
banco americano deu pelo seu privilegio mui consideravel quan·
tia além de ~e encarregar de retirar o papel do governo da cir
culação.

A permissão de se receberem as notas do banco nas estações
publica" não foi absoluta por todo o tempo do privilegio como
manda o art. 34, mas Só emqua.nto o Congresso não mandasse
o contrario, ou o ministro da fazenda no intervallo das sessões.

Assim é indispensavel accrescentar estes dous artigos.
§ 1. o do tu'L 60 deve ser supprimido, porque os capitaes

pertencentes a fazenda nacional ora existentes nos cofres do ex
tincto banco não podem ter outra applicação, que não seja a sua
fiel entrega aos creclores do banco por conta dos pagamentos,
a que o governo está obrigado.

Qualquer outro procedimento é contra ajustiça, é contra a
dignidade nacional.

O poder legi lativo constituiu-se devedor ao publico pelas
notas tio banco, em consequencia de não poder pagar a este de
contado quanto lhe devia.

Nenl1um., razão de queixa havera si o pagamento se fizer com
a exactidãQ, e brevidade passivei; mas, si longe de preencher esta
indispensavel condição, houver retardamento, ou diminuição de
pagamento; si, em lagar de applicar o que esta nos cofres do
banco ao pagamento de seus credores, for applicado para espe
culações de commercio, ou quaesquer outras, havera injustiça e
abuso de força.

O abaixo assignado aproveitando-se dos mesmos estatutos, que
mereceram a approvação da outra camara, o1Ierece as modifica
ções, suppreôsões e additamento, que exigem a di:tTel'ença do,
dous paizes, e a circumstancia essencial de não ser o governo
sacio do banco.

A assembléa geral legislativa decreta:
Art. 1. o E3tabelecer- e·ha na cidade do Rio de Janeiro um

banco de circulação, e de deposito, com a denominação de Banco
do Brazíl, o qual existira. por espaço de 20 annos contados do
começo de suas opel'ações.
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Art. 2.° O seu capital podera ser elevado até 16.000:000 ,
dividido em acções de 100, que serão pagas em metaes
preciosos.

Art. 3.° Sera livre a qualquer individuo, ou companhia, sub
screver até 2.000 acções, e não mais.

Os pagamentos das subscripções serão preenchidos respectiva
mente pelos subscl'iptores no lagar em que subscreverem, e nos
periodos eguintes: na occH.sião de Subscl'ever pagarão
30' de cada acção; seis mezé'i; depois de subscreverem pa
garão 35$; e no fim de 12 mezes da época da subscripção
pagarão os restantes 35$ de cada acção.

Art. 4.° As subscripções serão abertas na cidade do Rio de
Janeiro debaixo da superintendencia de cinco commi sario , e de
tres em cada um dos outros lagares, onde muis conveniente
mente se puderem realizar taes subscripções.

Esses commissarios receberão uma compensação razoavel
pelos seus serviços respectivamente, e serão inãemni adas das
despezas feitas.

Art. 5.° Fiada a subscripção em cada lagar, o commissarias
mandarão tirar duas cópias deli a, uma das quaes remetterão ao
ministro de estado da fazenda, e a outra guardarão, enviando o
original aos com missarias na cidade do Rio de Janeiro.

Art. 6.° Recebidas as sub cripçõos originaes (ou copias dellas
em caso que os originaes se tenham perdido, desencaminhado,
ou demorado) os commissarias na citlade do Rio de Janeiro proce
derão immediatamente a tomar uma conta de tae~ subscripções.

Art. 7.° Si acharem mais de 16.000:000$, os sobreditos
commissarias deduzirão das maiores subscrioções a somma de tal
excesso, de maneira que nenhuma subscripção será diminuida
emquanto houver uma maior.

A reducção porém não se praticara nos lagares, onde as
subscripções recebidas não excederem de 2.000 acções, nem fará
descer desse valor as subscripçõe de qualquer Jogar.

Art. 8.° No caso que a somma total das subscripções l~ecebidas

nos diversos lagares não chegue a 16.000:000 ,as subscri·
pções contiouarão abertas até preenchimento da referida sornma.

Art. 9.° Os commissarias depositarão em lagar seguro os
metaes recebidos dos subscriptores, para serem entregues no
mesmo estado, em que forem recebidos, ao presidente, directo
ras, e companhia do banco, ou a sua ordem, logo que lhe for
exigido depois da organisação do banco.

Art. 10. Logo que os commi sariús dos differentes lagares tive
rem recebido a somma de 4.800:000. por conta das subscri
pções para as acções do banco, os commissarios das sub
scripções na cidade do Rio de Janeiro o farão publico ao
menos por duas folhas periodicas impressas em cada um
dos lagares, onde as subscripções se houverem feito ( si tantas
folhas la se publicarem) marcando dÚl. e lagar dentro da cidade
elo Rio de Janeiro com a antecipação pelo menos de 90
dias para se proceder a eleição de 25 directores; e a eleição
assim feita sera legal.
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Art. 11. As pessoas desta sorte el.ei tas e nomeatlas serão os
primeiros tlirectores do b,tnco. passarão a eleger. um de en tre
eltes para presidente, e exercerão taes empl'egos até a axpit'a
ção LIa l:ll'imeil'a segunda feira. do mez de janeiro proximo ~e

guinte, em que fM'ão novas eleições, e nomeações.
Desde logo começarão elles. ~ continua.rão as operações do

banco em a cidade elo Rio de Jaueiro; nomearão os olficiaes>
caixeiros e seL'ventes necess<lrios par,. o expediente dos negocios
do bi\lJco; dar-lhes-hão as compensações dos sens serviços,
que forem l'azoaveis ; e exerceL'ão as mais attribuições compe
tellies a taes cargos.

Art. 12. Os aceionistas do banco e seus successores serão uma
corpol'ação com o titulo de presidente directores, e companhia.
do Banco do Bl'azil e como taes licam habilitados pam passnirem>
e administrarem os capitaes do banco, seus rendimentos, e acqui
sições, com as restricções abaixo ti. claradas; e igualmente pua
estabelecerem os regulamentos convenientes ao regimen intemo
da corporação, não sendo contr~\l'ios ás leis.

Art. 13. O numero de votos a que os accionistas terão direi tI'>
para a votação dos directores será regulado pelo numero de
acções que possuirem, nas proporções seg-uilltes : por uma acção
até duas um voto; pOl' duas acções não excedendo de 10 um
voto; POl' quatro acções acima de !O, e não excedendo de 30,
um voto; por oi to acções acima de 60 e não exceilendo de 100,
um voto; por 10 acçõe acima de IDO, e não excedendo de 150,
um voto; por 12 acções acima de 150, e não excedendo de
210, um voto; porém nenhum individuo, ou companhia terá
direito a maior numero que trinta votos.

Art. 14. Depois da primeira eleição nenbuma acção, ou acções
darão direito de voto, si o accionista não a tiver possuido pelo
espaço pelo menos de tl'es mezes anteriol'es ao dia da eleição.
S6mente os accioni tas que e ti verem no Brazil poderão votal'
Das eleições por pl'ocuraçrt:o.

Art. 15. A administl'ação do banco será encarregada a 25
directores til'ados dentre os accionistas. Os directores esco
lherão dentre si, á maioria de votos, aqueUe, que o ba d6
presidir.

Al't. 16. Para que a directol'ia no banco possa deliberar, e
necessario a assistencia de sete membros comprehendendo o
'Presidente, ou aquelle que suas vezes fizer, por nomeação assi
gnada de seu punllo nos caso, de molestia, ou de outro qualquer
impedimento.

Art. 17. Os directol'es não terão direito a emolumento algum,
porém marcarão uma compensação ao presidente pela sua con
tinuada presença no banco.

Nenhum director do Banco do Brazil, ou de alguma de suas
caixas filiaes, poderá ser director de outro anco; e si algum
nzer o contrario, cessará o seu emprego na direcção do Banco
do Brazil.

Art. 18. Os directores do banco, estabelecerão uma caixn.
.filial em cada logar onde se possuirem mil acções, e em quaes-
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quer outros lagares, que julgarem a proposito dentro do terri
torio do Brazil sob os regulamentos que julgarem convenientes
e não forem con trarias às leis.

Art. 19. A J'ellDião de 50 accionistas pelo menos, cuj3&
acções nlio sejam menos de 1.000, podera em qualquer ten:ipo
convocar um ajuntamento g-eral dos accionistas para fins re
lativos ao banco, declarando por duas folhas public3S o objecto
da mesma convocação, pelo menos tres mezes antes.

Art. 20. Os dividendos tlos lucros do banco serão pagos por
semestl'es. Si algum accionista tiver faltldo ao pagamento de
alguma parte das suas acções, a parte que faltar, pertlera ()
beneficio de qualquer dividendo anterior a tal pagamento.

Art. 21. Os directol'es apl'es ntarão em Iljuntamento gera}
uos accionistas os relatol'ios circumstfLnciados, que forem neces
sarios á boa informaçi1o dos mesmo., accionista".

Ar!. 22. Findo que seja o tel'mo da dUl'llç[o do hanco, ser
lhe-l1a permittido llsar do seu Dome pal';t tinal liquidl\Ção dos
negocio, e ajuste de contas do mesmo banco, e para venda de
seus bens, e dividendos do' eus capitaes, porem não para outl'(}
qualquer fim, nem pal'a um pEll'iodo maior de dous l1n110S, de
pois de finLIQ ltrluelle termo.

Art. 23. Não p derá o banco possuir pre'.1ios além cios neces
sl1rios pl1l'a sua accommodação, e bom expedip,n te de seus ne
gocios, ou os que lhe houvel'em sido empenhados, ou forem por
elle adquil'idos em satisfação de di vidas anteriormente contra
hidas no curso ue suas tl'.Ln acções. ou adjudicadas, ou com
pradas em hasta publ ica. em conseq uencia de sen tenças alcan
çadas pelas sobreditas dividas.

Art. 24. Não podera. o banco comprar apolices da divida;
publica, nem empl'estn,r ao governo mais de 400:000. sem
autol'isação do porler legisla.tivo, peua de extincçã.o elo
banco, e perda da divida, ficando todavia o direito alvo aos
accionista, para. demandarem os membros da dir~ctoria, que·
bou I'el'em elfectuado o emprestimo, e cobrar-se-hão pelos Seu
Lens.

Al't. 25. Não podel'ú. o banco directn" nem indirectamente
neg-ociar em cousa alguma, que não seja em letra de cambio,
ou dl1 terra sacadas, ou ac eitus paI' ne~ociuntes ou propl'ie
tal'ios de credito: em ouro, em pl'ata, ou na venda de beno
11ypothecados por dinheiI'o emprestado, e não remitlo ao tempo
devido, ou em artigo' provenieutes de seus predios; nem po
derá receber mais de 6 "/0 ao anno de seus empl'estimo~.

ou descontos, pena de cOlltl'aVentores o tresclobro do valaI'
dos objectos da negociação, metade para o denunciante, e outra
metade para a fazenda nacional.

Art. 26. O banco gratuitamente se encarl'cgará dos depositas
publicos, e particulares de ouro, pl'ata, ou papeis de credito de
qualquer natureza, assim como do cofr'e dos orphãos.

Art. 27. O Banco do Brazil não deixará de pagar á vista em
ouro, ou prata, qualquel' de suas notas, letras ou obrigações,
Dem de entregar promptamente as quantias recebidas em de-
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posito em qualquer das suas caixas; pena de pagar juro de 12 0/,

ao anno, aos possuidores de taes notas, letras, ou obriga
ções, ou ás pessoas que tiverem direito ao levantamento
de taes depositas, desde o dia em que se fizer o peditlo, até
plena satisfação e paO"ftmento.

Art. 28. As notas do banco serão divididas na razão de I, 2,
5, sendo a minima de I 000. Ellas serão do melhor padrão,
e de um papel competente, e só ditrerirão entre SI pelas assi
gnaturas tio presidente e dos directores das caixas que as
emittirem.

Art. 2I:J. As notas do Banco do Bl'azil entrapão na receita
e despeza nas estações publicas nos lagares onde houver c.aixas
do mesmo banco, emquanto a assembléa gel'al legislativa não
mandar o contrario, ou o presidenta do thesouro no interval10
das sessões.

Art. 30. Em remuneração do privilegio, e beneficios conce
didos ao banco, pagará elle ao tilesouro nacional (tanto) em tres
pagamentos igu'les, a saber: o primeiro no fim de dous annos,
o segundo no fim de tres, e finalmente o terceiro no fim de
quatro annos, contac10s do primeil'o dia em que o banco deu
princi pio as suas operações.

Art. 31. O Banco Nacional fará o movimento dosl dinheiros da
fazenda nacional, de um logoar pal'a outro do imperio, sem car
regar commissões, nem pediL' abatimento em razão de ditrerença
de cambio.

ArL 32. Os dinheiros cio govemo serão depositados no banco
em todos os lagares onde o mesmo banco tiver caixas; salvo si
em qualquer tempo o ministro de estado da fazenda ordenar o
contrario, devendo em tal caso apresentar á assemblea geral as
razões que tiver para essa determinação.

Ad. 33. O bilnco se encarregará de substituir por notas suas
todo o papel cio governo, a saber: as notas do extincto banco
actualmente em ciL'culação no Rio tle Janeil'o, Bal1i;), e S. Paulo,
e as cedulas em gyl'O em (jualquer provincia, percebendo por isso
a prestação annual de 5 % do seu total.

Art. 34. () banco apresentara mensalmente ao ministro da
fazenda um relatol'io da quantia do seu fundo capital, das divi
das activas, cios dinheiros depositados no banco, das Dotas em
circulação, e dos metaes em caixa, e além disso annualmente o
balanço g-era I do banco, sendo tudo impresso e publicado.

Art. 35. O mesmo ministro en viarã. esse balanço li. Camara dos
Deputados, assim como aquelles relatarias, no principio e no fim
de cada sessão.

Art. 36. Cada uma das Camaras assim como o ministro de es
tado da fazenda, poderão nomear commissões de exame para in
speccionar os livros e examinar os trabalhos do banco, á exce
pção dos que forem relativos a contas particulares de cada indi
viduo com o banco. Todas as vezes que de taes exames se co
nhecer que esta lei tem sido violada, o governo ou qualquer das
camara.s legislativas pelo intermedio deste, remetterá o nego
cio ao poder judicial.
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Si a violação se julgar provada por sentença que se torne ex
equivel, ticará di sulvida a compallhia do bauco.

Art. 37. Si dentro do prazo de tres annos não puder o banco
ter começado suas operações por falta de complemento das sub
scripções, ou pagamento das acções par,t seu fundo capital, então
poderà esta lei er por outra lei derogada, e julgada sem etreito
em tudo o que respeita ao banco.

Al't. 38. Ficam revogadas a~ leis e disposições em contl'ario.
Oabaixo assi!!"nado reconh ce que tem sitio dt'ma~iadamente

extenso. e talvez abusado c.la indulgencia e favor do senado, mas
não achou outro meio para sati fazer tão importante tarefa, pa
recendo-lhe que em materia semelhante deveria ex pender mui
cil'cumstanciadamente ,1S razões pai' que regeitava alguns arti
gos do projecto vindo da outra Camara, a~sim como aquel1as em
qu_ fundava o artig-os que de novo propunha.

Querendo o Senado, a exemplo da outra camara, comprehen
der todas as llledidas sobre o meio circulante em uma só lei, e
não em tres, como o abaixo assignado propõe, os 15 artigos do
projecto sobre systema monetario substituirão o lo e 20 artigos
do projecto da outr,t camara, que além do defeito apontado de
pretender regular o valor dos metaes preciosos quando bo. na
crculação papel moeda, e queceu fixar as relações de prata, e
ouro entre si: o~ 13 artigos sobre o resgate do cobre supprirão
em seguida o silencio da outl'U camara sobre o objecto principa.l
da convocação extraordinaria ; e finalmente, acabará com os es·
tatu to , emendados pdra a cl'eaçào tle um banco.

Eis, senhores, quanto coube em minhas faculdades.
A sabedoria do senado dará a estes trabalhos a perfeição que

lhes falta.
Paço do senada, 3 de junho de 1833.-11farquez de Bal·bacena.

Entrando em discussão o parecer de dous membros da com.
missão de fdzenda do Senado, marquez de Baependy e de Maricá
sobre o projecto vindo da camara dos deputados conjunctamente
com o me mo projecto, e o voto em sepal'ado do marquez que
acabo de tm.nscrever, enunciou este na sessão de 10 de junho, a
segninte profunda apreciaçã.o financial de etern.l. verdad .

Não acabarei o meu discurso sem repellir um3. proposição
que e capou ao meu nobre amigo (Sr. Borges) elle disse que
papel ll10ed,t e 1J10eda metallica era tudo o me:;mo, tudo era
moeda legal. A dift'erença, Sr. presidente, é tamanha, emquanto
o papel não for eeali avel em ouro à vontade do portador,
como a ditret'ença entre um facto e uma hypotlIese. A moeda
metallica é nma realidade, tem em si mesma um valor in
trin eco j a moeda papel é uma promessa de pagamento, cujo
valor depende inteil'amente do creJito do governo, e da con
fiança de quem fi, recebe. A metallica nsa-se em tempos de

56
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prosperidade, a moeda papel é o triste recurso de circumstancias
ditliceis, desgraçadas. Uma repelle a outra, não são homogeneas,
não aumittem parallelo. E' necessario que tenhamos uma moeda
de padrão lixo, a que os outros objectos se refiram. O melhor
padrã.o é o ouro cujas qualidades superiores o tornam pre
ferivel a outro qualq uer metal e é pOI" isso que quasi todas as
naçõos o hão preferid o.

Tendo o senado feito emendas ao projecto de lei vindo da ca
mara dos deputados, que foram rejeitadas pela mesma camara,
teve lugar a fusão prevista no art. 61 da Constituição; e no dia
9 de setembro de 1833 reuniram·se as duas camara em sessão
da assembléa geral havendo nesse dia e nos que se seguiram,
até sua conelusão, notaveis discursos sobre o assumpto.

O marquez de Barbacena, em seguida ao eminente financeiro
Francisco de Paula Souza pronun iou logo no primeiro dia de
sessão um discUl'so muito notavel, o qual cumpre dar aqui por
extenso, bem como o de Paula Souza, para que a geração pre
sente conheça a preficiencia com que então se discutia finanças
no corpo legislativo do Brazil.

Se:;são da assembléa geral em 9 de setembl'o de 1833. - Pre
siuencia do Sr. marquez de Paranagua. - O Sr. presiden te
declara, que o objecto de que tinha de se occupar a a sembléa
O'eral, era a discus ão das emendas feitas pelo senado ao projecto
de lei da camara dos senhores deputados, para a formação de
um baoco de circulação e de ueposito com a denominação de 
Banco do Brazil- que foram rejeitadas pela me~ma camara.

Entrando em discu são a primeira. emenda do senado que dizia.
Art. I. o Supprimiuo em refel"encia ao art. lodo projecto
da camara dos doputauos que lhe era correspondente, assim
concebido:

Art. I. o Na receita e despeza das estações publicas entraram
o ouro e pl'ata, em barras ou em moedas nacionaes e estran
geiras, a 2 500 por oitava de ouro de 22 quilates. Pedia a
palavra o deputado (1) Fl'ancisco de Paula Souza e disse:

O SR. PAULA SOUZA..' O artigo esta mal redigido, eHe diz
que o OltrO e a prata tanto nacional como estrangeil'a entraram
a 2 '500; muito bem se entende que os autores de-te arti go,
tivemm só em vista o ouro; porque não é de presumir que eUes
monta 'sem tltmbem a pr:1ta a 2:;;500; entl'etanto que não se
determina o quilat'3 da prata.

<') Depois senador e conselheiro de Estado.
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De mais a moeda estrangeira que tiver quilate diverso da
nossa, ha de ser admittida a 2$500, e que não me parece de
justiça, porém como a assembléa geral ja decidiu que se não
admiltissem sub-emeudas, é de crer que esta doutrina seja
approvada.

Ora como não tive parte 110. discussão da lei seja-me licito,
discorrer alguma cousa sobre a materia: estou persuadido que
o primeiro passo que se precisa dar em qualquer systema que
tenda a melhorar o nosso meio circulante é fixar o novo padrão
mODetario; visto que este valor que antigamente tinha o ouro
se depreciou (por causa do grande sussurro não foi possivel
ouvir o illustre orador).

Resta porém saber qual será este padrão que necessita de uma
base, por isso que não deve sel' tomada arbi trariamen te, .• (não
poude ouvir-se) ('), Ora para a.char esta base devemos calcular
sobre os cambias anteriores ao menos de 27 a esta parte: esta
seria a minha opinião, e não acho fundamento algum em que se
firmem os senhores que marcam a oitava de ouro a 2$500,
porque si e 'tudassem os cambias de 22 para ca o termo méLlio
produziria 2$900, e assim não me sendo passivei adoptar um
novo meio, vejo-me forçado a votar pela suppressão do artigo,
não pela imll1ediata utilidade que dessa suppressão pudesse re
sultar, mas porque sendo-nos passivei marcar na sessão seguinte
o padrão monetario, se a'2l1aria então remedia.do qualquel' Incon
veniente ; e mais me cooül'mo na minha opinião tendo certeza
que nioguem levara ao eraria a oitava de ouro por' 2$500
quando lia praça a pode vender por 3 ':::00.

Quanto á idéa aventada de um banr.o eu quizera que elle
tivesse o onus de consolidar o nosso papel moeda, e retirai-o da
circulação substituindo-lhe moeda forte; estas são as idéas que
formo a respeito do banco.

Eotão o marquez de Barbaceua pronunciou a luminosa oração
que segue.

O SR. MARQUEZ E BARBACl'lNA. Admittindo, e aceitando com
muito prazer a cooclusão com que o nobre orador terminou seu
eloquente discurso (suppressão do artigo) sou comtudo obrigado
a expender minhas razôas, porque são outras, e mui ditrerentes
para til'ar a mesma conelu 'ão.

Vou dil'ectameote ao ponto principal par:1 não prolongar de
masiadamente a presf:n te discussão.

Deve prevalecer a suppressão feita pelo senado, ou deve ser
restabelecido o artigo tlo projecto dos ~enhores deputados fixando
o valor do ouro ~

Eis a questão.

(I) Parenlheses da folha e Dial"lo da Camam dos Senadores» d'onde exlrahi
esle discurso, A vós deste preclaro brazileiro era nolayelc:eule brandll.
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Mostrando eu os absurdos e funestas consequencias do artigo,
seguir-se·ha nece,sariamente a sua supressão.

A primeira objecção que se oJferece é sobre a redacção do
artigo, que nem se comprel1ende, nem poderá ser executado sem
explicação de seus autores.

O artigo estabelece o valor do ouro em 2$500 por oitava
de 22 quilates, e manda que nas estações publicas se receba a
prata e ouro nacional, ou estr.lngeiro, em moeda, ou em barra
segundo aquelle valor.

Temos pois em primeiro lagar os metaes preciosos em barra,
ou moeda com o valor igual, e tactos sabem que o mesmo metal
cunhado tem mai" valor do que em balTa: em segundo não
declarando o artigo qual sel'a o toque da prata, liem a sua
relação com o ouro de 22 quilates, imp ssivel sera fazeI" ou
receber pagamento em pl'atfl. nacional ou e trangeira, como
acima manda o mesmo artigo.

Prescindindo destas faltns, e omissões que poderiam ser corri
gidas com outra redacção, 'lue a prata teri:l. de II dinheiros,
como ouço repetir-se em voz Laixa, sustental'ei que nem a sim o
artigo poderia passar.

Nenhum poder humano é capaz de fixar o valor de metaes
preciosos quaudo ha lia circulação papel moeda, e cobre deba
seado.

Pretender pois em tues cirCllm tancias fixar o valor do ouro
por uma lei, seria o mesmo que pretender por lei regular os
dias de chuva, ou os gráos de calor e frio em cada dia.

O absurdo da pretenção é identico, mas os resultados das
duas leis seriam illui differentes.

A que :;e publicasse regulando a chuva, e frio não perturbaria
o curso das estações; elIes seguiriam as leis da natureza, sem a
menor contemplação com as disposições da assembléa geral:
toda a perda seria a do tempo lia dLcussão, a da despeza de im
pressão.

A lei fixando presentemente o valor do ouro em 2$)00 a
oitava, tambem não fixaria nem cambias, nem valor dos metaes,
tudo seguiria o curso determinado pela opinião publica da praça.
Para as transacções fu tura a lei será completamente nu lia, mas
nos contl'Uctos anteriormente feitos, causará damno irrepal'avel
a todos os credores.

O meio cir0ulante, enhores, depois de mui dolorosa experi~
encia consiste hoje, entre as nações mais civilisadas, em metaes
preciosos, e papel realizavel á vontade do portador. Ha per
feito accordo sobre o toque da prata e ouro destinados para
moeda, e só pequenas differenças de alguns decimaes na relação
de um para outro metal, bem como na tolerallcia da liga, e
cunho, que nem aJfectallJ a estabilidade do meio cil'culanle,
nem influem consequentemente por i só nos cambias.

O governo que se lembrar de altel'ar estas relações entre os
metaes preciosos estabelecidas pelo consenso geral do mundo
commllI'cial, seja diminuindo o valol' intrinseco das moedas, mas
conservando o mesmo nome e valor de conta, seja conservando o
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valor intrinseco, mas duplicando o valor de conta" commetterá o
maior crime, o maiol' tlespropo ito, porque, sem comeguir o pre
tendi o lucro no primeiro caso, nem estabilidade elo meio circulante
no segundo, fará a ruina de seus proprios subditos, promovendo
talvez com moções, federações, etc., etc.

Qualquer' nilção póde sem du vida, no principio de sua organi
sação, elar as suas moedas de prata e de ouro o valor de conta
que liem lhe parecer, e tão indifTerente seria dividir a oitava ele
·ouro em I~600 como em 2 500 ou 3$200.

Mas, uma vez escolhido o padrão de valores e de nccordo com
as prillcipaes nações do mundo, comu acontece entre os systemas
monetario do Sr'azU, Estado Unidos, França e Gran-Bretanha,
estabelecido e fomentado o commercio reciproco com todfls e tas
nações, havendo contractos entre nacionaes e estrangeiros sobre
a fé das leis existentes, qualquer disp'o ição ai teranelo o meio cir
culante, e com mais ou menos tendencia a produzir etreitos retro
activos, á injusta, é inadmis ivel. Façamos uma compul'ação elo
que se passa en tre França e Inglaterra. O cambio entl'e as duas
nações, não havendo entre ellas papel-moeda, e senr:lo as moedas
ele prata e OUI'O do mesmo quilate, conservando-se depois de
muitos annos com notavel estalJilidacle; tem sido de 25 variando
de alguns elecimae, isto é, uma libra esterlina de 20 shil
lings valendo 25 francos de 12 dinheiros e alguns decimaes.
Supponhamos que o parlamento mandava agora que a libra
esterlina, conservando o peso e toque actuae , tivesse o valor de
conta ou fosse dividida em 40 shil lings ; qual sel'ia. o resultado
dessn, lei? Em primeiro logar, todos os credores perderiam a
metade de sua propriedade, recebendo em pag-amento com o nome
de 40 shillings a mesma. porção de ouro que se chamava 20 no
tempo do seu contracto. Em egundo, o cambio com a França,
desceria pelo menos a 12 'I. em lagar de 25 e, como não ha
papel-moeda entre as duas nações, a estabilidade do meio cir
culante tornaria fL apparecer, tendo, pOI'ém, duplicado para
sempre o valor rle todo os objecto de consumo, e anuinado os
credores, como justamente aconteceu na Austria quando e"tabe
leceu o banco.

O artigo em discussão, mandando que a oitava de ouro de
22 quilates, que tem o valor de 1$600 desde 1648, pa se a ter o
de 2. -00, con.rvando-se ainda em circulaçoão o papel-moeda,
não só produzira os males apontados para lnglaterra e verifica.dos
na Au tria, mas muitos outros filhos da continuação progre siva
da fluctuação dos valores.

A estimação e valor do papel-moeda é regulada por causas
independentes do Poder Legislati vo, a confiança publica funda-se
mais na crença da boa fé do governo, do que na realidade dos
recUl'SOS da nação e, para dizer tudo em poucas palavra, até o
capl'icho e terror panico teem á vezes tão decidida influencia no
valor do papel-moeda, que sua variação não é su ceptivel nem
de calculo, uem de limite, e consequentemente os metaes pre
ciosos que se compram ou vendem a troco desse papel devem
eguir a mesma ou maior val'iação, porqu os negociRntes são
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mui habeis nos calculas de segurança. O resultado, pois, entre
nós será perda para os particulares e descredito para a nação e
governo.

E, na verdade, quem se atreverà a entreter relações de com
mercio com uma nação cujo poder legislativo, sem cuidar de
retirar o papel e cobre da circulação, sem consignar quantia
eITectiva e adequada para amortização de sua divida, contenta-se
com a mudança, nominal do valor de conta elevando de 1$600 a
2$500 a oitava de ouro sem alterar o se'1 quilate, medida que em
seus pessimos efi'eitos corresponde à conservação do nome com
alteração de quilate e peso!

A debaseação das moedas é geralmente considerada como o
delirio do despotismo, e graças ás luzes do seculo ninguem ousa
mais propôr, ou praticar tão funesto expediente.

Orecnrso a papel-moeda só é permittido em circumstancias de
apuro quando se tra ta de sustentar no honra, ou liberdade na
cional. Passada a crise é o principal dever do corpo legislativo
retirar aquelle papel da circulação. consignando quantia certa,
constante, e verdadeira para sua amortização gradual. Ora esta
quan tia, havendo como ha en tre nós um deficit consideravel,
nilo se póde obter sem a imposição de algum tributo, e
qualquer que elle seja receberà o povo mui consideravel dimi
nuição no tributo que está pagando desde 1825. Era então de 5,
tem agora chegado a lGO % em tudo quanto consome. Si pois a
fixação cio valor do ouro não se obtem, porque os negociantes e
productores alterando o valor cios generos, e do cambio ilIudem
aqueUa disposição; si os credores recebem damno gravissimo, e
os devedores um dom gratuito; si o [hesouro perde mais do que
todos, si finalmente a variação do meio circulante, de que tanto
nos queixamos, continúa do mesmo modo, como consentirá a
assembléa geral que passe tal artigo de fixação do valor rIo ouro,
deixando o papel, e cobre em circulação ~ Aproveitemos senhores,
a lição da experiencia feita por outras nações, fundemos a nossa
divjda. fluctuante, estabeleçamos quantia certa e sufficiente para
gradual amortização do papel e cobre, e não vamos com a
pl'etendida alteração nominal do valor do ouro augmentar a
fluctuação existente, e entreter por mais tempo a desordem nas
provincias do norte.

Emquanto a oitava de ouro valer, corno presentemente vale,
3$100, ninguem li. levará ao thesouro por 2.;500 que a lei esta
belece, comprarão papel e pagarão com elIe.

A lei no estado actual e para os devedores serà perfeitamente
nuUa. 1Ielhorando as circumstancias, como necessariamente
devem melhorar, pena de fazermos banca-rota, e descendo o
valor do ouro pela amortização do papel a menos de 2$500 a
oitava, levarão todos ouro ao thesouro por aquelle preço, e a
lei serà então obedecida, causando, porém, mui consideravel perda
ao thesoUl'o e credores.

Medidas ha que, a despeito de alguns inconvenientes, podem
comtujo em certas circumsta,ncias produzir alguma vantagem
nacional, mas a que se propõe no presente artigo para fixação
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do valor do ouro deixando papel e cobre em circulaç'ão, já e ti
demonstrado que só produzira muitos males, sem a menol' appa
rencüt de bem real e verdadeil'o.

O artigo nã.o póde pa sal', e a sua, suppressãe é justu, indispen
savel e acon elbaua pelos principios da .ciencia, ]Jela experiencia
das nações, e e,;pero eu pela approvação boje da assemlJléa
geral.

Dep:>is de larga e ampla discussão chegou a repre ent~('ão

nar:ioual a um accordo relativamente ao assum pto tI ue ti n11:1
motivado a fusão das duas Cc.'1.maras, no qual muitas das idéas
capitaes promulgadas pelo marquez, ficaram estampadus ; como
se verá do seguinte:

Lei do meio circulante tal e qual foi approvada para subir á
sancção imperial

A assembléa geral legislativa decreta :
Art. 1.0 O governo fará substituir pelas notas mandadas es

tampar pelo decreto do l° dejunho de 1833 a notas elo extiDcto
banco, as an tigas cedu1:ls da Bahia, as cedulas ultimn mente
emittidns em tl'OCO da moeda de cobre e os conl1ecimentos ou
quaesq uer outras cautellas, dada em lagar de umas ou outras
cerlulas.

Ari. 2.° De todas as notas novas recebiuas no thesonro, se
fara carga ao tlleslJureiro geral, com'declarac;ão dos eu' ",llores
pai' classes e successivamente aos que as receberem até i sua
e tlectiva emissão.

Art. 3.° Todas as notas que o governo julgar nece5snrias
para a sub tituição, erão no thesoul'o numeradas por cln" es de
valores, e distribuidas pelas the.ouraria' da. côrte e provincias,
onde serão as ignadas por um dos corr.miosal'ios para. e se fim
lJomeados, n;lquella pelo ministro da fazenrla e ne~tas pelos pre
sidenle das provincias.

Art. 4. ° A substituição será feita nus lbesourarias da côrte e
da.s provincia.s e nas e tações qu o mini tro ela fazenda ,julgar
necessario, começando desele o momento em que uel1as se receber
qualquer porção ue novo papel-moed;), prefel'indo-se em cflda
pl'ovin ia e na côrte: l° os conhecimento equaesquer cfl.utellas
emittidas por falta de cedulas; 2° a cedula, e ficando a~ nolas
do extincto banco para depois da substituição, tanto do papel
como do cobre.

Art. 5.0 'a côrte o ministro da fazenda, e na provincias os
presidentes, affixarão com razoada antecipação o dia em que 'e
lla de ultimar a substituiç'ão de cada. espede de papel. depois do
qual o respectivo papel só ~eril trocado com o abatimento ele
lO % no mez immediato e outro ig-ual abatimento em cada mez
que se seguir, ficando sem valor algum no fim de 10 mezes.
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Art. 6. 0 O papel recolhido será no mesmo <lcto golpeado e
depois remettido ao thesonro, onde será balanceado e afinal
queimado.

Al't. 7. o Os possuidores e depositarios da moeda 'le cobr leo-al
que ainrln, cÍl'culal' no imperio, a levnJ'ão as theiiourarias da
côrte e provincias, ou estações para eS'e lim Jesig-naJa , em con
formidade do art. lo dn. lei de 3 de Out1lbl'O de 1833, onde, não
sendo conh'ci ln, faLa, lhes será paga com o abatimento d 5 %

em notas ou em moeda de cobre marcada, nlo excerlendo est:\. à
metade.

A mo ria conhecida falsa erá cortada e entreo-ne ao j:ortador.
Art. .0 Da moeda de colH'e actualmente em depo5'ito e CJue

se rl'c6bl'r no n vo troco, o governo fará quanto antes marcar a
punção sómenle a emittida DO Rio de JaDeiro com o 'mlor de
80, 40 e 20 reis em algarismo, para ser dada em tl'OCO, reduzida
.a metade do seu valol' nomiLl<ll.

Nas prodncias de Goyaz e Matto Gro o. na fillta c1aCJuella
mueda, será marcada e dada em troco, peJ;t qual'ta parte do ,eu
valor nominal, a moeda ellas emittida , não podendo correi' fóra
das mesma províncias.

Art. g, o O troco da moeda de cobre começará logo que houver
moeda marcada e notas prom ptas I a ('a a emis5ão.

Na c6rtl', o ministro c\(l. fazenda. e, nas provincias os presi
dentes fiXiU'ão com razoada antecipação o dia em que o troco da
moeda rle cobl'e deve conclui.-se.

Art. 10. Findo o prazo para o troco ,la, moeda de cebr , só cor
rerá a marca.rla qne por meio delle ti ver sido emi ttida, ficando
todas a- mais de nenhum V::1101', e esta me,'ma so conlinuará a
ser admitticla ate 1S em cada pagamen to, neg-ando- e acção
em juizo a toda a coovenç,.'i:o em contrario.

Art. II. Nos quatro mezes depois do prazo destinado par;\. o
troco, erá admittido nas estações ilelle o troco da moeda de
cobre novamente emitlida, pela de papel que correr, e desta pela
de cobro que se manda emitHr.

Art . .12. A nação reconhece como divida publica, o valor das
notas que por esta lei se manda emittir e se obriga á sua infalli
vel amortização.

Estas r.ota correrão em todo o imperio, tanto o's estaçãe-' pu
blicas como nas transacções particulal'es.

Art. 13. Ficnm applicados á :1murlizaçJo do papel-:noeda:
I. o Dp 'de o Iode jul 110 de 1836 em dian te, os impostos de, lina

dos a um novo banco pela lei da 8 de outubro ele 1833;
2. o O producto da moeda de cobre recJllúda e que se re

colher, restante do troco, sendo vendida depois ele cortada ou
fundida'

3. o A sobra rle renda geral no 11m de c'lela anno financeiro.
Art. I·!' Todos estes valores erão entregues ii caixa de amor

tização, que 0$ empregará, e successivamente os seus juros em
fundos publicos até que a lei detel'mine a maneira com que hão
de ser etlectivamente empregaelos na amor'tização e destine os
mais fundos necessarios para a mesma.
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Art. 15. O governo rará estampar uma porção de notas de
feitio ditl'erente das que actualmente se manda emiltir pam com
allas ubstituÍl' a clas~e, ou clas es, em que começar n, haver
falsas.

T.1 n to estas notas de jJt'evenção, como as que sobt'arem da
actual emissão, serão depositadas na caixa ele amortização.

Art. 16. O govet'no fica autOl'i~ado ao arbitrar gratificações ás
pessoas emprecarlas nA. execução desta lei e n. fazei' todDs as des
pezas neces al'ias ; e no eu regulamentos dara as pl'oviJen
cias adequadas fi. boa execu~ão ua me ma.

,\rt. 17. Ficam revogadas todas as lei em contt'ario.

CAPITULO XLIII

Em 1835 realizou o marquez de B:1l'h:\Cona t1 inda urna "Viagem
a Europa. [111m de trataI' alli de alguns negocias pat'liculares
principalmente em connexão com as lanas que ]Jossuia em
Min"s ; movia-o tambem n, esperança de ser cLlrano pelo bat'ão
d'Alibert do mal de pelle que sofl'ria, e taod<> 1'13 olvido a sujei
tar-se docilmente ao tratamento que o barão lhe prescreve~~e.

O reg-ente Diogo Antonio Feijó aproveitou e'ta viagem do
marquez para o pucarregar ue negocies muito importante.;; que
pendiam com o governo inglez, e outras parte ; e nomeou-o
ministro plenipotencinrio para tratar da questão da interpreta
ção elo tratado ele comml3rcio com aquelle paiz, que e tava pres
tes a expirar j e sobre os meios conducentes a mais e.D:ectiva
repressão no mar do trafico de africanos.

Vou ng'ora historiar as occurrencia de ta nova mis-ão, come
çando pela transcripção das credenciaes, e instl'ucções de que o
marquez fôra munido, bem como dos importantL imo:; do
cumentos que diziam respeito á mesma mLsão, e dos que se
trocaram duranle a prosecução das .1iversas materias encarrega
das à ua gestão.

O marquez de Barbacena agora, do mesmo modo que em todo
o curso ria sua longa vida publica, era actuado por um senti
men to vi vaz de puro e desin teres ado patrioti mo ; e pois a sua
aguda percepção dos escrupulos pondunorosos, fel·o recusar
qualquer remunel'ação ou vencimento pecuniario do governo,
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"pela missã.o de que se éncarregara, visto a sua viagem á Europa
desta vez, haver sido determinada em primeiro lagar por nego
cias seus particulares.

Passo agora a fazer a transcripção dos documenlos relativos.

O regente em nome do imperador o Sen 1101' D. Pedro II, que
renrlo aproveitar o distincto merecimento e pratica de negocias.
diplomati os do murquez de Barbacena, que parte para a côrte de
Londres, anele se tem ele tratar de graves uegociações com o g-a-'
vemo britannico: ha por bem encarregal-o de uma missão,
e pecial junto de ua magestade britannica, nomeando-o pleni
potcnciario de sua mage tade imperial junto daquelle soberano,
não percebendo vencimento algllm, por ter-se a sim prestado a
esta missão. Manoel Alves Branco, elo conselho de sua mageslade·
imperial, ministro e secretario de estado dos negocias estrangei
ros, o tenha assim entendido, e faça expedir os despachos ne
cessarias.

Palacío do Rio de Jaueil'o, 21 de outnbro de 1835, 1-1° da
independencia e do imperio.- Diogo Antonio Feijó.-lrIanoelJ
Alves B7·anco.

IXSTRUCÇÕES

111m. e Exm. Sr.- Tendo o regente em nome do imperador (»

senl10r D. Pedro 11, pelo diploma incluso, revestido a V. Ex.
com o caracter de seu plenipotenciario em Londres, em uma
mi-são especial, apresso-me a transmiltir a V. Ex. 3S suas orden
nas seguilJtes instI'ucções que resumem todo o objecto da com
missão de que houve por bem encarregar a V. Ex. naquella:
Càrte.

Perante o governo brilannico empreg3rá V.Ex. todos os meios·
ao seu alcance; primeiro, para fJlle se possa mais etrectivamente
J'epl'imir no mal' o tratko de africanos; segundo, p<lra que seja
revogado o art. 19 do tratado ele 17 de agosto de 1827, ficando
]ivre aos poderes politicas do Bl'aziJ, segundo a letra ela con ·ti-·
tuição, a fixação elos direitos ele importação; systema de sua
arrecadação, e despacho da mercadorias, que mais conveniente
parecer, atteutas as urgencias do eslado. Sendo, porém, difficil Olt
impossivel, que a dita revogação se obtenha nos termos acima
j[](licados, cumprirá que V. Ex. se esforce para conseguir a esti
pulação de um novo artig-o em lagar do revogado, pela qutÜ
sejam elevados os direitos de importação, ao menos nas fazendas
fiuas mercadorias de luxo, vinhos, e quaesquer bebirlas esperi
tuosas . e pelo qual os preço para a deducção dos mesmos sejam
fixat.los semanaria ou meu 'almente pelos corretores, e assim se·
possam approximar m3is aos do mercado, do que acontece ou se
póde obter com o systema das pltUtas actualmente. Em ultimo·
caso deve inforUlur ao governo inglez de que não podendo as
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rendas actuaes chegar para o pagamento da divida, forçoso será
augmentar a quota dos pagamentos nos armazens, ::;ello, an
coragem, etc .• etc.

Além desta incumbencia que o regente tem por mui~o recom
mendado a V. Ex., cumpre que V. Ex. procure uma mterven
ção poderosa para com a Sauta Sé, pela qual se conclue conci
liatoriamente, o negocio da nomeação e confiJ'mação dos bispos
do imperio do Brazil, que a tanto tempo pende com desar de
ambas as côrtes, autorisando a V. Ex. para asseverar que o
governo do Brazil trataI'a quanto antes de restabelecer a antiga
disciplina da igreja, si acaso a mesma :mta Sé continuar a re
cu ar-se a actos de tão manifest.a ju~tiça, e politica, e de que
tanto depende ::l, barmonia de ambas as côrtes, que o regente
muito deseja conservar inal teravel.

Sendo evidp.nte a necessidade de principiar-se a estabelecer
um plano regular de colonisação para. o Brazil, o Regente in
cumbe a V. Ex. de ajustar com qualquer governo, ou mesmo
com qualquer particular, a remessa dos mesmos colonos, para
as diyersas prllvincias do Brazil pela maneira a menos dispen
diosa, obrigando-s elles a prestar serviços por tres annos, com
a condição de se lhes pagar um salario moderado, segundo os
preços dos lagares em que se estabelecerem, e findos os ditos
annos-darem-se-lhes terras sulJicientes para lavoura.

E' da maior importaD(~ia para a prosperidade do imperio
que uma companhia ou banco se encal'regue de retil'ar o papeh
moeda da circulação; e V. Ex. fazendo uso dos seus conheci
mentos nesta materia, entabolará os ajubtes mais vanta
josos parn. conseguir este fim, e que CRU em o menor abalo pas
sivei ás fortunas particulares; bem entendido que se fõr banco
que se ven ha e ta beiecer no Brazi I, deve elle conformar-se o
mais passiveI com a lei de 8 de 0utubro de 183:3, admittindo
accionistas brazileiros por metade do capital, e tixando-s um
prazo além do qual será livre vender as acções a quem bem llJ&
parecer.

Além destas incumbencias, aju tes, e estipulações, de que o
re"'onte se dignou encarregar a V. Ex. I e cuja, definitiva deter
minaçã.o fica dependente de ulterior resolução do governo à.
vista das propostas que V. Ex. deveJ':l transmiUir-lhe, de"Vo
declarar a V. Ex. que o regente o autori~a a ajustai' dous eu
genheiros peritos em abrir fontes al'teziana., vin lo acompa.
nhados de todos os instrumentos, e mi 'teres necessarios; dos.
quaes um partirá directamente para Pernambuco, e outro para
aq ui; um dito igualmente perito e pratico na construcção de
pontes e calçadas, segundo os ultimas methodos da Europa; e
um machinista director de barcos de vapor; assim como dous
casaes de suissos babeis pam o ensino e pratica no BraziJ de
todos os methodos agricolas empregados nas fazendas normaes
de Fellemberg, comprando-se-Ihes por conta do goyerno os ins
trumentos de que necessitarem, e que exi!!irem ; e duas familias
de irmãos moravios, que se obriguem a estabelecer no Brazii, e
empregar-se na civilisação e cul tura dos nossos indigenas.
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Para que V. Ex. possa f11 zer as despezas necessarias com
a remeSS,t dos engenheiro, lavradore , in trumentos, etc., etc.,
inclusa achará a orllem do thesouro sobre os agentes do go
verno em Londres.

Tendo assim communicado a V. Ex. o pensamento do re
gente, que muito espera e confia dos talentos e zelo de V. Ex.
pelo bem do paiz, resta qne eu me con"l'atnle de antemão com
V. Ex. pelo bom ,xito de tão importante commissão, e lhe rei
tere um" e muitas vezes os protesto de meus respeitos e devida
consideração.

Deus g-uarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Janeiro em 23 de
outubro de 1835. - Manoel /llves Branco ('). - 1'. marquez de
Barbacena.

111m. e Exm. Sr. - O regente em nome do imperador
o Sr. D. Pedro, II:l quem anima o mais vivo, e incero desejo
de contl'ibuil' efficazmente para os ap rfeiçoamentos rnateriaes
do paiz, aque estão essencialmente ligado os progre'so~ da
industl'ia, e da civilisação, observando POI' uma parte que o
governo acaba de ser autorisado por uma re olul,"ão do corpo
legislativo para pI'omover paI' meio de concessiío de privilegios,
a organi aç~10 de uma ou mais companhias, que façam uma es
trada de ferro ua ca,pit<ll do Rio de Janeiro para as de Minas
Gerll.cs, Rio Grande do Sul, e B'\hia. e reconhecendo pela outra
p'lrte fJue V. Ex. tondo de permanecer por alg'llm tempo na
Europa, poderá dar ahi os primeiros passos pilJ'a conseguir-se
com mais fueilidade a fOI' II Iação ele taes companilias, tem resol-
vido encarregai-o desta commissão. .

Na cel'teZ't pois de que V. Ex. prestar-se-ha de bom grado a
este serviço, de que devem derivar tantos beneficios á agricul
tura, e ao commercio, tenho a satisfação de remetter a V. Ex.
por cópia a mencionada resolução, assim como um exemplar da
que autori~ou a companhia do Rio Doce a que aquella outra e
refere no art. 3c afim de qlle V. Ex. inteirado das disposi
ções de amba , pos_a fazer sentir e aprecia.r a proLJabilielade dos
IUCI'OS, e vantagens que promette esta empreza.

AinrIa que o regente em nome do imperador depositada a con
fiança no zelo, e perspicacia de V. Ex., con idera todavia uma
obrigação da sua parte lembrar a V. Ex. a neces:;idade de facili
tar pelo. meios mai propl'ios a concurrencia de emprehendedo
res. para que o governo possa conferir os pl'ivilegios à compa
nhia ou companhias, que além de condições menos onerosas,
otrerecerem como princil almente convém. garantias mai _olidas
ao começo, continUilção, conclu_ão, e perfeição da obra, devendo
V. Ex. receber as propostas que se Ihe fizerem, e transmittil-as
depois com infOJ'maçõe muito circumstanciadas ao mesmo go
verno, a quem cumpre tOlllal' a respei to a decisão definili va que

(') Depoi vi conde de Caravellas.
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lhe parecer mais conveniente, e que opportunamente commu
nicará a V. Ex.

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeü'o em 3
de novemOl'O de 1835 - Antonio Paulino Limpo de Abreu.
Sr. Marquez de Barbacena..

Autorisação do corpo legi'lativo a que o omcio supra se I'efere,

o regente em nome do imperador o senhor D. Pedro II, ha
por bem sanccionar e mandar que se execute a resolução '9
guinte da a~sembléa ger<d I gislativa:

Art. 1.° O governo fica. autori ado a conceder a umn, ou mais
compan hias que fizerem uma estrada de ferro da capital do Rio
de Janeiro para a de Minas Geraes, Rio Grande do Sul, e Bahia,
carta de pri vilegio exclusi 1'0 por espaço de 40 anno para o u~o

de carros pal'a transporte de generos e passao-eiros.
Art. 2.° Nos logares em que a e~tl\llla de ferro corlar a es

tradas existentes, ou sobre etlas for construido., fica a compa
nhia obrigada a constl'uir outras em tudo iguaes as que exi liam
sem poder exigir para isso taxa alguma.

Art. 3.° O governo poderá concéder a estas companhias, os
privilegios concedidos á do Rio Doce nos arts. 5°, 6°, 8", 9" e 13°
do decreto de 17 de selemoro do corrente anno em tuLio quanto
for applicavel.

Art. 4.° As companhias deverão preencher as seguintes obri
gações:

§ J •° Nlio receber por transporte de arroba de peso mais de
20 réis por legua, nem por passageiro mais de 90 réis.

§ 2.° Dirigir a estl'ada, pelas cidades e vitla , que o governo
designar, podendo em tudo o mais dar-Iue a direcção que lhes
parecer melhor.

§ 3.° Começar a estrada no prazo de dous an nos a con tal' do
dia em que concluirem o contracto com o governo, e a filZerem
cada anno pelo menos cinco Jeguas de estrada.

§ 4.° Ficam sujeitas as multas, e comminações em que deverem
incorrer, conforme o governo estipular, por faltarem a qualquer
das condições declararias nos paragraphos antecedentes.

Art. 5.° Ficam revogadas todas as disposições em contrario.
Antonio Paulino Limpo de Abreu, ministro e secI'cbrio de

estado dos negocias da justica, e encarregado interinamente
dos do imperio, as im o tenha entendido e faça executar com
os despa ho" necessal'ios.- Palacio do Rio de Janeiro em 31
de outubro de 1835, 14° da inrlepelldencia e do imperio.
Diogo Antonio Feijó.- Antoni(i Pattlino Limpo de Abreu.

Artigos do decreto concedendo carta de privilegio á com
panhia de navegação denominada do - Rio Doce - aos qu< es se
refere a resolução acima, como applic· veis a uma ou mais
comp~nbias para a construcção cle uma estrada de ferro.

Art. 5.°Sel'ào livres do recrutamento de mar e terra. por
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-espaço de cinco annos, os brazileiros empregados no serviço da
-eompanhia, menos no caso de guerra.

Art. 6.° Todas as machinas, barcos de vapor e instrumentos, ou
.outros artefactos de ferro, ou de qualquer metal importados pn.r;),
o serviço dn. companhia serão isentos de qualquer direito de
.importação, por espaço dos pl'imeiros cinco annos, ficando a
.companhia privada deste privilegio, logo que por sentença se
.prove ter havido abuso de sua parte.

Art. 8.° Os terrenos de que a companhia houver de necessitar
'Para a construcçã0 de estradas, pontes, caes, comportas, canaes,
<.tiques ou reprezas, si forem devol utos, ser-lhe-hão cedidos
gratuitamente, si de propriedade particular, serão previa e de
finitivamente avaliados por arbitras, e o seu importe entregue
'Por ella aos proprietarios, ou depositando em juizo, no caso de
que elles recusem recebel-o ; não devendo por pretexto algum
-ser a compn.nhia estorvada em seus trabalhos, salvo aos pro
prietarios o recurso para o tribunal competente, sómente no
-que respeita a boa ou má avaliação.

Art. 9.° As taxas que a companhia estabelecer em seu bene
ficio pelo traosito das estradas, pontes, caoaes, ou pela mI,Ve
gação que lhe é privativa, serão consideradas interesse do capital
,nos primeiros 40 annos; reservando-se a nação (passado esse
prazo) o direito de reunir as obras pelo valor e modo que for
-estabelecido a juizo de arbitras, ou de prorogar o privilegio, por
mais outros 40 annos, findos os quaes reverterão á nação as
mencionadas obras sem iodemnisação alguma, obrigada a com
panhia. a entregal-as em bom estado.

Art. 13.° E' livre <1, compn.nhin. fixar o frete, pedagio, ou
direito de passagem que elta julgar conveniente; podendo fa,zer
um regulamento para a navegação geral de todo o Rio Doce,
oe seus confiuentes, o qual depois de approvado pelo governo
não será alterado.

O regente querendo habilitar o marquez de Barbacena com
pleno conhecimento do estado em que se achavam os diversos
negocias de cuja prosecução o encarregava, mandou que se lhe
ministrassem cópias das ultima notas trocadas respectivamente,
bem como dos despachos do governo imperial aos seus agentes
na Europa.

Esses papeis lançam immensa luz sobre as transacções poli
ticas daq1iella épocha; e os que se referem aos negocias com a
Santa Sé tem notavel i~eresse pela. analogia que offel'ecem com
o() confiicto que pende ac1ualmente com aquelJa côrte.

Por todas estas razões, e mesmo porque a sua leitura é iodis
pensavel para a cabal apreciação do. passos do marquez sobre
.cada uma dessas materias vou em seguida transcreveI-os.
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'Cópia de um despacho dirigido em 20 de setembro de 1834
'(leio ministro dos estrangeiros Aureliano de Souza e Oliveira.
.coutinho n ao encarregado de negocios do imperio em Londres,
.josé de Araujo Ribeiro.

Junto achará V. S. por cópia o aviso que me dirigiu em
-data de 16 de setembro corrente o secretario da camara dos se
nados, pal'ticipando-me que o senado resolvera que se convidas e
por este ministerio dos estrangeiros ao governo ing-lez, para se
.alterar o art. 19 do tl'atado de 17 de agosto de 1827 eutre este
imperio e a Grã-Bratanha, relativamente aos direitos de impor
tação nas nossas alfandegas.

A maneira em que se acha concebido aquelle aviso mostra
toda a devida contemplação para com esse governo, e não póde
,deixar de ser eUa apreciada como uma prova dos desejos que
tem tanto as camaras como o governo do Brazil, de manter em
toda a sua plenitude as boas relações de amisade, e harmonia
,que exis~em entre os dous paizes.

Com etreito, são bem conhecidos os esforços, que, a muito
tempo têm feito as camaras, para remediarem os males que
-aniig'em o meio circulante no Brazil, que hoje está reduzido a
.bilbetes do extincto banco, e cedulas do governo, e a uma moeda
([e cobre, que sendo de um valor muito baixo, deu causa a im
mensa introducção pelos estrangeiros, de maneira que montou
~~ 20. 000 :000$000 .

~ apezar da ultima lei de 8 outubro de 1833 em que se to
maram providéncias para melhor:tr o dito meio circulante,
.creando-se um novo banco, comtudo, com esta lei pouco melho
ramento se tem colhido, e o banco ainda não foi e tabelecido,
talvez pelo mão credito em que cabia o primeiro estabelecimento
<testa natureza.

Carregar de novos impostos o povo brazileiro, quando elle
tanto sotrre com os actuaes, seria causar desordens intestinas,
que tanto convém evitar, e que não podiam deixar de ter uma
,perniciosa influencia na alteração dos cambias, o que seria tambem
de gl'ande perda para as mercadoria das nações estrangeiras.

Tão poderosas e justas razões aconselham pois que se lance
.mão de alguma medida mais util, e que ao mesmo tempo não
{lU'endesse directamente os ioteres es do povo brazileiro. E segu
ramente nenhuma outra pMe conseguir este saudavel tim, senão
·0 impor-se alguns direitos sobre os generos de importação nas
alfandegas do Bl'azil. Estes direitos nunca serão excessivos, pois
uoje ninguem i"'nol':1 que sobrecarregar de direitos as mercado
Tias estrangeiras, é abrir uma porta franca ao contrabando, o
.qual se tornaria inevitavel, apezar de quantas restricções, 6
cautelas se intentassem para evital-o.

(I) Depois visconde de Sepetiba.
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OutrA. observação de muita impol'tancia é que o consumidor
afinal é quem p:tga to la~ estas difl'erenças de direitos, de sorte
que o vendeLlor sempre terá a vantagem da. sua pute.

O governo imperial esta certo Je que o governo' de S. M. bri
tannic,t conhece perfeitamente todas as Jiillculdades, em que se
acha o Brazil, causadas pelo tel'rivel meio cit'culante que neUe
existe; e si elle não melhorai' com toda a brevidade, o Brazil
brevemente não pode1'á pagar a sua divida publica interna, e
externu, e o cambio enlt'e o imperio e as nações estrangeiras
estara em uma oscilbção tão prejudicial para ambas que fál'á
quasi parar todas as t1'anSacçães mercantis.

A regencia em nome do imperador, confiando no conhecido
zelo e intelligencia de V. S. ordena que procure ter pl'imeira
mente uma conter'encia com o ministro dos negocios e tr,lllg'eiros
desse paiz, e depois de procul'tlr :5ondal-o sobre a male1'ia em
questão lhe fnça a r1'opo~ição de se alterar o art. 19 do tratado
'de commercio, assegul'Undo-lhe que a nação ingleza será sempre
a mais favorecida no Brazil, e sendo isto assim, não póde ella
deixar de ter toda a preferencia no mercado brazileiro, pois que
nenhuma out1'::I. nação da os seus generos mais baratos, e sempre
as mercadorias inglez'l, têm mais con umo entre nós, visto que o
povo brazileiro as prefere a ou tl'as quae,quer,

SeOllo de esperar que lord Palmerston se opponha logo a esta
proposição, conviria que V, S. procurando alguns membros do
parlamento, e negociantes respeitaveis, que tenbam preponde
rancia com o dito lord, ponderando-lhes as fol'tissimas razões que
temos para allerarmüs os direitos de importação, conseguisse
que elle se convencesse da vitntagem de annuir: a eRta medida
do governo impe1'ial; podendo V. S. dar a entendei' que ejam
quaes forem as cousequencias, as camaras do Bl'i.\zil estão resol
vidas a legislar a este respeito, até mesmo porque o poder ex
ecutivo não devia ratificar tratados de commercio que in volvessem
alteração de impostos.

Seria tambem conveniente que V. S. fizesse entrever que alte
rado esse artigo do tratado, o Brazil não duvidaria prorogal-o
por mai' alguns anno .

Do resultado de tudo V. S. dará immediatamente parte ao
governo impe1'ial.

Deus guarde a V. S.- P,dacio do R.io de Janfliro em 20 de
setembro de 1834.- Attreliano de Sou;a e Qliveim Coutinho.
Sr. José de A1'aujo Ribeiro,

Tendo o gove1'no apl'esentado para a diocese do Rio de Janeiro
ao Dr. Antonio Maria de Moul'a, recusou a curia romana ex
pedir as bullas de instituição canonica e confirmação, allegalldo
certos motivos de impedimento militantes contra a pessoa do
ecclesiastico proposto.

Seguiu-se daqui renbida discussão, e troca de notas entre as
duas côrtes, como se ve1'ú, dos documento,;; que seguem, furne-
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ciclos por cópia ao marquez de Barbacena por ordem do regente
afim de o orienta.r sobre o estado da questão no momento da sua
partida para a Eurora.

Despacho e memorandum do ministro do Brazil em Roma,
Luiz Moutinho Lima AI vares e Sil\'a ao governo imperial datado
de 27 de setembro de 1833, expondo a posição do negocio na acta
do seu despac!to.

111m. e EXIll. 81'.- Em atlditamellt0:10 omcio n. 27, tenho a
honra. de levar ao conhecimento de V. Ex. a resposta. que dei á
confidencial do cardeal secrelurio de estado de 13 do corrente
mez, na qual me communicaru. as du"itlas que occorriam para a
instituição caLJonica do bispo novamente eleito para o Rio de
Janeiro.

Não satisfeito com escrever ao dito ministro, passei a conferir
com elIe diver5as vezes, como a natureza do negocio pedia., e
tambem dirigi-me no substituto do secretario de estado monsenhor
Co.ppacine, pesso;L sobre quem ji tive a hODl'(l de falIar a V. Ex.
antecerleLJtemeule, e em cuja esclarecida, toleraucia e espirita
conciliador fundei melhores esperanças. Com arnLos reiterei
todos os esforços passivei' para desvanecer as desfavoraveis im
pl'essões que aqui se recebel'am con tra o revm. DI'. JVJoura como
V. Ex. terá a bondade de certificar-se pelo memorandum incluso,
que contém tudo !Junnto se passou nas principaes conferencülS
havidns a tal respeito.

Tenho porém o pezar do participar a V. Ex. que toclos os
meus al'g'umento' t.eem esbarrado cOlltra a. tenção que parece
estar formada rle não certer-se a elles.

A côrte de Roma ainda. não abriu exemplo de annnir á no
meação de um bispo de cujas opiniões e materias ecclesiaslicns
não esteja segura, e tal é a maxima difficuldade.

a mais que pude con eguir no deeur o tlaquellas conferencias
foi a declu.raçã.o po itiva de que o santo p:ldre não dava. urna
exclusão absoluta., ficando POl' con~eguinte o campo ainda aberto
a novas tentativas, segundo as in trucções e esclarecimentos qU3
esta legação receber,

a cardea.! Bel'l1etti tem-me suslenlado sempl'e. que ainda
mesmo que as opiniões do ca.ndidato não fossem assustadol'<ls á
Santa. Sé, nem por isso a. sua confirmação podia ter lagar sem
dispensns, pelo menos a. do defeito de seus nataes, que é constante
do proprio processo.

Ora, accrescendo o embaraço produzido pelo receio das suas
opiniões, diz, que o santo padre, o qual no primeiro caso nã.o
poria duvida em accordar tal dispensa, lIO segundo caso não
podia em conôciencia concedeI-a, pois sendo mateda de graça,
não nbriria os thesouros da igreja pala beneficiar um bispo que
não lhe inspirasse confiança.

57
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Como visse que com o cardeal secretario de estado nada mais
se avançava, tomei o partido de pedir uma audiencia particular
de sua santidade, que com efIeito me foi concedida para o dia 24
do corrente como do memorantlum junto.

Com este passo, suggerido pelo zelo que tenho empregado na
execução das ordens da regencia, tive em vista mostrar ao pro
prio summo pontidce a importancia que se devii:l. dar ao resul
tado deste negocio, esperando igualmente que si o santo padre
estive se disposto aceder, estimaria ter esta occasião de o fazer
decorosamente.

Mas a pezar de ser mui bem acolhido, e ter sua santidade a
bondade de ouvir-me longo tempo, não foi passiveI abrandar a
sua resistencia.

Então indiquei respeitosamente o perigo que podia resultar
em semelhante tempo, de uma contestação com o governo bra
ziteiro, o qual tendo nomeado aquelle prelado depois de madura
reflexão, na plenitude do seu direito, saberia manter a dignidade
da regencia.

O papa replicou que sen tia muito este incidente accrescentando
que fazia tudo, pro bano lJacis, menos o que fosse contra sua
consciencia. Creio que iL vista disto não devia insistir mais pelo
momento, tanto mais que as negociações em que a força não
póde nem deve intervir, só com o tempo e firmeza se vencem.

Depois da referida audiencia, foi-me dirigida a nata junta por
copia, na qual se me commuoica que não obstante o zelo e em
penho que eu mostrara em diluir as excepções que se apresen
tavam á cargo do Revm. Dr. Moura, eu não podia desconvir no
facto da assignatura dos projectos da commissão ecclesiastica, e
di1Iamação das folhas publicas, por cuja cau~a permanecendo
firmes os obstaculos que obrigavam o santo padre, a seu pezar,
a não dar seguimento iL nomeação imperial, não podia sua san
tidade remover-se da resolução que jã. me havia sido communi
cada em 13 do corrente.

Eis EI:m. Sr. o estado em que fica esta discussão tão prolon
gada como desagradavel, na qual si não pude ser melhor suc
cedido do que tantos outros embaixadores e. ministros que em
casos similbantes hão empregados maiores talentos, ao menos
resta-me a convicção de não lhes ter cedido em zelo e perseve
rança.

Agora não podendo proseguir sem conhecer as intenções do
govel'llO, peço a V. Ex. queira fazer-me a honra de levar estes
papei ã. presença da regencia em nome do imperador, para que
pesando em sua sabedoria a re olução do supremo pastor da
igreja e apreciando convenientemente os motivos em que a
mesma se funda, haja de transmittir-me as instrucções que forem
justas.

Deus guarde a V. Ex.-Roma, em 27 de setembro de 1833.
Illm. e Exm. Sr. conselheÍl'o Bento da Silva Llsbôa. - Lui:.
Moutinho Lima Alvare' c Silva.
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Memorandum 4" audiencia de sua santidatle em 24 de setembro
de 1833.

Na. hora que me fôra aprazada, tive a haura de ser recebido
em audiencia particular pelo santo padre que dignou-se tratar
me com muita bondade.

Sua santidado tomou elle mesmo a pa.lavra sobre o negocio da
confirmação do novo bispo, dizendo que muito lhe pezava questo
impicio agora. Começou então a dar as razões porque não podia
ser-lhe favoravel, e repetia o mesmo que estava dito na nota do
ca,releal secretario de estado, isto é que só por necessidade ou
utilidade da igreja poderia em consciencia accordar a dispensa
de certos impedimentos, mas que tal necessidade não se podia
admittir sem fazer inj uria a todos os outros clericos do vasto
imperio brazileiro, e que, quanto á utilidade ainda peior por
quanto, nenhuma se podia esperar da promoção do Revm. padre
Moura, sobre quem pesavam imputações muito graves, nem era
isento da suspeita de professar maximas contrarias aos Santos
Canones.

Disse que os jornaes do Brazil lhe imputavam publicamente
cousas que custavam a crer que todas fossem falsas; que até
era chamado de - ubreacco - e para evitar-se um escandalo
publico era preciso ver mais claro este negocio.

O papa concedeu que se não podia fazer inteiro caso dos jornaes,
mas como deixar de fazer caso dos projectos assignados por elle,
os quaes envolviam principias que não eram digno" de um bi po'~

Pediu-me que me lembra se de que quando aquelles projectos
foram apresentados á' camaras do Rio de Janeiro, o represen
tante pontiflcio se dirigira ao governo para protestar contra a
sua tendencia anti-catho1ka em um paiz tão religioso, e assim
não podia esperar que lhe fosse agüI'a proposto para bispo um
daquelles mesmos que firmaram os projectos.

Passando a discorrer sobre elles, estendeu-se mais particular
mente sobre o projecto dos matrimonias, cujos autores, segundo
disse, queriam reduzil-o a um contracto civil, eliminando o sacra
mento, que é de fé, on ao menos subordinando-o á aqueUe ; sendo
desse falso principio que partiam para usurpar á igreja, o conhe
cimento exclusivo que lhe pertence dos casos matrimoniaes.

O santo padre disse que o que mais estranhava era haverem
padres catholicos que professas em taes doutrinas, querendo
mesmo propagaI-as e introduzil-as na legislação do seu paiz ;
quando não podiam allegar ignorancia das d cisões da igreja e
especialmente elo concilio de Trento. Sessão 24 Canon XII. (')

Pedi permissão a sua santidade para fazer algumas ob erva
çõe:i, em que não pude deixar de repetir tudo quanto se acha nas
antecedentes conferencias, o que fiz com todo o respeito e deli
cadeza de modo que apezar de não ter deixado de expressar todos
os meus sentimentos, creio não ter desagradado ao santo padre.

(') Este Canon diz «Si quis dissrit:cansas matrimoniaiss nom apectare nd
judices ecclesiasLicos, nnaLhema SIL.

•
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A respeito da allusão feita á correspondencia do abade Fab
brine com o governo de S. M. r. respondi que o seu protesto só
era dirigido contra decisões de pontoi! ecclesiasticos espirituaes
no caso em que eUes fossem postos cm execução sem accorda da
Santa Sé, o que porém não se veriücara, pois os projectos em
questão nem se quer foram ainda discutidos. E valendo-me da
mesma resposta dada nessa occasião pelo Sr. ministro dos nego
cias estrangeiros ao dito Fabbrine, accl'escentei que os autores
dos projectos não tinham manifestado opinião alguma que dei
xasse suspeitar a mais leve ingerencia no sacramento que os
catholicos costumam associar ao contracto do matrimonio para
sanctifical-o. Que emüm nem os autol'es do pl'ojecto, nem o go
verno entendiam fazee cousa alguma contraria a fé, e a disci
plina geral da igreja, antes distinguindo elles cautelosamente o
temporal do espiritual, não deixariam de consultar opportuna
meDte o santo padre no que fo~se da sua competencia, como
chefe visivel de toda a igreja.

Apezar disto não me foi passivei vencer a repugnancia de
sna santidade, tanto mais mostrando-se elle receioso de que que
riamos obter a confirmação do novo bispo com vistas mais ex
tensas, pois sendo canonicamente confirmado pelo papa o autor
do projecto, poderia entender-se que a sua doutrina fica,va tam
bem confirmada implicitamente, prejulgando-se assim o que
ainda depende de negociações com a San ta Sé.

Tratando-se do exemplo ela França sua santidade objectou que
os principias alli seguidos em contradicção com o verdadeiL'o
espirita da igreja, nunca haviam sido approvados pela Santa
Sé, e que os padres francezes prestavam aos fieis o seu santo
ministerio sem approvar tambem o que obrava o poder civil
nas materias matrillloniaes, pois para elles só era matrimonio
o celebrado na igreja.

E accrescentou que desejava que nunca chegassemos ao desgra
çado estado em que estava a França qu~ndo decretou tae~ innova
ções. Quando tambem ponderei a sensação que ira fazer no Brazil
a recusação das bullas, observou-me sua santidade que este caso
não era cousa nova, e disse que dava-me a mesma resposta que
já dera alli mesmo ao embaixador de França em occasião seme
!!lante.

Então referiu que havendo o rei de França promovíçlo ao
abbade Guillon ao bispado de Beauvais, paz todos os esforços
para que fosse confirmado: que a rainha de quem MI'. Guilloll é
confessor, lhe escrevera com muito empenho, o qne o conde de
Sainte Aulaire embaixador do rei chegara. mesmo a supplica?' que
confirmasse aquella nomeação, dando muitas razões ponderosas,
e fazendo disto un atlai?"e personale para Luiz Philippe, mas que
elle lhe respondeu que aquelle negocio era todo relig-ioso, e
que a sua consciencia lhe repugnava: que com efi'eito fóra no
meado outro bispo, e que até os proprios jornaes francezes o
louvaram, por não ter cedido contra a sua consciencia.

Perguntei a sua santidade si podia ~aber quaes foram as
difficuldades que encontl'ara a nomeação do padre Guillon, e o
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papa teve a complacencia 'de responder que o motivo da sua ex

clusão fôra ter communicado in divinis com. um notorio scisma
tico (o abbade Gregoire bispo constitucional que não se retratara),

Repliquei que tomara a liberdade de fazer-lhe esta questão
porque ju.lguei que ha.via o dito padra escripto tambem al~uma

cousa que houvesse desagradado (e com etreito assim me dissera
o cardeal Bernetti) mas sua santidalie tornou que não, antes
todos os seus escriptos o tornavam benemerito da sociedade, e
da igreja, especialmente uma collecção dos actos de Pio VI
contl'a a cOllstituição civil do clero de França.

Sua s:lIltidade parece que estava muito preparado para esta
audiencia, o que prova que não tinha a.lguma disposição de ceder,
e f'3z outras citações acl '"em, como a de um monsenhor Farina
bispo de Padua que foi obrigado a retratar-se por ter expressado
algumas proposições contra a Santa Sé; monsenhor Trauma
dortr, bispo de OIOlutz que havia feito um escripto jallsenista, e
que não poude ser cOllfirmado tambem Sillâo depois de ter-se re
tratado; e bem assim o bispo de Naumur que, apezar da apre
sent.ação do rei dos Paizes Ba.ixos, não recebeu a instituição da
Santa Sé sinão depois de havel' igualmente retratado.

Procurando depois verificar o caso deste bispo, soube, que o
actual bispo de Naumur não encolltrou alguma :.lifficuldade na
sua nomeação. Talvez o santo padre se equivocasse, ou percebi
mal.

Finalmente me disse que sobre opiniões a cerca do matrimonio
jà Pio VI havia recusado um bispo; e que ultimamente ha·
vendo-se publicado na Austria a patente matrimonial nella se
assignara um ecclesiastico, o qual veio depois a ser nomeado
bisdo de Salisburgo pelo actual imperador, mas por causa da
quella assignatura não poude scr aqui confirmado, sem embargo
das muitas dilig-encias que tambem a seu respeito foram feitas,
até que tendo feito o tal ecclesiastico uma retratação, poude por
isso sel' acceiío, e é hoje um optimo pastor.

As reflexões que eu fazia sobre a distancia do Brazil, e a ne
cessidade de ser-se menos rigoroso com as nomeações que dalli
vierem para evihr-se a longa orphandade das igreja, e outros
grandes inconvenientes, respondeu o santo padre que a distancia
tambem era uma razão para mais apurar a escollla dos bispos
brazileiros, que tinham faculdades amplissimas, pois si não
eram bons, tornava-se depois muito difficil admoestai-os e acau
telar os damnos que causavam. E citando outro exemplo con
tou-me que o bispo de Havana havendo-se demonstrado um
pessimo bispo, de principias oppostos à Santa Sé e ao governo,
mel'eceu sel' estranhado, m~s para ir uma monitoria foi preciso
procurar-se a intervenção do rei de Hespanha, e que como o
ministro do rei põz-se tambem da parte do bispo, tudo eram
difliculclades; que eu mesmo não podia desconhecer o cuidado
que devia ter a Santa Sé em instituir bispos para pai:~es dis
tantes, e que o citado bispo de Havana era um exem'plo do pe
rigo que é em eleger bispos de certos principias. Que ja o ultimo
prelado nomeado pelo Brazil deu-lhe muito pezar, pois depois
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de estar proclamado em consistorio, e expedidas bullas se veio
no conhecimento de algumas irregularidades a que se não poude
mais dar providencias.

Com e:ffeito, tendo examinado o livro ele registro dos officios
para a Côrte achei o n. 10 em data de 17 de agosto de 1832, o
qual se refere a este negocio.

Aproveitando-me da attenção que Sua Santidade tinha a bon
dade de dar as minhas observações, nada poupei para o mover a
acceitar a nomeação feita, sem porém faltar, nem ao respeito
que lhe devo, nem a dignidade do governo que tenho a honra
de representar.

A tudo tinha o papa uma resposta prolUpta, e quando não
tinha outra, respondia que era contra a sua consciencia; o que
de certo poderia embaraçar-me, porque respeitando eu a con
sciencia de todo o mundo, muito mais elevo respeitar a do viga
rio de Jesus Christo.

Deixei para o!im ponderar sisudamente °a sua santidade as con
sequencias da opposição da curia romana no caso (que não seria
absurdo prever) de querer a regencia em nome do imperador
consultar os bispos da igreja, e padroado brazileiro, submetter
a sua opinião as camaras dos representantes da nação e insistir
na nomeação feita. O santo padre replicou, o que já tive a
honra de transmittit' no officio 22, isto é, que sentia muito este
accidente, e faria tudo, pro bono pacis, menos o que fosse contra
sua consciencia. Accrescentou que os catholicos se ririam si
eUe não desse importancia a estas cousas; que tambem confiava
muito na sabedoria do governo, bem como da maneira porque
eu o informasse do que se passava: que esperava eu mandasse
dizer que lhe havia fallado e que vissemos depois o que mandava
dizer.

No seguinte dia 25 de setembro tornei ainda a procurar o car
deal secretario de estado, e não podendo mais evitar a dilação
da expedição das bulIas, insisti muito para que na nota que
devia escrever-me não se fallasse em exclusão, mas sim se annun
ciasse unicamente a necessidade que dizia ter o p3.pa de receber
novos esclarecimentos e explicações do Rio de Janeiro, no que o
cardeal con veio.

E como por minha parte nada prometti, fica o governo de
S. M. imperial livre para toma.r a deliberação que mais convier
aos verdad iras interesses do imperio.- Lui;;; Moutinho Lima
Alvares e Silva.

Despachos e instrucções do goyerno imperial a seu ministro
em Roma, em vista das communicações enviadas pelo mesmo
que venho de transcrever.

Levei à presença. da regencia em nome de S. M. o imperador
o omcio que V. S. me dirigiu em 27 de setembro passado, parti·
cipando que o santo padre estava resolvido a recusar as tulJas
de confirmação á nomeação de bispo para a diocese do Rio de
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Janeiro, que recahiu n~ pessoa do Dr. Antonio Maria de Moura,
e outrosim que tendo tido conferencias com o cardeal secretario
de estado, e com o proprio papa conseguira apenas que aqueLIa
recusação fosse espaçada até se receberem novos esclarecimentos
do g-overno imperial.

A' regencia foi summamente dolorosa, que sua santidade se
recusasse a dar logo as buLIas, pelos motivos que se aLIegam em
a nota confidencial que V. S. recebeu do cardeal secretario de
estado, algumas das quaes são fundadas no que escreveram
varias jornaes nesta Côrte, todos desaíTectos ao governo, e que
não merecem credito algum, sendo POl' isso tanto mais o1iensiva
essa recusação do santo padre á dignidade da reo-encia, pois que
faz persuadir que esta nomeação não foi feita com toda a madu
reza e circumspecção, como si fosse passiveI que a regencia
pudesse desconhecer, quanto ganba o estado com a boa escolha
dos prelados que tanta influencia têm nos animas dos povos.

Demais, o mesmo santo padre reconhece que ao bispo nomeado
não faltam sciencia nem bons costumes. Logo parece contradi.
torio o que se avança na dita nota confidencial.

Quanto a dizer-se que eLIe não é dotado de sã doutrina por
haver assignaclo os tres pareceres da commissão ecclesiastica da
camara dos deputados, sobre a caixa ecclesiastica, matrimonios
e presbyterios; não se oppondo eLIes ao dogma, e sendo meros
pontos de disciplina, nada o1iendem a nossa santa religião: tanto
mais que naqueLIes pareceres não se acham expendidos os prin.
cipios em que se fundaram, pois que então reluziria toda a boa
fé com que for.::tm redigidos.

Estando, pois, a regencia com razão resentiLla deste injusto
procedimento do santo padre, mas desejando sempre mostrar
todo o respeito e veneração filial ao chefe da santa igreja catho
lica, determina que V. S. continuando a empregar o mesmo
zelo e intelligencia que tem tão louvavelmente mostrado neste
grave negocio, se dirija novamante a Santa Sé, e depois de pedir
urricamente a dispensa do impedimento que procede do defeito
do nascimento, faça ver em os termos mais energicos, mas ao
mesmo tempo respeitosos, que a regencia sem intentar promover
quebra, sem se propor á suscitar de novo contestações, que já
por muitas vezes tem tido em discordia o summo pontifice com
principes catholicos, e sem otrender os direitos da primasia, está
resolvida irrevogavelmente a sustentar a dignidade e soberania
dl1 nação, o seu incontestavel direito de padroado e o amplo
exercicio do ar1. 102 § 2° da constituição do imperio na etrecti
vidade da nomeação do bispo que considera digno da sua esco
lha, instando pela confirmação della por esta fórma até agora
tolerada, com a deliberação no caso de se instar na negativa de
a, mandar fazer dentro do imperio, nl1 fórma da antiga disciplina
da igreja a exemplo dos soberanos catholicos.

Neste ultimo e não esperado caso, depois de V. S. esgotar
todos os recursos com prudencia. ameaçará a Santa Sé com rom·
pimento, pedindo o seu passaporte e retirando·se para esta
Côrte.
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Junto remetio a V. S. o aviso do Sr: Ministro da Justiça, e°offieio do procura'1or da Coróa sobL'e este melindroso negocio,
para que V. S. fdÇ.\ delle3 o uso conveniente e a.eertado.

Daus gU:l.rcle a V. S.
Palaeio uo Rio ue Janeiro, 28 de fclvoreil'o de 1834. - Aure·

Hemo de Sow:;a e Oli'Veim Coutinho.

DepJis da expedição destas iust1'uecões, continuaram os esforços
do encarregado de negocios Luiz Moutinho Lima Al vares e Sil va,
sem produzieem rosultallo algum.

Este cavalleieo tinha. sido substituido pOL' José Joaquim da.
Rocha e ain -ll\ este pJr Antouio de l\Ienez6s Vasconcellos de
.DrummoJu.

DUr.1nte a gestão do sogundo, conco1'dou elle em ceeta 111'OPO
siCão da Saot:t Sé relativameute ao negocio da confiL'maçflO, que
foi desapp1'ovada pelo governo imperial, visto t-tl negocio ser
já do governo imperial e não do bispo, cujas doutrinas não eram
reprovadas pela constituição do imperio, e por iS50 referindo-se
aos ultimos despachos expedidos a este respeito o ministro
Manoel Alves Brauco em março ele 1835 reiterava ao encar
regado de negocias Autonio de Menezes as insteuccões jã. ante
riormente dadas pi)rJ. que, quando julgasse prudente, o que con
tribuieia para se conseguir o objecto de que estava especialmente
encaL'1'egado. ameaçaS5e a Santa Sé com [lo retiratla de Roma, e
intimando esla sua resolução, se passasse pa1'a Napoles fixando
o prazo de dous mezes para esper"r a delibeL'ação definitiva de
sua santidade.

Estavam os negocias com a curÍt\ romana neste estado quando
o ma1'quez de Barbacena partiu para. a Iuglaterra.

Cumpre agora teanscrever a integL'a dos diplomas ou plenos
poderes, comquanto só mfLis tarde lhe tivessem sido enviados,
com que o marquez fÔl'a. munido, e que eL'am como seguelD:

o regente em nome do senhol' D. PedL'o II, pela gra,ça de
Deus e unanime acclamação dos povos, imperador constitucional
e defensor perpetuo do Brazil, etc.

Faz saber aos que esta carta de podeI' geL'al e especial virem:
que exigindo impeL'iosamente os inteL'esses naeiouaes, que os di
l'eitos de importação designados no art. 19 do tratado de 17 d,~
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agosto de 1827, celebrado entI'e o imperio do Brazil e o
reino da GI'an-Bretanhn. e Irlanda, sejam a.lterados, bem como
a fÓI'ma de sua recepção; e sendo necessario nomeaI' por part@
do governo do Bt'a:dl, pessoa que haja de tratar de uma inter
venção para o mecionado fim, o mesmo regente tendo toda a
confiança nas luzes e zelo do marquez de Barbacena, senador e
grande do imperio, gran-cruz da ordem imperial do cruzeiro,
m!lrechal do exercito e gentil homem da camara de sua ma
gestade imperial: ha por bem nomeal-o seu plenipotenciario
para que conferindo com o plenipotenciario, ou plenipotenciarios
que forem 110:neados por parte do g-overno de sua magestade
bI'itanniça, possa estipular, concluit' e fit'mar até o ponto de ra
ctificaçlo, dita convenção; dando-lhe para. este eft'eito todos os
plenos porleres, mandato gern.l e especial, que necessn.rio é. Em
fé do que mandei passar a presente carta, por elle assignada,
seltada com o selto grande ebs armas do imperio, e referendada
peIo ministro e secI'etaI'io de estado abaixo a.ssignado.

Dado no Palacio do R.io de Janeiro aos 23 dias do mez de
março de 1836, 15° da independencia e do impeI'io. - Diogo
Antonio Feijó. - Josê 19nacio Borges.

o segnndo diploma depois das palavras da formalidade omcial
do estylo, como se vê 110 diploma supra dizia que:

Achando-se n.nimados o governo do Br,\zil elo do sua magestade
o rei dit Grã Bretanha e Irlanda dos mais sinceI'os desejos de
reprimi!' o contl'abando de p!'etos aft'icanos, como pedem a J1U
manidade e os verdadeil'os principios de uma politica liberal;
e sendo necessario nomear da pat'ta do govet'Uo do' Brazil, pessoa
que haja de tt'atar de uma convenção para este tão saudavel fim;
o mesmo regente tendo toda a confiança nas luzes e zelo do
marquez de Barbacella, senador e grande do imperio, elc. etc.,

e mais como se vê no primeiro diploma.

Pouco tempo depois da partida do marquez, dirigiu-lhe o re
gente Ft3ijó a carta seguinte, escripta toda pelo seu propt'io
punho.

Meu bom marquez.- Aind~ estou vivo, p03to que cada dia
mais desacoroçoado de pôr a caminho esta maquina desmantelada
onde faltam peças importantes para cuja facutura não descubro
por ora at'Wices.

Acham-se ainda vagos 03 ministerios do imperio e da marinha;
mas ha necessidade de prehenchel-os porque o actual, sotrcendo
bastante da molestia endemica., não póde desempenhar bem a
accumulação de tão pouco trabalhQ,
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Vou tentar para o imperio o Barroso, e caso se recuse, como é
provavel, entrará para elle J. J. Borges, que taLvez não regeite,
e o juiz do civil Paulino para a marinha, ou Lage, ou finalmente
quem requerer a pasta, porque em praça muitos a pretenderão.

A nomeação de Andréas para presidente do Para e a concessão
que lhe fiz de inculcar-me oillciaes do exercito e marinha para o
acompanhar; a nomeação de Lucio (i) para presidente da relação
e de Jose Cesario para presidente de S. Paulo, e de Costa Carva
lho para director do curso juridico da cidade daquelle nome, tem
feito convencer aos melhores caramurüs d~ que, fiel ao meu
manifosto, não excluirei a quem tiver capacidade. Mas não
basta.

A caramuruada reles, nos seus periodiquinhos, mostram des
caradamente seus desejos de excluir os moderados e de que si
entregue só a elles os empregos todos do estado; e como cada
dia se tornam mais ousados de lingua, cooperarão não pouco
para augmentar o estado anarchico em que vivemos; e a reunião
da assembléa fará por meio da. intitulada opposiç.;"io crescer em
força o partido descontente.

Porém como são males previstos e emquanto a mim irremedia
veis, não me assustam.

Nesta occasião o ministro de estrangeiros lhe encommenda a
remessa de 500 homens em direitura ao Pará para a ma-
rinha aLli estacionada e eu lhe advirto que só desejamos nisto
muita brevidade e boa gente, e que ella se destina, parte para
marinheiros e parte para unir-3e ao exercito de terra com o pre
texto da necessidade e provisoriamente, e isto póde ser declarado
aos taes engajad03 que o deverão ser por dous annos. Bem sabe
que com a denominação de marinheiros podem receber á entrada
20 e o soldo mensal, creio eu de 10 000

Talvez em abril possa eu ter no Pará 2.000 pessoas de terra e
1.000 de mar, com a esquadrilha de 12 vasos pequenos, uma cor
veta e um barco de vapor; e si ManoeL Jorge não estivesse pate
ta, não deixaria de tomar posição e assegurar-se da provincia
toda em bom sentido, á excepção da capital de que os tapuios são
senhores; a que elle tem séria força sufficiente para a sua con
quista; mas o que terá elle feito 1 Não sabemos.

Sr. Barbacena, apresse as outras encommendas.
O que mais me assusta é o Rio Grande. Mandei para presidente

o mesmo José de Araujo Ribeiro e este até hoje ainda não se
dignou escrever-me uma linha, desembarcando no Rio Grande,
onde se diz esperava respostas de officios de Porto Alegre para
deliberar-se, e consta que, crescendo a anarchia, já duvidava-se
de acceital-o emquanto a assembléa provincial não resolvesse,
etc., etc.

Vai-me parecendo inevitavel a separação da provincia, posto
que com o tempo ella tornaria a voltar si o respeitavel publico

(I) Senador Lucia Soares Teixeira de Gouvêa.
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consentisse nas medidas que se proporiam á assembléa geral e
que eUa sem duvida regeitará, ou não decidirá:

Qner Braga como Barreto portaram-se mis,eravelmente, a ser
verdade que fugiram deixando a provincia inteira á discrição de
Bento Gonçalves.

Ora, o governo tem absorvido todos os recursos para o Pará,
para onde em principias de janeiro marcha o presidente com o
resto da esquadrilha, gente, dinheiro, etc., tendo eu já mandado
adiante 120 marinheiros, munições de bocca e de guerra, arma
mento, etc., e V. Ex. sabe muito bem que sem grande apoio in
terno, mui difficil seria a tod!' o Brazil conquistar o Rio Geande,
e que toda a tentativa temeraria, só teria por fim firmar a rebel
lião, desacreditar o governo e acabar com os restos dos reoursos
que ainda se podem procurar. .

Em todo o Brazi! se recruta e por ora a côrte deu 101 volunta·
rios e seis recrutas! ! ! .

Noticias vagas ha, a de que em Pernambuco trata--se de promo
ver a separação e de que emissarios nesse sentido se tem enviado
á Bahia, onde a idéa não encontra muita simpathia; comtudo
Sergipe, Alagóas e Parahyba farão côeo com Pernambuco.

Lá se avenham; Deus as ajude. Como eu não tenho nem nunca
tive parte nas desordens do Brazil, tendo pelo contrario sempre
querido remediaI-as, tudo correrá por conta e risco dos que tive
ram parte na desordem.

Adeus, Sr. Barbacena; tenha saude, seja feliz, volte logo para
ajudar-nos e ouvir as insolencias que nós já ouvimos e que algu
mas já lhe dizem respeito.

Si me é licito saudar a Exma. Sra. viscondessa e seu Exm.
esposo, eu de boa vontade o faço ..

Rio, 10 de dezembro de 1835. De teu patricia afl'ectuoso e abri·
gado servo. - Diogo Antonio Feijó.

OAPITULO XLIV

O marquez de Barbacena partiu do Rio de Janeiro no paquete
de novembro, chegou á Falmouth a 18 de dezembro, e a Londres
a 24 do mesmo mez, do anno de 1835, e tendo logo á sua cbe
gada encetado as negociações de que estava encarregado pelo
governo imperial; em seguida dirigiu ao regente a série de inte
ressantes communicações que passo a transcrever, relatando com
summa clareza e cri teria o andamento deltas.

Illm. e Ex:m. Sr. Diogo Antonio Feijó.- Londres, 4 de ja
neiro de 1836 - Meu bom amigo e Sr.- A 18 de dezembro che·
guei a Falmouth, e a 24 a esta capital, que se pode chamar
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deserta nestes dias de festa, porque a moda de passar o natal no
campo, ainda é aqui mais forte do que no Brazil.

Muito estimei ver que as gazetas inglezas de todos os partidos
dando a noticia da eleição e posse de V. Ex. ti vessem a mesma
linguagem nos pontos cardeaes. Homem de principias moderados
em politica, caracter firmissimo, e patriota em toda a extensão
da palavra. A este penegirico ajuntaram duas. Tem os poderes
de dictadur, e brevemente restabelecerá a tranquillidade no
Pará e Rio Grande. Outra disse. A sua nomeação de bispo de
Mariana causara a separação da igreja brazileira no que respeita
it disciplina.

A natural conclusão desta uniformida le da imprensa ingleza
é que os inglezes no Rio de janeiro formam de V. Ex. este
concei to, e escrevem todos para o seu paiz no mesmo sentido.
Resta-me saber qual é a do governo ingl'3z, e não duvido que
seja identica, porque [.0 Fax ('). ouvi eu ahi iguaes expressões.

Sobre os meus negocias particulares (companhia de mineração)
não encontrei a mesma favoravel opinião que existia. em feve
reiro, quando os meus amigos me chamaram, mas isto muda de
um instante para outro.

Si eu conseguir a melhor parte, como espero, dos negocias de
que V. Ex. se dignou encarregar-me, não será perdida a minha
viagem, embora não se realize a companhia em meu particular
beneficio.

No meu oflicio ao ministro não passo de generalidades, nem
devo avançar couea alguma antes de feita, mas a V. Ex:. não
duvido communicar para sua intellig-encia que os grandes eco
nomistas inglezes têm atacado o artigo do tratado que V. Ex.
deseja revogoar, como injusto para o Brazil, e de nenl1uma utili
dade para a Inglaterra, o que é para mim de feliz agouro, porque
me fal'ei forte em taes autoridades.

Estão-se fazendo os instrumentos e canudos de ferro para as
fontes, e estou em ajuste com dous homens que poderão talvez
ir no seguinte paquete.

Jã. mandei um agente á Suissa para não ser illuGlido na escolha
dos lavradores, que devem ir para o Beazil.

Tres capitalistas de primeira ordem se occupam de apresentar
um plano para o resgate lia papel, não de um jacto, mas gradu
almente como V. Ex. indicou.

Espero ancioso o paquete do Rio para saber ao certo o que ha
de verdadeiro sobre Bento Gonçal ves, que a estar de posse da
provincia sempre prejudicara o credito do governo.

A clesg-raça do Pará não teve o mesmo eifeito, e com razão
porque a provincia nada rendia.

Disponha V. Ex. da obediencia de quem é COID, o maior r13s
pito e aifecto, patricia e amigo aifectuoso e obl'igaclo servo.
Marque:: de B a?'bacena .

(') Era o ministro inglez junto ao governo imperial.
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Londres, 15 de janeiro de 1836 - Pelo paquete qUê sahia no
principio deste mez tive a honra de escrever a V. Ex. annun·
ciando a minl!a chegada. Continuarei a dar conta de mim, seu
tindo muito, entretanto, estar até hoje sem noticias de V. Ex., e
do Rio Grande.

Já tive duas conferencias com lord Palmerston, e uma com
Poulett Thompson, e dou conta dellas ao ministro dos negocios
estrangeiros em dous ameias, um dos quaes secreto, cujos con
teúdos não repito, porque V. Ex. os ha, de ler, e dar a compe
tente providencia.

Com effeito é preciso que exista um atrazamento extraordinario
(porque não supponho que houvesse premeditaria intenção de
malograr a negociação) para não expedir plenos poderes n, a um
ministl'o encarregado de assignar um tratado, e da revogação
de um artigo de outro tratado.

O acolhimento que hei recebido dos dous ministros inglezes
excede a minha expectação, e pOl' isso espero, apezar da falta
dos plenos poderes conseguir a convenção, s:(U spe mti, para que
V. Ex. tenha a satisfação de a poder annunciar na abertura da
sessão.

As noticias chegadas do Rio continuam mui favoraveis, pois o
cambio e fundos publicos subiam, o que indica que a conlÍança
no regente era cada vez maior.

Esperava-se segundo essas noticias, qlle a expedição do Pará,
sahisse em poucos dias, mas eu receio que V. Ex. não possa ter
força alguma disponivel emquanto não for :wtoI'isado a em
pregar suissos, que se deixam fazer em postas defendendo o
governo que os paga, quando os nossos patricios dando vivas ao
imperador, e regente, vão matando ou demittindo aos jelegados
e g-eneraes do governo.

Inclino-me li. opinião de que, usando ue boas palavras, todavia
não devemos ceder no essencial em cousa algum" ás pretenções
do papa, porque esta. em grandes apertos com Portugal, fles
panha, Brazil, e ex-colonias hespanholas.

Eu tambem estou em apertos com os ministros de V. Ex.
porque o Sr. AI '-es iJ3ranco, mandando-me fazer um tratado e a
revogação de outro, deixou lá ticar os plenos poderes; e o
Sr. Limpo de Abreu em logar de fixar as penas e garalltias que
bem lhe 'parece~se, para formar-se a companhia que deve fazer
a estrada, de Minas enca~'rega-me de convidar quem mande suas
propostas ao Rio. Em negocios ordinarios tudo isto póde ser, mas
no caso presente ha muito risco de perder o momento propicio.
O actual ministerio quer o que V. Ex. propuzer, outro qualquer
póde não querer. A opinião publica da praça de Londres é agora
favoravel á construcção de estrauas ue ferro, seis mezes mais
tarde, póde ser bem differente.

(I) o mnrquez se referi,,:tOs dous plenos poderesjú trnnscriptos,08 quaos da
vendo ter-lhe sido entregues, na occasião do. suo. parLid", foram-lhe enviados
po.l'tl. a Inglaterra só na data do 26 de março de 1 36.
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Si a saude de V. Ex. não tiver soil'rido demasiadamente com
o calor do principio do anno, e na camara dos deputados houver
a menor dose de patriotismo, para tudo havel'á remedio, e nossa
administração terâ regularidade e fOJ'ça.

1 de fevereiro de 183ô.-Jâ tive aviso para ser ap!'esentado
no dia 3 em que o rei vem de Brighton para abrir o parlamento
a 4, e só então por diante será possivel ver os dous ministros
(estrangeiros e do commercio) reunidos.

Ha cartas do Rio de 3 de dezembro, as quaes annunciam a
sahida da expedição do Pa!'a, mas não ouvi qual fosse a força.
Tudo deve ter o cunho do homem que nos governa, e por isso
todos contam com o ]Jom l'esultado desta. vez.

Pelo navio mercante que largará a 10 deste po!'te vae o
engenheiro para o barco tle vapor, e outro para fontes arte
zianas, levando não só as verrumas, e. instrumentos de ferro,
mais 600 pés de tubos ele ferro batido, para que V. Ex. possa em
poucos dias dar ao publico algumas fontes.

Londres, 8 de fevereiro de 1836.-Havendo hoje bom portador
(o secretario da legação) que vae por Liverpool aproveito a occa
sião para dar conta ao ministro dos negocias estrangeiros da
conferencia que tive com Poulett Tho)TIpson.

A falsa persuação em que estava o governo do Brazil, de que
não podia elevar os dil'eitos de importação em cousa alguma,
sem o consentimento da Inglaterra em consequencia do art. 19
que estipulou o limite do 15 %, fez com que as instl'uc-,
ções dadas ao meu antecessor pOl' officio de 20 de setembro de
de 1834, fossem concedidas nesse sentido, e o ministerio britan
nico conhecedor pelo memomndum do Sr. Ribeiro da nossa
falsa pel'suação, queria agora compensação por uma chamada
conces ão de que não precisamos. Os 15 % referem-se só
aos generos de producção, ou manufactura ingleza: ora, não
sendo os vinhos, aguardeoto ,azeites e vinagres, ele producção
ingleza, é claro que podemos augmentar os direitos sobre taes
generos sem licença ingleza. Si o nosso governo, digo mal, si
o poder legislativo, tivesse retiectido nesta disposição do artigo,
e na circumstancia de estarmos sem tratado que nos atassà os
braços, em respeito a França, Hespanha e Portugual, ja teria
levantado os direitos nos vinhos e bebidas espirituosas. As in
strucções pois de 34 e 35, foram expedidas sem pleno conl1eci
mento do estado da questão, e o ministerio inglez que esta de
tudo inteirado Queria aproveitar-se da nossa simplicidade.

losisti pois na eliminação do tal artigo ou nada, porque nada
é o Que nos concede.

Eu não s ria um digno repre entante de V. Ex:. si me dei
xa se levar por boas pu.lavras sem realidade, e como em verdade
o augmento que podemos ter, e que ha de muito produzir, é
n03 vinhos e bebidas espirituosas, para o que não precisamos la
licença de ninguem, desempenharei o papel de ministro de um
homem forte que não cede o seu direito.
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Estimarei que este procedimento mereça a appro,:a9áo de
V. Ex., e qnando infelizmente assim não seja, o preJulzo por
mim causado será pequeno, porque em quatro mezes póde o
ministro dos negocias e trangeiros resolver o que achar melhor.

Voltando de Paris cuidarei de entrouxar o facto, porque não
me atrevo a demorar-me aqui com semelhante clima. Estou na
verdade como prisioneiro com homenagem porque da cama vou
para o fogão, e do fogão para a cama, suhindo alguma vez mui
rara para conferencias indispensaveis.

Londres, 2 de abril de 1836.- Pelo paquete que deixou esse
porto em 14 ue janeiro não tive carta alguma de V. Ex. ou do
ministerio, mas veio finalmente a ordem do tl1esoul'O para paga
mento da encommenda uos 500 marinheiros, de que agora me
occupo com todo o afinco.

Creio que antes do fim do mez andarão eUes pelo alto mar com
direcção ao Pará. A demora nas ordens do thesouro fez muito
mal, porque tenho agora a concurrencia de te governo que re
cruta cinco mil marinheiros, e a Hespanha quantos póde, o que
não havia no mez de fevereiro. Comtudo confrontando V. Ex.
o meu ajuste com o da antecedente expedicão de outros 500 ma·
rinheiros, achará diO'erenças mui conshleraveis. Na falta de
instrucções dos mini tros guiei-me pela carta de V. Ex. e lá vão
150 artilheiros marinheiros.

Sendo indispensfl.vel haver na Suissa quem pessoalmente exa
minasse, e ajustasse os lavradores, assim como quem dispuzesse
os engajamentos para o caso, quanto á mim indubitavel de ser o
executivo autorisado a tomar 3.000 suisos para o serviço do
imperio aproveitei Candiuo Baptista que estava ocioso em Paris,
emquanto a mulher se restabelecia.

Como V. Ex. ha de ver os meus ameias sobre estes dous
objectos (marinheiros e sui sos) aeiles me reporto, por não tomar
mais tempo a V. Ex. e por que em verdade não posso com tanta
escripta.

O mesmo digo a respeito das negociações com a Inglaterra e o
santo padre, e si mais alguns esclarecimentos quizer, eu terei a
honra de os dar pessoalmente um mez depois do recebimento
desta, porque estou decidido a embarcar em principias de
maio.

Não conte porém V. Ex. comigo para o ministerio, graças ao
Sr. ministl'o do thesouro, e á nossa imprevidencia; mas o mal é
insignHicante porque fóra do ministerio hei de sempre fazer
quanto couber em minhas faculdades para sustentar o governo
de V. Ex. e a gloria do seu nome.

Não póde ser ministro quem e tiver em ajuste de contas com
o thesouro; e V. Ex. me mo com muita razão já estaçeLeceu este
principio quando recusou Mello Mattos, lembrado pelo SI'. Limp
de Abreu.

Quando eu cedi a instancias de V. Ex. suppunha-me do conta;s
justas á vista da decisão da camara dos deputados, mas o Sr. ml
nistw firme no desemponho da commissão que lhe foi dada por
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certo partido, descobriu o' circnlo vicioso, de mandar oú\'ir
outra vez ao procurador da corõa., o qual tendo ja. dito quanto
se oiferecia, assim como eu, quiz comtudo ouvir-me de n0VO.
Não cabendo em tempo responder ahi, pedi ao Sr. ministro, e
elle prometteu-me de mandar-me uma cópia dos papeis, para
que eu aproveitando o tempo da viagem do mar chegasse ao Rio
com a resposta feita.

Entretanto não mandou a cópia, (l não faltaram boas razões
para justificar este esquecimento. Si eUe pois em um negocio
concluido, e sobre o qual eu não tinha a menor obrigação de
responder, nem a menor responsabilidade para com o governo,
porque o governo dc nada me encarregara, e sim o imperador
em seu caracter de noivo e tutor, se mostra t50 esquecido e pro
crastinador, o que não fara agora que tem o direitú de examinar
as despezas de en['"enheiros, instrumentos e de engajamento de
marinheiros~ Debalde tenho eu empregado a maior regularii:lade
nas contas, eUe achara sempre meio de não dai-as por justas,
Nesta parte eu e V. Ex. fàmos imprevidentes, mas isso pouco
importa torno a dizer, porque o meu fraco preslimo está sempre
á sua disposição, e talvez com mais utilidade porque tenho muita
gente contra mim, e taes pessoas não convém no minis
terio.

Está descoberto o meio de preservar o trigo da ferrugem e eu
levarei o remedio e modo de sua applicação para V. Ex. brindar
a provincia do Rio Grande em premio de sua rebeldia.

No ollicio ao ministro não desellvol vo o plano financeiro, que
deixo para a vi ta, porque seria preciso e~crever muito, mas
para V. Ex. poucas palavras bastarão.

A Luisiana levantou um emprestimo na Europa a juro de 5 0/0,
sobre a hypotbeca de suas terras, e aj3plicou todo o capital a be~

neflcio da lavoura a juro de 7. Os 2 % de difl'erença (entre o
juro da Europa, e o da Luisiana) foram applicados para l\

amortisação do capital na Europa, e assim sem tributo ou des
peza do governo, importaram-se para a Luisiana 14.000.000 de
pesos que foram dado:> a jur'o ao::> lavradores, li vranclo-os POl'
este modo da usura dos negociantes, e habilitando cacli1 p1'O
prietario a tel' dinheiro, sem meudigar favore.:;. Cumpre notar
que na Luisiana cultiva-se assucar e algodão com escravos como
no Brazil. o tim de 31 annos ricara o estado com aquelles 14
milbões de ~raça. Este plano que não é meramente theorico,
mas provado lli1 pratica, pÓlle ser applicado ao Brazil em muito
maior escala, e grandemente melhorada porque faeite est il1ventis
aclel'e.- Marque;; de Bal·baeena.

As relações que existiam entre o marquez do Ba.rbacena, e o
regente Feijó, eram as mais intimas e cordines, tendo por baEe
um vivo sentimento de reciproca sympathia e veneração, como
se conhece pelo theol' da correspondencia que acabo de transcre
ver, trocada entre estes dous grandes brazileiros.

,
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Antes da partida do niarquez, o regente depois de reiteradas
A insta.ncias tinha alcançado delle a promessa. de acceib.r um lo·

gar prepondel'Unte no seu governo, logo que voltasse ela Europa,
e el'a a essa circumslancia que se I'eferia o regenle, quando na
sua carta dizia :

Adeus, SI'. Harbacena ; tenha. saude, seja feliz, volte logo
para ajudar-nos, e ou vil' as insolencias que nós já ouvimos. e
que algumas já lhe dizem respsito. .

Não sentia porém o marquez o menor desejo de fazer parte de
nenhum ministerio mais; e sómente se haveria resignado a t<l,
manha sacrificio, como na verdade o teria sido esse, visto o es
tado m'orboso de sna saude, e a anarchia em que laboravam os
negocias publicas no Brazil, por obediencia aos reclamos do seu
patriotismo, e pela estima e consideração que votava á pessoa do
regente.

Apezar, porém, da sua idade, e molestias continuava o marquez
a demonstrar a mesma actividade e dedicação no manejo dos
ncgocios de que se encarregava, que sempra haviam caracteri
sado as suas acções, pois ao contrario do que pratica o geral dos
hoinens publicas no BraziJ, tinha em muita conta o tempo, e sabia·o
apI'oveitar o ma.is passiveI na expedição ele taes negocias.

Assim, tendo chegado a Londres a 24 de dezembro, como ficou
dito, e apezar de estar soll.'rendo bastanlemente em sua saude,
todavia já a 28 desse mesmo mez, escreveu el1e ao ministro dos
negocias estrangeiros da Inglaterra pedindo uma audiencia.

Os ministros inglezes não costumam passar as festas do Natal
na côrte, e sim no campo, para onde partia lord Palmerston,
que era quem exercia esse lagar, mesmo no dia em que recebeu
a clrla do marquez ; todavia deu-se pressa, antes de seguir, em
accusall a sua recepção p1rticipamlo nos termos mais polidos e
a.ITectuosos, que o seu regresso á cÓl'te seria muito breve, quando
se apressaria em f,lzer ao marquez a communicação que elte de·
s~java.

Tratou então o mal'quez de Barbacena. sem perJa de tempo, de
dar andamento aos outros objectos encommendados ao seu cui
dado, que não dependiam de negociações com os ministros da
Inglaterra.

58
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Com eífeito no dia 4 de janeiro, poucos minutos depois de ha
ver fechado o sen despacho pl1ra o Brazil, recebeu o marquez
aviso do lord Palmerston, que o receberia nesse mesmo dia na
secretaria do ministerio dos estrangeiros ás tres horas da tarde.

O marquez foi pontual, enttegando então a cópia da sua cre
dencial ; e peuindo dia ptua ser apresentado aS. M. britannica,
introduziu logo na conversação os tres principaes objectos da sua
missão, a saber:-Medidas no alto mar, para reprimir ocontrabando
de escravos feito no Brazil por estrangeiros-Convenção para iu
troducção de gente brauca-e revogação do art. 19 do tratado de
commercio ; concluindo com as seguranças de que as negocia-

. ções começariam quando o ministro inglez quizesse.
Lord Palmerston respondeu: - Quanto antes melhor, Sr. mar·

quez, e si for do vosso agrado, daremos principio no dia 7 as tres
horas da tarde -, e no mesmo tom da. maior urbanidade accres
centou, que, como sua magestade britannica vinha a 3 de feve
reiro para a capite'\l, e os ministros não iam nesse mez a Bri
ghton, em fevereiro mesmo teria Jogar a apresentação do mar
quez a sua magestade.

Entretanto, bem o sa~ia o marquez de Barbacena, que boas
palavras. e UIDa polidissima recepção não bastam para assegurar
um feliz resultado de negociações que se vão encetar, mas bom
era uão haver perda de tempo, e facilitar-se a discussão pela
troca reciproca das amenidades da sociedade polidil.

Eífectivamente no dia 7 de janeiro começou ena, sendo mui
benignamente acolhidas por lord Palmerstou as tres proposi
ções do marquez, ao qual ao mesmo tempo certificou que as nego·
ciações começariam em devida fórma antes da abertura do parla
mento.

Lord Palmerston convidou ao marquez para jantar'no dia
10, teudo a delicadeza de convidar igualmente a PouleU Thom
pson, ministro do commercio, de quem principalmente dependia a
revogação do ar1. 19 do tratado.

Poulett Thompson mostrou nesta reunião a melhor disposição
em favor do Brazi1.

Sem acreditar implicitamente nas boas palavras dos dous mi
nIstros inglezes, ticou todavia o marquez de Barbacena tão favo:'
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ra"Velmente impressionado, que Jogo no dia immediato começou a
redigir o esboço QOS novos artigos do trataào de commercio. e o
preambulo da. convenção, e como para isso lue fos3e preciso e::a.mi
nar os documentos que trouxera afim de ver l'i nos seva plenos
podere.. esta':1ffi os tres objectos da sua missão reunidos 0'-1 se
parados, viu então com extrema S(lrpreza. e aba.lo que ne'llJ.um
plano poàer se encontrava, entre os p!l.peis que recebera d:.l. se·
cretaria de Estado.

Viu mais, que nenhuma ordem viera para o marquez r3ceher
do ageilte do governo em Londres o impor{ante das encommen·
das, como o ministro no seu officio lhe info'?mava ; e sim que tal
ordem era enviada directamente ao dito agente.

O marquez deixou para sua volta ao Rio de Janeiro as 1'13

fle,ões sobre esb ultima cil'cumstancia que o NISa sutigeria, mas
tratou no seu otTIcio ao ministro de solicitar a reme~s.l. qu:mto
antas, e por duas vias, dos plenos poderes que íaltlwam.

A carta de gabinete, e as instrucções, un'cos diplomas qae o
marqu3~ encontrou no ma.o de pap6is enviados da secretaria,
serviam o primeiro para o acreditar j unto a sua magestade 1)1'1
tam::icQ. e o segu:J.do para o dirigir nos assumptos d n nego
ciaç':'9s; mas para assigoar qualque~ tl'a,ado ou conven( Io,
era·lha indisp:msavel um pleno poder que ficaria na secretal"ia.
onde se assignasse o tratado ou convent;~o.

Esta omis1:ii:o da parte de uma secretaria de estado, onde aliás
Ee devia esperar plena sc;'e.J.cia doa est.i'los e fórmulas diploma,;
tica~, encheu ao marquez de pasmo.

EUe tinha tido o cuidado (le lá ir em pessoa no dia do seu em·
barque pedir os officios e di"plomas que lhe era.m de3tinado~, e o
conselhel~'o Lisboa lhe havia dito que os seus papeis não estavam
ainda promptos, mas que podia embarcar, porque eUe lh'os man.
daria todos a bordo.

Com effelto, pouco antes da meta noite chegou um correio da
secretaria trazendo o sacco da legação, e um rraco de papeis
para o marquez, o qual ella immediatamente abriu p3>ra verificar
o teor das instrucções, e aflhando estas de acCÓrdo com o que se
passara na ultima conferencia havida com o ministro, separou-as
dos outros papeis, os quaes guardou, deixando aa instrucções de
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fóra afim de as ler com mais vagar, e m;ditar sobre o seu con
teúdo durante a viagem .

.Ora, mandar um ministro em commissão especial, para obter
duas cousas, cm que o regente tinha o maior empenho j a saber:
a revogação de um artigo importante do tratado de commercio
que vigorava com a Grã-Bretanha; e negociar uma convenção
com a mesma potencia, para reduzir unicamente no alto mar
todas as medidas preventivas do contrabando de escravos, e
deixar este ministro sem plenos poderes para a assignatura de
tal tratado e convenção, era acontecimento raro que, a ter-se
dado a occasião de patentear-se ao conhecimento do ministro
i11glez, teria sido bem humilhante e vexatorio para o governo e
para o negociador, suppondo que a falta procedera de mero
esquecimento, como devia crer-se, ou sómente para o nego·
ciador, si acaso tivesse havido intenção de maIlograr a com
missão especial que lhe fóra incumbida.

Porém a mesma falta daua em referencia ao marquez teve
igualmente lagar com o ministro do Brazil em Londres Manoel
Antonio GaIvão, o qual do mesmo modo que eIle se achava sem
plenos poderes para a liquidação das contas com Portugal, de
que estava encarregado, provando tudo isto a deficiencia de
conhecimento pratico de negocias, que prevalecia naqueIle tempo
nas 0.1 tas regiões admin istrativas.

Eis como o marquez de Barbacena, em officio secreto datado de
15 de janeiro ue 1836, dirigido ao ministro dos negocias estran
geiros Manoel Alves Branco, relatava o que se passara na confe
rencia havida com os dous ministros inglezes lord Palmerston e
Poulett Thompson.

Secreto - Illm. e Exm. Sr.- A f,\cilidaue com que no Bl'azil
se divulga o conteúdo da correspondenda diplomatica, ainda
mesmo tendo o titulo de secretiEsima, faz com que os ageo tes do
governo tenham uma reserva de cel'to contraria ao bem do ser
viço, mas indispensavel'p(l.ra evitar compl'omettimentos, e o que
mais importa, para não prevenir 03 outros governos contra a
nossa fa Ita de segredo.

Um governo póde d:1l' publicidade a quanto quizer a scu
proprio respeito, comtanto que não envol va as communicações
havidas com outro g-overno, sem preceuer consentimento deste.

Este pri ncipio esta por tal fórma estabelecido, e é tão incontes
tavel na Europa, que os mesmos membl'os da Ol)posição, ainda. os
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maiS violentos, não pedem a correspondencia diplomatica original,
mas extractos, e tanto quanto ror passiveI communicar sem
com promettimento.

Contando, pois, que l:!averit agora mais discreção, sempre
arriscarei alguma cousa, que melhor fóra em cifra, si V. Ex.
m'a tivesse dado.

Poulett Thompson é um joven de principias liberaes, e deci
dido amigo do Brazil o melhol' consumidor das manufacturas de
Manchester por onde foi eleito deputado. De sua parte acha
razão em quanto pretend"mos, tanto na revogação do art. 19 do
tratado de commercio com o seu paiz, como em reduzi!' as me
didas contra a impol'tação dos negros unicamente ao alto mar,
sem pesquizas em terra, que podem excitar revoluções. Sejam
enforcados os capitães de navios, que para logo cessará o contra
bando.

Quanto, porém, á immigração, não concordamos, porque elle
deseja mandar irlandezes, e ma,is irlandezes, e eu não desejo um
só de taes homens.

Lord Palmerston disse-me que - os sustos da Inglaterra sobre
o Brazil, estavam dissipados, e que o homem que ora regia o
imperio, merecia a geral confiança; que o nosso defeito prin
cipal era a fraqueza elo executivo; e a falta de barcos ele vapor
que facilitassem as communicações, e levassem gente ao ponto
em perigo; quo sem estes b.\rcos de vapol', e alguma tropa,
perderia o regente, a despeito da lOua energia, o Pará e Rio
Grande, e em seguida outras provincias até ficar reduzido ao
Rio de Janeit'o e Minas. .

Aproveitei a occasião para mostrar as difficuldades em que nos
achavamos a re peito; e o exemplo de Portugal com seis regi
mentos mudando o ministerio veio a proposito, e lord Pal
merston admittindo a exactidão elo meu raciocinio apontou o
facto que eu ignorava da tropa ele Pernambuco recusar em
barcar para o Pari. - Deveis recorrer aos slIissos - foram as
suas ultimas palavras. Estl1 medida já foi proposta (si me não
eno"ano) pelo deputatlo Gaivão, e perdeu-se por dous votos. E' de
esperar que não pa se ne ta ses ão; e pa.sando ganhará o
governo grande força moral na Europa, e physica no Brazil.

Perguntou-me tambem pela nossa desavença com o papa, e
eu respondi com o que sabia, e tinha ouvido a V. Ex., mas eHe
contou-me que o nosso ministro em Roma jã. se retirara para
Napoles ameaçando ao papa com a separação da igreja brazileira,
e que o santo padl'e respondeu, que não podendo em consciencia
fazer o que deUe se exigia, iria prostrar-se aos pés da cruz e im
plorar a misericordia divina a favor do Brazil. Accrescentou
que sendo este rompimento anterior a posse do actual regente,
suppunha que seria facil a reconciliação, uma vez que o regente
escrevesse como filho obediente. Eu fiz alguma objecção sobre
cartas submissas, mas lord Palmer ton replicou que sendo as
armas do papa unicamente excommunbões, que ninguem temia,
era indubitavel que uma carta do regente, por mais submissa
que fosse, não se attribuiria a medo, ou indignidade, mas sim ao
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sincero desll\jo de conSel'var sem interrupç!io as relaçõe:l com a
côrte de Roma: que por fim approvaria necessariamente a no
meação do bjspo do Rio de Janeiro. Disse que os ministros e em
taixa'lores das grandes potencias cediam o passo de commnm
accordo aos mi.nistros e emba.i.mdores do papa. se'll temer q:Ie
tal precedencia ro~se tida como derogatoria da d!gnidade e poder
dos monarchas, e que um regente ecclesiastico, ainda mais podi!l.
fazer para com o cheCe visiveLda igreja catholica. Não duvidei
communicar que as minhas instrucções t:lmbem abrangiam este
ponto, e lord Palmerston lembrou que o melhor medianeiro seria
o imJ)erador da Austria, mas como eu tinha boas razões para
não ir tão longe, talvez fosse conveniente tentar pela França
aonde llavia um nuncio. No mez seguinte hei de ir a Pariz, e
entf.to communicarei a V. Ex. o que houver a respeito, p:lre·
cendo-me, entretanto, que seria prudente suspender qualquer
ulterior procedimento em relação á Roma, até a chega<la da
minha participação de Pariz.

Não acabarei este officio sem fazer a V. Ex. algumas ponde
rações, sobre o nosso corpo diplomatico, que vive na Europa
sem communicação mutua entre seus membros, COIOO si cada
qual fosse ministro de nação estrangeira. A pratica seguida na
Europa é da estar cada ministro de uma nação ao facto dos ne-'
godos do seu governo nas outras côrtes, e para iss::> ou se com
municam mutuamente em relação aos mesmos, ou enviam os
officios a sello volante, quando têm de passar por alguma lega.ão.
O Sr. GaIvão estaria att3 hoje sem saber do que se passou em
Roma, si eu lh'o não houvesse communicado, e V. Ex. bem re
conhecerá o triste papel que faz um diplomata brazileiro, quando
para saber dos negocios do seu paiz tem necessidade que os es
trangeiros lh'o contem.

Deus guarde a V. Ex. - Londres, em 15 de jaqeiro de 1836.
- Marque:; de Barbacena.

No dia 3 de fevereiro verificou-se a apresentação do marquez
de Barbacena aS. M. Britannica entregando elle nessa occasião
a Sua credencial.

Sua magestade perguntou o nome do regente o que ministrou
ao marquez favoravel ensejo de, enunciando o nome, fazer uma
breve mas viva exposição dos eminentes serviços do regente em
virtude dos quaes merecera dos eleitores do imperio tão elevada
e honrosa distincção. Replicou el-rei da Ingl!1terra que muito
estimava ouvir o que o marquez acabava de communicar, por·
que sobremaneira se interessava peln. prosperidade do Brazil.

No dia 6 em hora aprazada foi o marquez procurar o ministro
do commercio Poulett Thompson, e eutra.ndo em materia n,pre
sentou-lhe os novos artigos que havia preparado para substituir
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o art. 19 do trataclo de commercio entre o Brazil e a Grã-Breta
nha, em cuja rovogação o go verno imperial muito se interessava.
O marquez em ordem a fortificar as reclamações do Brazil tinha
a.juntado em papel separado extractos do~ escriptos de M.Cullock,
e Henry ParneU, empregado publico de grande ,consideração. O
ministro inglez admittiu francamente a exactidão dos principios
economicos pelo marquez apresentados, mas sustentou que ne·
nhuma nação desistia de um direito adquirido sem alguma com
pensação; que os nogociantes inglezes con"sideravam como uma
grande vantagem os direitos de 15"10, e que tanto eUes
como o parlamento ceusura.riam terrivelmente ao ministro que
não podendo augmentar as vantagens para o commercio da sua
nação, ainda deixasse perder as que tinha por mais sete annos
sem alcançar a menor compensação; que o augmento de direi
tos, emQora em graade parte reeahisse sobre os brazileiros, toda
via sempre díminuiria o consumo dos productos inglezes, e neste
sentido era innegavel que prejudicaria o commercio inglez ; que
o governo do Brazil quando pela primeira vez solicitara a revo
gação do art. 19 ofl'erecera considerar a Inglaterra como a nação
mais favorecida, e só augmentar os direitos nos objectos de luxo,
objectos aliás exportados pela Inglaterra em pequena quantidade.
Disse mais que o governo de S. M. britannica desejava prestar-se
á requisição do regente em nome do imperador, mas que não
poderia fazel-o pela maneira proposta.

Não podendo o marquez de Barbacena contestar o otl'ereci
menta feito pelo agente do Brazil, Araujo Ribeiro, em conformi
dade com o oflieio da secretaria dos negocias estrangeiros de 20
de setembro de 1834,ofl'erecimento nascido da falsa persuação em
que laborava o governo do Brazil, sobre a latitllde comprehen
siva do art. 19 do tratado vigente, nem tão pouco negar absoluta

'mente o principio de que a cessão de um direito adquirido exigia
alguma compensação, perguntou qual seria a compensação, exi·
gida pelo governo inglez1 Oministro respondeu immediatamente:
-A continuação do tratado por mais 10 annos além dos sete que
ainda faltam para a sua expiração, e a continuação dos direitos de
15 % no ferro, e nas mannfacturas de algodão e lãs, ficando
livre levantar os direitos nos outros objectos e principalmente
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nos vínhos e aguas-ardentes, como o vosso governo mesmo
propoz.

O marquez fez ver que uma semelhante excepç§o compromet
teria o Brazi! com a França, a qual por identidade de razão,
quereria para os seus viuhos a mesma concessão que a Illglatel'l'<t
queria para o ferro, lã e algodão, e finalmente o prazo de 10
annos seria r~jeitado pelas camaras.

A contestação continuou por algum tempo de parte a parte
neste terreno, ficando indecisa por ter chegado a hora em que o
ministro devia seguir para o parlamento.

A' primeira vista parecia que o ministro inglez prestava-se a
conceder qua.nto queria o governo do Brazil em ultimo co,~o, ou
pelo menos (\ parte principal, consentindo no augmento de direi
tos nos vinhos e aguas-ardentes. As instrucções elo marquez é
verdade que inuicavam - {a.endas finas e mercado/'ias ele luxo

- conjunctamente com vinhos e bebidas espirituosas, mas era
evidente que o grande augmento seria sempre neste.> ultimas
artigos, porque os primeiros, além elo que havia ue vago na ex
pressão ele - finas e de ttiXO - para. a sua classitlcação depois,
pouco poderia produzir, sendo como era a exportação ingleza de
objectos de luxo, apenas a vigesima parte do total do seu COl11

mercio. Meditando-se porém no alcance da con~t3ssão elo ministro
inglez, conllecia-sa que elIa correspondia perfeitltmente as reci
procidades do - tratado - isto é a uma completa burla.

Porquanto sendo pelo ver(hdeiro sentidú elo art, 19 deste
tratado, o limite de 15 % sómente para os prouuctos do
sólo e industria elas possessões britannicas, o que os o,zeites,
vinag-res, vinllOs e bebidas espirituosas não eram, clo,~o ficava
que o Brazil podia elevar os direitos nestes generos, até o ponto
que bem lhe parecesse, e que para o fazer não necessitava elo
consentimento da Inglaterra.

Com as nações productoras de taes objectos que eram a
Fra.nça, Hespanha e Portugal, não tinha o imperio tratado
algum que prendesse a sua acção sobl'e a materia, podendo [\
assembléa do Brn.zil legislar desele já a semelhante respeito como
entendesse convenienle.
~~o ha.Tia, entretanto, o goverJlo do Brazil attendido bem par~
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"as expressõer; do art. 19 do tratado, nem tão pouco reflectido na
circnmstancia de estar findo o que existira com a França, e não
haver algum com Hespanha e Portugal; por que si tivesse com
prehendido a sua verdadeira posição neste assumpto, por certo
que nã,) teria retarl!ado até o presente o augmento ue direitos
sobre certos obj ectos.

Em todo este certamen apparecia em admiravel relevo a
dexteridade com que a provecta e matreira Albion fingindo con
cessões, aproveitava-se da simplicidade e inexperiencia dos esta
dista.s então a frente dos negocias publicas do Brazil, para tentar
prendel-o aos seus interesses.industriaes por rr:ais alguns annos,
Tinha porém agora de haver-se com um diplomata fino, sagaz, e
profundamente versado em tojos os interesses e recursos do seu
paiz, contra cuja firmeza quebravam-se como caniços as anuas
da sua astucia. O marquez insistia n:1 revogação absoluta e pura
do art. 19, resolvendo tomar as proposições do ministro iuglez,

'acl,-e(erenclwlt, caso porfiasse elle, éomo el'il. provave!, em
sustentar a compensação exigida. Desta manei/'a dava tempo ao
sen govel'llo de reflectir 80bre o que melhor convisse, ao passo
que instruindo-o cabal e minuciosamente sobre a verdadeira
natureza e escopo cio assumpto, habilitava-o com todos os dados
pr<3ciso para formar um juizo seguro sobre a materia.

Era porém, por outro lauo inclubitavel, que o goveeno inglez
pela posse em que estava, das proposições do Brazil feitas pelo
intermedio do seu encarregauo de negocias Araujo Ribeiro, antes
da vinda do marquez ã. Inglaterra, se achava em certa posição
vantajosa, que dava peso á sua exige:1cia de compensação pela
revogação que ag'ora pedia o marquez do artigo obnoxio do
tratado..

As proposições feitas por Araujo Ribeiro eram as eguintes:
I."" Qu'eu s'elevant g-enel'alement les droits d'importalioll au

Brésil la. Nation anglaise ne cesser'a pas d'y étre la. plus favo
risée ou aussl f,\Vol'isée qu'elle a toujouro été relativement aux
autres nations étrallgéres.

2. mB Que les droit qu ou y veut surtout éléver sout ceux:
qu'on préléve SUl' les objets de luxe, dont il n'y a qu'uue quau
tité peu consll1erable lmportée par l'Ano"leterre.

3. mB Que les prlncipaux objet~ paul' lesquels le BJ'ésil se trouve
dans la necessité d'au&,menter ses revenflS $ont les paiements



- 922-
r

considérables qu'il doit faire ainsi a Londres pour compte de sa
delte exterieure, qu'á Rio Janeü'o pond la dette exterieure ou
des capitaux anglaise fort considérable sont également inventis.

o marquez de Barbacena deu conta. ao governo das transacções
cujo transumpto acabo de fazer, relatando-as por maneira.clara
elucida; e em officio subsequente accrescentou o seguinte:

Londres, 17 de fevereiro de 1836.- Illm. e Exm. Sr.
A conferencia que tive com o ministro do commercio no dia 6 do
corrente, tendo sido confidencial e verbal com o fim de facilitar
a negociação, segundo desejava lord Palmel'ston, me obrigou a
dirigir por escripto ao sobredito lord Palmerston a nota junta
para ter uma resposta otIicial, que em tempo competente possa
ser apresentada á assembléa legislativa.

Nos artigos propostos verá V. Ex. que não só eliminei a taxa
de 15 %, como a intervenção do consul inglez na pauta
da Alfandega.

Lord Palmerston prometteu de apresentar a minha nota em
conselho de ministros, e transmittir-me o resultado da decisão
do conselho.

Não reproduziu os argumentos nem pretenções de Poulett
Thompson, porém, sempre me disse, que, na qualidade de pro
curadores do povo, deviam os ministros solicitar alguma com
pensação pela ce~são de - um direito adquirido, e que eu pro
puzesse alguma compensação, o que de certo nito farei. Venha a
proposta da parto do governo inglez, para que todos a pos~am

avaliar si for justa, ou submettida a V. Ex:. quando a compen
sação seja admissivel.

An tes de poucos dias teremos conhecimento officia! da conven·
ção que este governo acabl~ de fazer com Francfort, e si for tal
como em segredo alguem me informou, grande argumento
havera em favor da nossa pretenção.

El-rei da Prussia fez, como V. Ex. sabe, um regulamento da
alfandega, foi adoptado por todos os Estados, e cidades livres
da Allemanha excepto a cidade de Francfort, -porque o não podia
fazer em consequenci<t do seu tratado com Inglaterra. Como
IJorém, da sua exclusão daqueHa liga, resultava-lhe mui grave
prejuizo, a citlade de Francfort solicitou da Inglaterra a revo
gação do tratado, e o conseguiu, mas resta saber si a revogação

.foi gratuita, e mero acto de justiça, ou si houve alguma com
pensação.

Antes de 15 dias espero ter em mãos as peças officiaes, e farei
dellas o uso competente.

Tendo peiorado muito do mal de pelle, irei no dia 20 a
Paris afim de consultar o celebre d'Alibert, e aqui estarei de
volta antes de 20 de março.

Deus guarde a V. Ex.- lllm. e Exm. Sr Manoel Alves Branco,
ministro dos negocios estrangeíros,- Marquez de Barbacena.
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Nota do marquez a lord Palmerston mencionada no officiQ
supra.

Illm. e Exm. S1'.- Hr..vendo expGsto veri:l,tlme~te a V. Ex.
os principio,; de justiç.1, e cOllvemencia, pelas qunes o l'agenta
em nome do impel'aJor <10 Bri'.zil se c:msiderou o~rigado a pro
por a revogação co art. 1-;) CO f:'ata<10 de amLlde e commer·
cio celeiJrado 1I.0S 17 de agcsto de 1827 na p:li'te em que inhtbe
ao poder 1e6":,.lat;vo a fa,~ul.c~ade dl3 levantar os di.reitob de lm
porta,;,[o li ma.i$ de 15 0/, i ~';lra1 boje a hc.nra de otrerecer
á y. Ex. os arLige;; subti.tuti voos c1aquelie que 1'e prete.Jde eJi
mLDar.

Esta eJim;.1aç3,o, não pràjU(!!~a, nem levemente os intere~ses

lirHannicos, porque seu commt'::,cio conlinuará a ser o da nação
mai'5 f:1voreejda.

QU!llqudr concl3s~ão ~14m de.;~J, em um t~atado de commeccio
é desDeces.3il.l'ia para a Ing'la'Lerl'a, mui prejudicial a quem o
concede.

Seja-me pà!,~iititlo c:tar a'3 p~'.()prj<ls p:davras dos maiores eco
nOlI.'iséas inglel,es em ::.ua'5 u! l;ma-s puH~ca('ões ~obra trnt:l.dú3 de
commerc;o:-!t i'5 an ab'.lse, !lnd pet'Vel~s;ou of c':>mme!'oial trea
ti6S do make tllem ill'5 t l'Umen ts for regu!ating dutie3, 01' pl.'escl'i
bing custom-1]:1usa regu~atiom:.

Maiions ou.;ht to regubte their> t1riffs in sohatever mode
they juc!ge bt'st for 1he promotion of 1he1r OW!l inierests wltLJout
being shaclrled by engagements.w;lh otners.

ESI:l. toju t3. condição de 14 % nos f.Ji impo~ta á exemplo de
Po~'tuga.l, ma~ com ma:;ima ditrt:reoç!l- contra o Brazíl.

Portugal mlmittindo as lães illglezas a 15 % gan1.J.ou a
vant!l-gem de introduzir seus viutos n3. GrJ,-Sl'etanlia com um
terço menos de direitos do que a França, e com a faculdade de
renovar a prohibição dr.s me!'ca'dorlcs de Jã si LlOUVeS1:e qualquer
alteração nesta deduc,:ão.

O Bre,zil ad:niWndo todos os pl'oductos e manufacturas d03
ter·ritcri.os briéannicos a 15 %, nenhuma vant:1gem obteve
para qualque!' dos seus productos. Pelo contrario muitos, e os
mais iraportilntes não são admtttidos para consumo na Grã-Bre·
tanha.

Além dos principios de .iustit:a universal, existem csrcumstan
cia.; pa.rticulares a f.1vor do Brazil, sobre a qua,es não posso
deixar de chamar a attenção de V. E:.::.

Dos novos estados americanos, foi o Brazil o unico c;,ue feliz
mente escolheu o governo monarchico; o uDic':> que par:1
satisfazer os dezejos de S. M. bl'itannica deu grandes subsidios
ao reino a quem estivem unido: o uuico que tem cumpriJo com
exactidão os seus contractos, e onde a pessoa e propriedade
inglsza, não solfl'e o menor detrimento.

Accresse que de todas as nações a que mais consome de ma
nufacturas inglezas (proporção guardada á sua população) é o
Brazil. porque tendo apenas dous milhões e melo Cle gente livre,
consome quatro milhões esterlinos de manufacturas.
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Si estas circumstancias não tornam ao Brazil digno de algum
favor, ao menos nlio o devem privar de um direito cenceclido a
outras nações.

Um ministl'o iIluminado, e cuja divisa é reformar abusos, e
administrar justiça imparcial convirá. sem duvida na eliminação
proposta do art. 19, livrando a nascente monarchia brazileira
ele uma dura conclição, não imposta pela Inglaterra a qualquer
das republicas do Novo Mundo.

Os artigos que proponbo em substituição no sobredito art. 19
são os seguintes_:

Art. 1. o Todos os generos, mercadorias, e artigos quaesquer
que sejam, da producção, manuf,lCtur3, e industl'ias dos subditos
·e te1'1'1tor10s de S. M. britannica na Europa, e suas colonias, im
portadas directamente ua Grli-Brelaoha, ou de suas colonias no
Brazil, tanto em navios inglezes como brazileiros, e despachados
para consumo, pagarão geral o unicamente os mesmos direitos
que pagam uu vierem a pagar os da nação mais fdvol'ecida.

Art. 2. o Fica entendido, que, todas as vezes que alguns dos
productos do territorio, ou industl'ia inglezu, não Liver na pauta
valor determinado, o seu despacho na alfanelega teri lagar à
vista da sua twaliação assignacla pelo importada.r ou ·seu consi
goatario; mas no caso que os officiaes da alfandega encarregados
da liscaJisação dosdü'eitos, entendam que tal avaliação é lesiva,
terão elles a liberdade de tomar os objectos assim avaliados, pa
gaudo ao importador 10 % sobre a dita avaliação dentl'o
do prazo de 15 dias contados do primeiro da detenção, e
restituindo os direitos pagos.

Arl. 3. 0 Os presentes artigos substituirão o art. 19 do Tra~
tado de amisade, e commercio celebrado aos 17 ele agosto de 1827
o qual continua em vigor em to"elos os outros artigos.

Art. 4. o As ratificações da presente convenção, serão trocadas
na cidade de Louelres, dentro do espaço tle seis mezes ou mais
breve si fôr possiveJ, contados do dia da. assignatut'a. Londres
13 de fevereiro de 1836.

Illm. e Ex.m. Sr. visconde de P<tlmerston, principal secretario
de estado dos negocias estrangeit'os. - Ma1'que~ de Barbacena.

CAPITULO XLV

O marqllez de Barbacena tratou sem demora de diligenciar a
remessa elos dous casaes de sllissos encommendados pelo go
verno. Conbecendo, porém, depois de longa correspondencil1 com
MI'. Fellemberg sobre o assumpto, que era impossível desempe-
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nhar ao commissão sem i; á Suissa, ou mandar pessoa que com
zelo e discreção igual á sua pudesse desatar as difficuldades que
surgiam; meditava no modo de o cons<3guir, quando encontrou
se em Pariz com Candido Baptista de Oliveira que alli se achava
aguardando o restabelecimento da esposa, a qual acabava de dar
á luz uma criança; e enteando em conversação com elIe sobre a
materia, ofl'ereceu-se Candido Baptista para ir li, Suissa enga
jaI-os.

O marquez com muito gosto acceitou o ofl'erecimento, di
rigindo-lhe em consequencia o omcio seguinte logo na sua volta
a Londres.

Illm. Sr. Candido Baptista de Oliveil'a.-Havendo V. S. com
louvavel patriotismo se encarregado de ir a Suissa desempenhar
a commissão que me fÓl'a dada pelo governo, aproveitando assim
em beneficio da naç.ão o ten-, po que deve estar em Pariz a espel'a
do restabelecimento da IIlma. Sra. D. Anua, minha senhora,
para continuar a viagem da Italia, transmitto a V. S. as in
strucções que recebi, e a corl'espondencia que tive com o MI'.
Fellemberg, ficando bemcel'to que V. S. 110. de desempenhar a
commissão com igual zelo e mais acerto do que eu mesmo faria
si pudesse ie á Suissa,.

O regente em nome do imperador, quando estabeleceu uma
escola normal de agricultura nos terrenos visinhos ao jardim
botanico, me encarregou de mandae para o Rio do Janeiro dous
casaes de suissos habeis para o ensino e pratica no Brazil de to
dos os methodos agricolas, empl'egados nas fazendas normaes de
Fellemberg, comprando-se por cou ta do governo os instrumen
tos de que necessitarem e que exigirem. Em consequencia desta
ordem eu me dirigi a MI'. Fellembel'g, e V. S. achara nas cÓlias
juntas sob ns. I, 2, 3 e 4 a nossa cOl'respondencia, pela
qual se convencerá que uma tal commissão só pode selo desem
penhada indo a Suissa. Delego em V. S. a mesma extensão dis
crecionaria que me foi dada pa.ra os ajustes sobre ordenados o
compra de instrumentos, e quanto ao embarque melMr será em
Hamburgo do que no [-lavre, e o engajamen to deverá ser pelo
mellOS de cinco annos.

No principio tIe maio pretendo retirar·me, e por isso será bom
que DOS ultimos dias de abril V. S. me avise das quantias que
serão precisas para todas estas despezas, afim de pl'ovidenciar o
seu fOl'llecimell to.

Ainda que V. S. mui generosamente resista receber umaajuda
de custo, espero que ao menos aceitará a despeza das postas, a
qual deve ser unida á do transporte dos suissos para Hamburgo.

Deus gua:rde a V. S.
Londres, 21 de março de 1836.-1lfaj·que. de Barbacetla.
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Secretissimo - Illm. Sr.-ParecendG-m9 impossivel que o
pOdel'lt3glsbtlvo, av;sta do e3tado actual do impe:,io deixe de
au'to!'isar o governo para o engajamento de 3.000 suissos ao
meno:o, logo que as camal'as se reuoirem, e convindo habilitar
ao mesmo governo para lJaver aquelles homens, com a mai.or
brev~Jade possivel, aproveitarei a feliz occasiáo de ir V. S. a
Suil;sa po~ outNS objecto~, afim de pedir-lhe que haj:t de tC'nar
as informações necessarias, tanto sobre as coodições d0 ajuste, e
tempo ne::essal'io para se apromphr a expedição, como sobre GS
chefes mais capazes dE: contratar com o gove!'llo.

Rm outros tempos os monarchas da Em'opa faziam conveD,;ões
pc!,rLi,culares com cada c::Lot.io por um certo numero de homens,
e por C9I'to tempo. Presentemente não se ~azem mals conve'}
ções ccrn os cant~es, mas sim com individuos que se encarregam
da mesma diligencia.

. O santo p::tdre fez os ajusteJ para os SUiSS03 que agora tem no
seu serviço, com dous coroneis re,>peHaveis, os quaes por deter
minado preço se obrigaram a organisar os uatal!lões. leu'),l
systema devemos DCS seguir, e o bom successo d:t empreza de
pender::" do ca;'acter d05 contractauoreJ, que podam ser dou5,
tre3 ou mais, como V. S. entender á vista das informações que
encontrar no lcgar. O fardamento e armamento deveri ser
mand'l.do da Inglatel'l'a, nos navios que forem receber as t::'opas
em H'1mburgo ou Rotel'dam. As noticias q:le V. S. qaize'.' dr.r
IDe a semel han te !'e3peito, deverão sêr dirigidas com ausencia ao
Exm, mil!istro dos uegocies estrang'eír'os, e ainõr. que V. S.
não possa. fica.r na Suissa at~ que venbam as respostas cio Riu,
m:li facil. ser:', vi:.' da ltalü), a Snisslt para desempeniIf.r a C0m
missão, si pJl' ve:lÍllt'a o gover~J fo:' aut0risado e as infor-m<l,.
çõe3 de \" S. 50ure ~ facilidade e despem\. da emp~eua agrJ.c'a
rem ao mesmo [ovemo" o que qU:1.nto a mim não p',)de deixar ce
acontecer.

Deus guarde a Y. S.
Londres, 22 de mar,o de 1836.-Marquez de E,J,rôacena.

Ottcio do mal'quez a') mInistro dos negoci03 estrangeirosj
Manoel Alvc::s Eranco, sobre o mesmo as:.nmpto.

Secreto. - lllm. e E:rm. Sr. - Pa!'ecendc ,me impossível que a
carnal'::\. dos depucad08, á vista dJS males (jue Já experimenlamos,
e ;:le muitos outros dó que estamos ameaçado.;] (consequeucia in
falli'lel da. fl'a:-;ue:z:1 uo Poder B:xecutivo), não cuide logo nos pl'i
mei;,03 dias de &essão em aubrisal' o goverDo pa.ra engajar 3.000
s:Ji.ss'Js, entendi qUt3 devia tomar antecipar/amente bdas f.S
medidaa, que, SE.m infl'().cção dD. lei, ,Jod..3\'ão faciUt3.l' o cum
primento da al1 torisu<;,?:o qe'andu elJa seja dada. E porqua.nto
presentemente já se não fJ,zem convençõ2s com os cantões, e
est:i introcluzido o systema do engajamento particular que exige
muito tempo, é evidente a necessidade de mandar um agente
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á Suissa, que tendo uma commissão appal'ente, pasMa ao meSlLo
tempo occu!,!ar-se de outra maia importante, h. c0mm;<;s[o dos
lavradores para estabelecer a escola normal no Rio, e o t,t!ento
e presUmo do Sr. Candido Baptista ue Oliveira, me fo:'n::c?:>'am
fa-roravel occasião ue promover uma e outra-c0us~. •

Nas cóp!as j untas verá V, Ex. o que fiz a e<;i;e rel>peitc', e
rogo a V. Ex. que levando o seu conte'lido ao conhecimento do
Exm. St'. regente em nome co imperarior, defenda o meu p!'O~
cedimento que foi dirigido pela mais pUl'a intenç.Ro ds p~o"

move>:> a segurança e tranquillidade elo imperio.
Pel'mUta-me V. Ex. lembl'ac-Ihe que melhor serà intrJdl1~ir

na autorisltrão a palavra - estrangeiros - do Que - ~,u.is~('s

visto que a recente revolução nos cantões ca~ilúJi\:oS p:'Jde difi
cu1.tar o pl'eencbimento do numero preciso sà com suisso'>. e
com a brevidade que os neg'ocios no sn 1 do imperio exigem.

Deus guaree a V.Ex, - Londres, 31 de março de 183tl -Ma"
que::: de Ba1'bacena•

. Candielo Baptisi;a pO~'ém nâo cOl'respomteu eni pJ.rt.e á confial1
ça depositada no seu criterio, pois que em logar de aiter-3e ás
instrucções para ajustar duas .p~milias de lavradores SUi'330S,

que pudessem introduzÍl' no Brazil os m6thodos pratic03 da es
cola de Fallemberg, engajou a MI'. Alexandre Maritri, s3..b~o

profess0r de agricultura, Ioga;:, aliás já p~eencbido no Bra~jj,

enviando ao m'3.rquez GID dat:1 de 22 de março o respectivo
contracto, o qual o marquez nã1 se julgou autorisado a accaitar,
mas não desejando o'/l'ender a Candido Baptista, a pedido seu
referiu o negocio ao governo imperIal, qüe recusou ratificaI-o
e approvou o proceàimento do maquez. Na carta que €~;,e

dirigiu a Candido Baptista sobre a materia, e que fla!Sso a trd.::l
SCi.'ever, mostra elIe quão calmo, brande, tolara:lte, delicado e
COl'tez sabia ser no sau ítato, mesmo com as pessoas, que, como
Candido Bapti~ta, interpretavam por modo desasado as claras
instrucçõ63 que lh6S transmitira..

Thompson's Hotel, 26 de abril de 1836.

IlJm. 1:1'. Candido Baptista de Oliveira.- Mau bom amigo e SI'.
- D<lpois de oito dtas de feb!'es, foi hontem o primeiro em que
deixei a cama, mas sinto-me ião fr::l.Co que esta.s linhas
são feitas com grande esforço, primeiro pava remetter·lhe 03 SOO
francos que dispendeu na viagem, conforme me participou n:1 sua
prezadissima carta de 22 de março, e segundo p~ra remediar o
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mal ,tanto quanto fôr possivel de maneiÍ'a agradavel a· V. S.,
sem comtudo admi ttir um procedimento tão contrario"ás ordens
do governo.

Quer este duas familias de lavradores suíssos que vão estabe
lecer-se no Jardim'Botanico, parte do qual se vai converter em
escola pratica de agricultura.

Sobre este ponto o governo não me deixou poder discriciona·
rio, o qual !"icou unicamente para o ordenado, gratificações,
numero de pes oas da familia, etc., etc. Nem eu dei, nem pqdia
dar mais podel' do que tinha. üra., V. S. seguindo o conselho
do Dr. Candoll~ aj ustOll um professor para dar lições~ que é
justamente o que já temos no Dr. Serpa, e admittindo de boa
vontade que o expeuiente aconselhado por MI'. Cal1dolle seja o
melhor, e que o en'gajamento de familias suissas de lavradores
seja um impossivel (o que já é muito conceder), o que cabia da
nossa parte era consultar ao governo, mas não engajar um
professor que elle não pediu.

Eu não responderei a V. S. officil\lmente até segunda-feira,
esperando que appareça, ou que me diga como se deve acabar
este negocio.

Não sei como, esperando V. S. encontrar-se com migo em tão
poucos dias, e havendo tão notavel ditrerença no arranjo da
commissão, não deixou V. S. alguma aberta para. qualquer
alteração.

Estou bem certo que além de tl'ansmittir a V. S. cópia de
minhas illstl'ucçõe , tive o cuidado de lembrar-lhe que para bem
desempenharmos a commissão, deveriam as familias suissas
merecer a flpprovação de Mr. Faltemberg, pois que em reali
dade o flue se pretenLlia era ou tl'O estabelecimento igual ao de
MI'. Fallemberg- na parte pratica da agricultura. V. S. aban
donou tudo isto, e preferiu um sabio, que torno a repetir não
é o que se pediu para o Jardim Botanic::>, aonde jit. temos o
Dr. Serpa.

Em summa meu amigo, treme-me a mão, doe-me a cabeça, e
agora soITre de mais a mais o meu espirito com este bico d'obra.

Si ganhar forças até ao dht 2, pal'tirei para Falmouth no dia'
3 de maio. Si porém estiver debilitado pedirei mais quatro dias
de demora, e então sahil'ei daqui no dia 5 para, ir a pequenas
jornadas.

Sou no entanto com a maior consilleração e estim-'I. - De V. S.
amigo obrigadissimo e criado, - Marqu.e~ ele Barbacena.

Candido Ba.ptista de Oliveira respondeu o seguinte:

Paris, 29 de abril de 1836,- Illm. e Exm. Sr. marquez de
Barbacena.- Depois'de haver hoje l'emettido o rasto da minha
correspondencia com V, Ex:. sobl'e a commissão que fez a honra
de dar-me para a Suissa, acabo de receber a sua de 26 do cor
rente, em que desapprov<1 V. Ex. o contracto que fiz para um
pl'ofessol' da escola normal de agricultul'u do Rio çJ.e Janeiro.
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Apresso-me, pois, a tranquillisar o animo ele V. Ex. sobre o
desfecho deste negocio, declarando-lhe que tomo sobre mim todo
o odioso que dahi possa. resultar, mas quizera merecera, V. E'C.
o favor de declarar-me no seu offlcio - Que passa a consultar o
governo do Brazil sobre o negocio e que eu me entenda com a
pessoa engajada, afim ele que esta sciente da duvida que oecorre
espere a resposta do governo-o E qnando o governo se negue
inteir'amente á satisfclção do contracto, nenhum inconveniente
real haverá nisto; sobre o que fique V. Ex. de~ans,\do, e na
sua corres;Jondencia offlcial com o govel'llo, ex pend", fr,lllcamente
as duvidas que lhe OCCOl'rem, fornecendo-lhe ao mesmo tempo as
peças justificativas que accompanham o termo do contracto em
questão.

Estimarei muito saber pelo correio de segun'la-feira que as
melboras tle V. Ex. têm progredido. De V. Ex. amigo e criado
obrigadissimo.- Candido BaptistCl de Oliveim.

P. S. Neste instante acabo de receber a ordem para os 900
fr,lOcos.

Particular.- Paris, 29 de de abril de 1836.- 111m. e Exm.
SI'. marq uez de l3arbacena. - Ten ho a 1100l'a ele l'emett.er a
V. Ex. o oI'ficio junto com o impresso que 1I1e é annexo, no qual
achara V. Ex. as inform'\ções que pUlle obter em Genebra
acerca' do engajamento de trop IS suis-as para o Brazil. E tima
rei que V. Ey. encontre al~nma utilidade llOS dados que pro
curei ahi fornecer'-Ihe, e qu~ tenh I em boa conta. os e~forços que
fiz, para bem de emjJenhar esta com missão com que Y. Ex. quiz
honrar-me.

Desejo a Y. Ex. bo:\ saude, e muito feliz viagem; e nesta
minha vida diplo:natica tão carecedora de alta e efficaz pro
tecção, eu me recommendo à lembl'ançl, e :1 prestante amisade
de V. Ex. como qll'~m sinceramente presa ser.

De V. Ex. amigo fiel e criado o:>dgadissimo.- Candido
Bapeista de Otiveim.

P. S. Eu espero den tro de pouco" dia, receber de Roma um
exemplar impre;so, ou uma copia -do contrato feito entre o
papa e o coronel Simon de Sales, para o en"'ajamento dos dous
regimentos sui;sos flue ahi ser'vem pr'3"entemente; e imm diata.·
men te o reme tterei a Y. Ex, na primeira oc fl,;ião.

Officio;; do marquez de B Il'bacena ao ministro dos n~gocios

estrangeiI'os tio imperio i\lanoel Alves Branco.

I1lm. e Exm. Sr. - Pelo paquete que chegou em março
nenhum officio recebi de \. Ex. mas veio emilm a ordem do
tl1esouro para o pagamen to das despeza com a rem~s~a

de 500 marinheiros. A demor,t tle llm mez na expedll;ao
daquella ordelll, augmentou as dilüculdatles da execução, porque

59
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justamente se reune o nosso recrutamento com outro para a
Hespanha, e para a marinha ingleza começado a 20 de março.

OSI'. Araujo R.ibeiro sendo encarregado de igual commissão,
teve a vantagem de se lhe mandar um omcial de mo.rinha para
fiscalisar a qualidade dos marinheiros, e eu sou obrigado a pagar
a quem se encarregue desta importante fiscalisação. Elie recebeu
do Sr. ministro da marinha instrucções sobre o numero de cada
classe, e seus vencimentos, eu nem palavra.

Em taes circumstancias tomei a resolução de ajustar 350 mari~

nheiros de profissão, 'e 150 marinheiros artilheiros, que ajudarão
a guarnecer alguns pontos em tel'ra.

O meu aj uste foi de .f 15 por todo o homem que chegasse ao
Pará j quando o anterior foi de .f 16 por todo o homem que
desembarcasse, o que foi mui grande difl'erença. Da outra vez
fugil'ão 83 marinheil'os em Serro Leon, e o governo perdeu só da
frete.f 1.328. Tambem não pago comedorias em tel'ra durante o
recrutamento, e segurei a hypothese de tres mezes ele soldada
contra as deserções.

Os corretores me promettem expedir os marinheiros antes do
fim do mez, e não duvido porque é do seu interesse.

Vou fazer aviso ao presidente do Pará, adiantando a primeira
via pelo Maranbão, e as outras pelos navios em que forem os
marinheiros.

Deus guarde a V. Ex.- Londres l° de abril de 1836.- Marque..
de Barbacena.

Londres, 2 de abril de 1836.

lllm. e Exm. Sr.- No dia 27 de março recebi de lord Palmerston
a nota junta por copia (') em resposta á minba de 13 de fevereü'o,
da qual dei conhecimento a V. Ex. em omcio de 17. No primeiro
dia depois da festa mandarei a replica tambem jnnta por
copia, e dando por concluida a negociação cuidarei de fazer as
despedidas do estylo, afim de me retirar no'seguinte paquete.

As razões do meu procedimento: a justiça da proposta do
governo, e a demasiada, ou antes escandalosa pretenção do
ministro inglez, con tam sufficientemente das peças apresen
tadas a V. Ex. I assim tenha eu a ventul'a de haver preenchido
as instrucções do governo.

Quanto ao ponto principal (augmento de direitos na alfandega),
está conseguido, porque, como ja di se a V. Ex., podemos desde
jil. augmeutar no" vinhos, vinagres e aguardentes, assim como
em armazenagens, tonelagem, fardos e capatazias.

Parece-me que ainda não temos capatazias de desembarque,
p:lra os navios que não podem atracar a ponte da alfandega, e
justo el'a que mais es"e lucro ficasse aos nacionaes.

O santo padre coutinúa em sua obstinação, tanto com o
Brazil como com a Hespanha e Portugal. Nem mesmo a França

{'} Veja-se o nppenllice.
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-é melhor tratada, e a Suissa excita agora a sua colera. Não
descubro meio de conciliação que seja compativel com a digni
dade do regente em nome do imperador; forçoso Sel'a esperar
que Deus se lembre elelle, ou levando-o para si, ou iiluminando
seu espiri.to, absurdamente fanatisado. A tal ponto teem chegado
os negoClos em Roma, que a Congregaç1io tios Ritos (segundo
ouvi em Paris) se julgou obl'igadct, em consciencia, a expor-lhe
quaes seriam as consequencias fataes a igreja catholica do
~ystema actual de rigor, porém nada conseguiu.

Muitas conferencias hei tido com os capiLalistas inglezes mais
verEados em finanças, afim de obter a melhor solução do pro
blema proposto por V. Ex. sobre o nosso papel moeda, e creio
que alguma cousa apresentarei que mereça approvação. Não o
transmitto ja a V. Ex. porque só para 15 me promettem suas
respo tas e planos as duas casas que mais attenção teem dado a
este objecto, Baring Brothers & C.a e 'Wilson Shaw & G."

Quauto a Samuel Phillips, tendo elle casa n\l Rio, prefere com
muita raáio, tratar directamente com o governo.

Rothschild só quel' emprestar dinheiro, e diz francamente que
não da [Lttenção a qualquer ou tI'O gene1'0 de negocio.

A base principal de um dos planos dep nde essencialmente do
registro elas hypothecas, a exemplo da Louisiana. A sua legis
latura tirou a. maior vantagem que qualquel' nação pôde tirar da
bypotheca e registro de suas propriedades; e como a utilidade
do registro de bypothecas é manifesta e incontestavel, ainda
independente ·de qualquer plano financeiro, rogarei a V. Ex.
com a maior instancia, que proponha ou faça propor uma lei a
tal resjJeito, ou dê-lhe andamen lo, si ti ver sido proposta, como
llropendo a crer.

Não tendo secretario, nem achado na legação quem possa
escrever-me, sou obrigado a não dar o desenvolvimento que
desejava a varios topicos deste otlieio. Consola-me algum tanto
a convicção de que pouco valem minhas reflexões; e que si por
ventura V. Ex:. asjulgar necessarias, um lIIez depois de receber
esta terei a honra de as fJ.zer pessoalmente.

Ouvindo em Paris o que dissera na tribuna o deputado nupras,
sobre a occupação da foz do Amazonas pelo inglezes, não tardei
em o communicar ao Sr. Ga,lvão, que se dirigiu logo a lord
Palmerstoll, e obteve a explicação que o dito Sr. Gaivão terá
-transmittido a V. Ex.

Aquella participaÇ<'i.o de lord Palmerston devia ter sido feita
immediatamente que o govel'no britannico receheu os oflicios do
almirante sir G. Cockburn, mas esqua eu-se de o fazeI" ou tal
vez houvesse sinistras intenções no seu ileocio.

Si os brazileiros estivessem unidos, outra mui diliereote seria
a consideração dos governos da Europa por nós, mas com suble
vação ao Norte e ao Sul, e mais ou menos lavrando a 8narchia
em d)versos pontos, ninguem se occupa de um governo tão
fraco.

Argel foi occupada a titulo de satisfação a, obtida esta, deviam
{)S francezes retirar-se; comtudo ainda hoje lá se conservam.
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As ilhas Malvinas tambem foram occupadas pelo mesmo
titulo, e a despeito dos protestos de Buenos Ayres, lá estão os
inglezes. Acontecerá o mesmo com a povoação de Salinas 1
Praza Deus que taes acontecimentos façam a Lievicla impl'es ão
nos representantes da núção, e que, dando o devido apoio ao
poder executivo, seja e~te habilitado a vencer tantas difficul
dades que, á porfia, se reuniram desLie a sua installação.

Deus guarde a V. Ex.- MaTquez de Barbacena.

A versão ingleza dos acontl;l3imentos de Salinas, conforme
a nota de lord Palmerston ao ministro do Brazil em Londres,
Manoel Antonio GaIvão, em resposta á lJue este lhe dirigira,
'pedindo explicações, logo que recebera a communicação que de
Paris lhe fizera o. marquez de Barbacena; nota que o mini tI'O
Gaivão transmittio por cópia ao marquez para seu conhecimento
e governo, era a seguinte:

Que singrando o bergantim in~lez Ctio na rota do Pará tocou
em Salinas em demanda de pratico ou piloto, no ilia 30 ue Se
tembro de 1835. Que tendo certas pessoas daquelle logar, obtido
sciencia ue que parte do carregamento do navio consistia de ar
mamento, foi o seu capitão Lietido em terra, o navio tornado
posse por pessoas de Salinas, e o mestre e tres homens da tripo
lação subsequentemente assassinados. Que ao receber intelli
gencia authentica destes acontecimentos, o almirante inglez sil'
George Cockburn or'.ienou ao capitão 'Stl'OUg commandante do
vaso inglez Belvidel"e que reunisse uma esquadL'é1 dos navios de
S. M. B., e com ella seguisse para a foz do Amazonas. Que as
instrucções do capitão StL'ong foram para á. sua chegada, scien
tificar- e si as autoridades legues estavam re tabelecidas na
provincia, e no caso affiL'mativo exigir dellas, que medidas fossem
immediatamente tomadas pua o descobrimento, prisão, j ulga
mento e castigü de todas as pessoas de qualquer modo impt:cadas
na tomadia do Clio, ;l ssassi na to da sua tri pulação, e saque e
occultação do seu carregamento; devendo elle exigir das auto
ridad8s brazileiras, segur,lnça de que os pl'oprietario do Clio
seriam indemllisados pela perua do seu navio e carregamento.
Que llJ ca o Lie verific),r que a autol'i,JaLie do imperador do
Brazil não estava restabelecida no Pará, devia o capitão Strong
dirigir-se a qualquer chefe local, que tivesse flrça. e autOl'idade
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sutflciente, para executàr as medidas de reparação exigidas; e si
nenhum chefe em taes circumstancias fosse encontrado, deveria
o capitão Strong desembarcar em Saliuas, e obter reparação por
qualquer meio que a força sob o seu commando o habilitasse a
empregar. O ministro inglez acerescentou que o governo de S. M.
B. havia plenamente approvado a promptidão, viO'or, e discreção
manifesta'las por sir Goorge Cockburn nesta oceasião, e espe
ravrl que o governo br azileiro sabendo das circumstancias
atrozes do crime eommettido em Salinas, e a natureza das instru
cções expedldas pelo almirante, se convenceria de que ao mesmo
tempo lJue por um lado sir George Cockburn estava obl'j"'ado a
não permittir que semelhantes actos permanecessem impunes,
por outro lado tomou todas as possiveis cautelas para que se
observasse o devido respeito para com os direitos da corôa do
Brazil.

Havia o marquez de Barbacena no seu officio ao ministl'o dos
negocios estraogeit'os do imperio Manoel Alves Branco, datado
de 2 de abl'Íl de 1836 se referido á I'esposta que em 26 de março
antecellente dera á nota em que lord Palmerston reg~itava a
revogacão do art. 19 do tratado de commercio existente entre
as duas nações excepto sob condições, as quaes por excessiva_
::nente onerosas o marquez declinou de acceitar. Eis em seguida
a integr<t dessa resposta com a qual o marquez deu por concluida
a negociação.

Illm. e Exm. Sr.- Tive a houra de receber a nota de V. Ex.
de 26 de março, oa qual rejeitando V. Ex. absolutamente a revo
gação do art. 19 do tratado de commercio proposto pelo regente
em nome do imperador do Brazil, apenas consente entr'ar em
negociação sobre esta materia debaixo de certas bases que V.Ex.
con"idera como compensação indispensavel da ces ão de um di
reito adquirido. Accrescenta V. Ex. com a magnanimidade de um
grande ministro, que o governo britannico nem deseja impor ás
outras nações condiçOes desfavoraveis de commel'cio, nem 10 istir
ob tinadamente na con ervação de taes condições, quando alguma
vez aconteça terem sido estipularias.

Foi ju tamente a convicção de que tal era a maxima funda
mental do actual governo de S. M. B. quem animou o governo
de S. 1. o imperador do Brazil a propor e pedir com instancia a
revogação do dito art. 19, nem eu duvidei um só instante da
sua revogação, desde que vi o tratado de 29 de dezembro de 1835
entre S. M. B. e a cidade livre de Francfort revogando os
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arts. 1,2, 3,4 e 5 do tratac10 de navegnç[o e commercio com a.
mesma cidade de Fl'ancfort de 13 de maio de 1832, o qual devia
durar alá 1842 quando igualniente acaba o tratado do Bl'azil.

No art. "50 de Francfort ha estipulação identica ao art. 19 do·
do Brazil embora as palavras sejam ditrerentes.

O Brazil obrigou-se a não elevar os direitos ii. mais de 15 %,
e Francfort obrigou-se a cobrar unicamente os direitos
existentes segundo a tarifa então em vigor; isto é nem Fran
cfort nem o Brazil podiam até 1842 fazer alteração alguma nos·
direito da alfandega em relação aos proc1uctos inglezes.

Todavia tendo Francfort julgado ma.is conveniente ligar-se
ao systema da Prussia, do que continnar nas relações es
tabelecidas com a Inglaterra, obteve sem a menor compen
sação a revogação dos ja citados arts. I, 2, 3, 4 \l 5 do tratado
de 1832.

O Brazil porém que não quer sacrificar o commercio britan o
•

nico ao de outl'a qualquer nação, e menos ainda separar-se do
systema estabelecido, não pode obter a mesma revogação, sem
compensação estabelecida em certas bases.

Estas bases, segundo V. Ex. quer são duas: la, continuarem
a pagar não mais de 15 % todos os generos das principaes
manufacturas da Grã-Bretanha, e dos quaes se fara especificada
menção; 2a , prolongar-se o tratado existente por mais 10 annos
além do prazo estipulado.

A primeira base estando de accorc1o até certo ponto com a
natureza da, proposição que otl'ereci a V, Ex. e com os principias'
estabelecidos DO Brazil sobre a imposição dos direitos de impor
tação, pouel'ia eu afoitamente acceitar, e entrar na discussão da
lista, que devi~ enumerar os pl'oc1uctos das principaes manu
facturas da Grã-Bretanha, Mas quanto á segunda base é ella
tão contraria ás minhas instt'ucções, e ao voto da assemblélt
geral legislativa, que Dem posso admittil-a nem coutinuar
a l1iscussão.

Voltarei no se!l'uinte mez para o Rio de Janeiro, e o governo
do meu paiz tomn.rá as medidas que entender, sem jamais faltar
ao exacto cumpl'imento de suas obl'ig~ções e tratados.

Não acabal'ei este officio sem renovar a V. Ex. os protestes.
da alta consideração e perfeita estima com que sou de V. Ex. etc.
Londres. 4 de abril de 1836. - Mm'quez de Bm·bacena.

Tendo o regente em nome do imperador por decreto datado de
5 de fevel'eil'o de 1836 concedido ao conselheiro Manoe1 Alves
Branco demissão do lagar de ministro e secretario lIe estado dos.
negocias estrangeil'os, e nomeado ao senador José Ignacio Borges
para o substituir intel'inamente na sohredita repartição; dirigia
este ultimo ao marquez de Bal'bacena em 26 de março seguinte o·
notavel despacho inrra relativamente aos negocias com a
Santa Sé.



- 935

Illm. e Exm. Sr. - "endo levado á presença do regente em
nome de S. M. o imperador o offlcio secreto que V. Ex. dirig-io
a este ministerio com a numeraçüo de l°, em daja de 15 de janeIro
do corrente anno ficou eUe inteirauo das interessantes participa
çõel> que V. Ex. faz.

Quanto ao negocio do bispo eleito do Rio de Janeiro, remetto
a V. Ex. junta a cópia do de pacho que nesta occasião se dirige
ao nosso encarregado de negocias em Roma, atlm de que V. Ex.
sciente tio seu contendo, faça deUe o uso que mais acertado
parecer.

Podendo V. Ex. precisar de uma cifra para as suas commu
nicaç'ões secretas, convem quo V. Ex. empregue para este tim a
que serve na legação de Londres, expedindo eu aI> ordens neces
sarias ao respectivo ministro para dar a V. Ex. uma cópia da
mesma cifra.

DeUR guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, em 26 de
março de 1836. - José If/nacio Borges.

Cópia do despacho reseevado dirigido ao encarregado de nego
cias do Brazil em Roma.

IIIm. Sr. - Levei ii. presença do regente em nome de S. M. o
imperador o omcio reservado n. 22 que 'i. Mco dirigia em data
de 15 de dezembl'o passado transmittindo a nota em que o secre·
tario de estado de sua santidade respondeu ao ultimatum que
V. 1\1ce apresentãra relativamentA au negocio das bulias de con
firmação do bispo eleito do Rio de Janeiro.

O regente tendo lido attentamente a dita nota e a memoria
que a acompanhava; e bem assim o offldo de V. Meo., ordena que
V. Mco. não dê nem acceite mais explicação alguma a respeito
daquella questão; pois que, sentia o principal fundamento da
recusa, o peofessar o bispo eleito doutrinas oppostas às do santo
padee, mas inteiramente de accordo com as do governo imperial,
não é passiveI que o mesmo I!0verno frustre as vanta/?;ens do
direito de apresentação, que não teve nem tem outro tim mais
do que não admitI ir no meio do seio da súciedade civil, um ho·
mem de tanta intiuencia qual um bi 'po, que professasse princi
pias contraeios ás maximas fundamentaes de todo o governo
reg-ular.

Por isso, seja qual fór o desfecho futuro deste negocio, o
governo imperial trahiria a nação, si em qualquer tempo apre
sen tasse para bispo um sacerdote que profes.as e, que o governo
imperial não tem direi to ele estabelecer condições que regulem
a validade do contracto do matrimonio, ou que sobre elle nada
possa determinar sem o accol'do de outra autoridade inteiramen
te estranha aos negocios civis; Que o governo temporal não tem
o direito ele pôr contribuições no eu Estado para as despezas do
culto, e de ~eus ministros, ou que não pOEsa exigir delles con
dições e serviços proprios tio seu mini teria, para ter j,üs á con
grua, que por esse mesmo motivo se decreta.
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Taes são em ultima analyse os princ1pios da anta Sé, que
nenhum direito tem de recusar o bispo a presentado, excepto no
caso unico de ter elle algum dos impedimentos canonicos que a
mesma Santa é não costuma dispensar; e não quando o apre
sentado professa principias oppostos aos do santo padre, posto
que allprovado por in ignes doutores ratholicos, e seguidos ha
muitos seculos pelos govarnos mais illustrados, e sem nota de
erro ou innovação.

Em taes circum. tanci~s, o ~overno imperial firme em susten
tar seus direitos, e a dignidade da nação que representa, levará
este facto ao conhecimento da assembléa geral, que po sue os
meios legislativos de terminnr a (juestão; mas emquanto i t se
não faz, estando o Brazil á mais de duas mil leguas de distancia
de Roma, sen lo já difficilimo o l'ecnrso ao chefe LIa igreju uni
vers'11, achando-se por i so flutorisados os pI'elados ol'uinarios
pela lei da necessidade a fazer tudo quanto neces.itar'em os fieis;
o governo imperial negará licença para que estes recorram em
caso algum ao santo pndl'e, ou a Eeus delegados, até que elle
melbor convencido da justiça do mesmo governo, deixe de re
cusar o que lhe é devido pel, s proprios canones da igreja, pela
conveniencia publica, e pelo decoro da magestade que exerce e
representa.

Não obstante este proceder o governo do Bl'azil continuara as
relações nmigaveis com a córte de Roma, e rec nhecen lo o
santissimo padre como chefe da igreja universal, lhe rende o
respeito e veneração devidas ao alto emprego a que a divina
providencia o ha elevado, e não cessfll'á rle obedecer-lbe naquillo
em que a religião o obrig,l, e em tudo mais que for compatível
com a dignidade e uecMo LIa tbl'ono, e com s intere ses nacio
naes.

O que tudo participo a V. M. ce pnea sua intelligencia e execução
podendo si lhe parecer conveniente communicar este despacho
ao san to Padre, ou fazei' delle o uso mais acel'ta:Jo, con ervan
do-se em apoJes emquanto se não determinar o contrario.

Deus guarde a. V. M.cC - Palacio do Rio de Janeiro, 24 da
março da 1836. - José Ignacio BOl·ges.

E' tambem muito importante a communicação feita pelo mes
mo ministro José 19nacio Borges ao marquez de Barbacen'L, rela
ti vamente ao trafico i I licito de africanos.

Convem que documentos desta natureza não permaneçam eter
namente sepult· dos sob o pó das nossns secretarias de estado
aonde ninguem ira bulie-lbes ; mas que trazendo-os á. luz do dia
se m;nistre aos homens pen adores, o conbecimento das revela
ções contidas nelles, pa.ra (jue se saiba quem foram os homens
que se empenharam na suppressão do infame contraba.ndo de
carne humam, e (juaes aquelles que acobertadamente o auxilia-
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vam, defendiam e protegiam, p:,rll servirem as ambições politi
cas, e satisfàzerem a gana do dinheiro, que os devorava.

Talvez que esteja reservado a um futuro Macaulay da histo
ria patria, o most:-ar que no /ir'me proposito de supprimir tal
contrabando manffestado pelo regente Feijó, estives,e uma das
armas mais etI:lcazes manej<J.das pelo partido Saquaremu., o qual
derivava a sua pl'i llcipaJ força do npoio ministrado pelos prose
cu tores e adherent.es desse trafego. ua guel'ra que moveu contra
o seu govel'llo ; e ainda flqui é para a gloria do marquez de Bar
bacena, a aversão que eUe sempre votou a essa atroz industria,
e o despreza em que sempre tevo a aquelles qne fazi[),m delle a
sua constamte occu pação.

A nação brazileira ha ue urr.. dia expiar o crime de conoiven
cia com esse tr:ifico desmorali:5adol'.

li nuvem negTa vaticinada 1m muitos annos como qlle se
approximando ao seu hori7.0nte, é de facto, as consequencias que
hão de provir da existencia entre nós da malefica instituiÇc'io da
esem vidão, e só Deus conhece a natureza e potencia uos ele
mentos destruidores que encerra nas suas entranhas.

Que elta paralysa si é que não impossibilita completamente o
desenvol vimento da immigr'ação Dinguem mais se anima a COD
testar; e sem immigração o futuro des te paiz está perdido.

Bernardo Pereira de Vasconcellos foi a este respeito o ho
mem mais fatal ii. verdadeira prosperidade, e ao engrandeci
mento deste beilo paiz, que o Brazil tem produzido. Ao pl'inci
pio vendo as profundas sympathias votaL1as pela totalidade dos
nossos agricultores á lugubre institnição da escravidão, e arden
do em a.mbição, tl'atou, afim (1e angal'iar o seu Rpoio politico, de
lisongear todos os prejuizos nutridos por esta preponderante
classe da sociedade br'a:t.ileira, sustentando que o Brazilnão po
·dia dispemar f1 importação de arricanos ; e que as potencias eu
ropéas tinham todo o interesso em fazer a nossa agricultura de·
finhal' pela inveja e receios que o nosso cl'escimento.lhé incutia,
sendo por isso (dizia elle) que se empenhavam pela abolição do
trafico de africanos.

Ao depois com o pl'odigioso des nvolvimento que este trafico
adquiriu e as fortunas colossaes que se formaram á sombra



- 938-
c

delles, fortunas que não escasseavam os :neios pecuniarios de
obter poilerosos defensores, os motivos derivados da ambição
politica actuantes no Iseu espirito, ainda mais se corl'omperam
dando espaço aos da cobiça de compartilhar com os traficantes
Desses lucros.

Vasconcellos então redobrou de esforços em animar todas as
prevenções que existiam contra a suppresão do trafico; fez côro
com os contt'ubandistas bradando contra todos aquelles que se
animavam a erguet' a voz em opposiç'ão a semelhante commer
cio; atirou-lhes toda a casta de baldões, appellidou-os por es
carneo de liberallões, republicanos, communistas, inimigos da
religião e do throno ; e ridicularisou a ideia grandiosa da colo
Disação branca, exclamando que elIa, principalmente a que pro
cedia da Allemanha só nos trazia à crapula, e oS'réos de policia
das suas cadêas (').

Foi assim que se tornaram potentes e geraes as sympathias
africanistas, e que se radicou no paiz uma forte indisposição, que
por muito tempo reinou, e em parte rein[\, ainda, contra os que
advogavam a immigração branca, pois as estupidas, falsas, e des
moralisadoras doutrinas de Vasconcellos casavam perfeitamente
com as idéas mal pensadas e mal dirigidas da população, a qua~

quasique unanimemente as abraçava como as que deviam reger
a nação.

Cet'to grupo de politicos, pouco escrupulosos, daquella época
conhecendo as grandes vantagens eleitoraes que pod:a dahi aufe
rir, tratou de filiar-se nessas doutrinas trazendo por tal meio
em apoio dos seus interesses politicos, a grande massa de força
monetaria e numerica que as professava; e dahi a origem do
partido saquarema.

Nós os segadores dos fructos dos principias lamacentos planta
dos por Vasconcellos e seus comparsas estamos hoje começando
a experimentar os seus amargosos resultados, os quaes com
crescente intensidade hão de continuar a envenenar a existencia

(1) Vasconcellos declarou no senado, e ensinava pela imprensa, em sus
tentação do trafieo de ardcanos, que a Africa ci'-i1isava o Brasil com os
escravos que lho fJrnecia.(Discurso do conselheiro Zacarias de Góas e Vas
cODce1los proferido no 5enl\do.)
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dos nossos vindouros por um espaço (113 annos impossivel de
marcar.

O marquez de Barbacena, e o g-rupo de patriotas que abuo
davam nas duas idéas, não cessavam de encarecer II. necessidade
de se activar muito mais a execução da lei, que prohibia a intl'o
ducção de africanos no Brazil, porque previam o futuro desas
troso que preparavam a cobiça ilos africr.nistas e seUil corruptos
protectores, e a cegueira da população.

A classe dos agricultol'es obstinando-se na falsa crença de que
sem braços africanos não poderia proseguir na sua lavoura, não
queria persuadir-se de que com braços livres I e tra.balho avu lta
muito mais, e muito mais se aperfeiçoa a industria, dando-se
assim mais valor aos productos, e forrando-se a enorme despeza
que todos os aonos se fazia com a compra de escravos, cujas
mortes arrastavam ao cemiterio capitaes immensos, que alü1s se.
podiam tel' empregado na introducção de machinas para rotear
o solo, e no melhoramento dos meios de transporte da producção~

Abraçados os lavradores com os funestos prejuízos em meio
dos quaes nasceram, e em que haviam sido cl'eados e educados,
cerravam os ouvidos a doutrinas mais generosas e adiantadas_

Escutando e dando atteoção unicamente áquillo que lhes
diziam Vasconcellos e mais coripheos africanistas em descredito
da colonisação branca, dormiam a somno solto no leito dos seus
-vergonhosos preconceitos, e iam contentes, mas conscios dO'
seu crime comprar a contrabandistas de africanos os elementos
do seu trabalho.

Ora era indubitavel que emquanto houvesse agricultores
promptos para comprarem escravos novos, haveria quem
se aven turasse a introduzil-os da Africa debaixo de qualquer
risco, porque o interesse de grandes lucros arrastaria os homens
audazes e pouco escrupulosos a esse trafico, e sobrava-lhes locros
para corromperem as autoridadades, e captar a protecçã.o e coo
nivencia das grandes influencias politicas.

Por certo que não é de repente que se estirpam dos povos an
tigos prejuizos e costumes; porém não era i so motivo pará que
si o não tentasse, mediante impecilhos postos á introducção de
africanos.

J
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E procurando intelligenciar-se com o governo britannico sobre
o modo de tornar-se o seu transito atravez do atlantico sinão
impossivel ao menos muito difficil e perigoso aos contraban
distas, prestava o regente Feijó um relevante serviço á prospe
ridade, e moralização do BrazU : eis pois em seguida o despacho
que o seu ministro dos negocios estrangeiros dirigiu ao marquez
de Barbacena com ossas vistas.

Illm. e Exm. Sr. - Antes que o regente emnome do impera
dor encarregasse a V. Ex. de propor uma convenção ao gover
no britannico, para se reprimir etlicazmente o contrabando de
negros africanos, se haviam dado instrucções ao nosso encarre
gado de negocios em Lisboa, qu tratou a este respeito com o
ministerio portuguez, apresentando-lhe um (Jrojecto junto por
copia.

Além disto o enviado de S. M. F. nesta côrte me nec1arou
que estava também autorizado para entabolar uma semelhante
negociação.

Considerando porém o regente que o dito projecto é insutli
ciente, e quo o meio mais prompto e decisivo, para se estirpar o
trafico de carne humana e e tabelecer-se o mais vigilante cruzeiro
de navios de guerra. Das costas da Africa, e no Bl'azil: consi
derando mais que nem Portugal, nem o impel'io tem a mari
nba ne e sal'Ía para se conseguir tão util resultado; e reflec
tindo por outl'O lildo, que, quando mesmo a commissão mixta
brazileira e ingleza, estabeleciu<L no Rio de Janeiro, se compu
zesse de commiSSill'ios portnguezes, elles levados dos prejuizos
nacionaes, se esforçariam para absolver os contrabandistas seus
compatriotas: resolveu, á vista de tas ponderaçõe~, recommendar
a V. Ex. que se dirija a esse ministeJ'io, fazend lhe sentir que
o governo im perial está convencido de que a unica providencia
capaz de desanimar os infame' contrabandistas de e cravos, e
que o governo inglez venha a ser juntamente com o Brazil e Por
tugal, uma das partes conÍl'<\ctan tes de uma convenção que se
deve quanto l'Ultes fazer, debaixo destas duas principaes bases:

La Ü cl'uzeiro dos navios de guerra das tl'es nações nas costas
da Africa e do BI'azi! ;

2.& A iropo ição da pena de piriltaria aos subditos das mesmas
nações, que forem apprehendidos contrabandeando em negros
africano .

Deu guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em 17 de
março ele 1836. - Sr. marquez de Barbacena. - Jose Ignacio
Borges.

Seguia~sepor cópia a convençãC', contendo 11 artigos, celebra
da sub spe 1'ati entre os plenipotenciario~ de Portugal e do Brazil
para a cooperação das duas marinhas de guerra. na suppressão
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do trafico de negros novos, assignada pelo duque de Palmella
por parte de POI'tugal, e pela do Brazil por Sel'gio Teixeir;). de
~acedo seu enc3.rregado de negoci03 em aq uelle reino; e outro
sim a copia de outr.t convenção entre o Br<\zi[ e a Inglaterra
assignadu pelo ministro de estrangeiros do imperio Manoel AI ves
BI'anco e o embaix:ador d,\ Iuglaterra Henrique I'lstavam Fax,
e conteildo tres artigos addicionae3 ao tratado de 23 de novem·
bro de 1826 en tre estas duas nações.

O ma,r [uez ,le BMb.t')ena n·1.o s tbi-t e31uecer-se dos amigos,
pelo contrario, a sua, naturez<\ cordial, afl'ectuos:\, e euthusiastica
o levava a prim·tr Q'l, arte de ser delic:\do, e C,\Zer aos mesmos
incessantes finezas.

Não po lia pois achar-se ue novo no lagar de 11Dtiga,S lutas,
sofl'rimentos, e triumphos sem lembrar-se daquelles que a seu
lado batalhara.m pela mesma causa. Assim pouco depoi::i dJ sua
chegada a Londres dirig-iu ao então já duque de PalmeUa a se
guinte carta.

Thompsons Hotel Cil vendish Square, 10 de janeil'o de 1836.
Illm. e Exm. Sr. Duque de Pa.lmella. - Achando-me ne"ta

c tpital que roi o tl1eatro de nossos grandes solfl'imentos, e
s:tcridcios na época geral da conspiração contra a minha e
seus fieis subditos, não posso resistir ao prazei' de escrever
a V. E;L em testemunho de minha constante lembrança e
amisade, parecendo.me· que não terá escapado á perspicacia de
V. Ex. qual fosse a razão sufficiente do meu longo si lencio .

Não sei ainda de quantos mezes será a minha demol'a na EUI'opa,
onde me trouxel'am alguns negocias meus particlilares, e it espe
mnva de ser cUI',ldo em tres mezes pelo barão d'Alibert, mas de
certo não esperarei outro inverno, que sinão tira imme.1ia tamente
a vida a um velho da zona torrida, sempre lhe tCI'na <t existellcia
penosa, e quasi de um prisioneiro que não se afasta do fogão.

Hon tem, tive a honra de ver o SI'. conde de Li nha.res, e es
cusado é dizer que a maior parte do tempo foi apt'Oveit.Ltlo em
solicitar notICias de V. Ex., da Sra. duquez:1 minha senhora, da
SI'a. D. Leonor da Camara, e do Sr. conde de Sabugal, e 'i não
foram taes como eu desejava a todos os respeitos, sem pre me
ministraram a consol"dora certeza, que, sãos e salvos, e tão re
colhidos a suas casas; não pequena ventuI'a depois de tantos
trabalhos.

Aceite V. Ex. os meus respeitos, e disponha él.t miuha obe
diencia, porque sou e serei sempl'e com a maior con ideJ'ução.

[!lm. e Exm. Sr. duqHe de Palmella.- De V. E:c, ami,ro aire
ctuosi::isimo e obrigadissimo venerador e criado - Marquez de
Barbacena.
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oduque de Palmella respondeu pelo modo seguinte:
Lisboa, 12 de março de 1836.
lllm. e Ex:m. Sr. marquez de Barbacena.- Muito me penhorou

.a lembrança que V. Ex. conserva da parte que me coube nos
trabalhos que V. Ex. dirigiu em Londres na época notavel da
-tremenda luta que ahi sustentamos.

O quinhão de gloria que a V. Ex. pertence por haver salvado
da total ruina a causa da rainha, é tanto maior quanto eram
mais de interessados os eus serviços; não havendo sinão senti
mentos generosos que pudes em impellil-o a associar-se com os
proscriptos cujas vidas e fortunas se achavam quasi desesperadas.

Talvez constará a V. Ex:. que ainda em vida do Sr. D. Pedl'o,
allrovei tei uma occasião publica e solemne para mencionar na
(ll1mara dos pares a opinião que tenho da importancia dos ser
viços que V. Ex. prestou a causa da rainha, e do amor e zelo
com que desempenhou a ilom'osa tu tela que lhe fóra confiada.

Nessa mesma occasião, obtive que se votasse debaiXO da forma
.de uma pensão, um testemunho de reconhecimento pelos serviços
não menos zelosos, uem menos de interessados do nos'o amigo
ltabayana, sentindo sómente que as circumstancias não faci
litassem uma demonstração mais proporcionada á. qualida.de dos
serviços. )

Quando a sua carta me chegou, achava-me eu bastantemente
doente, e ainda não estou perfeitamente restabelecido, mas sim
melhor e muito estimarei que V. Ex. não deixe a Europa sem

1l0S dar o gosto de o ver ainda aqui; e póde estar certo de que
encontl'ãra pelo menos um amigo que se presa dessa qualidade.

Minha muliler agradece muito os seus cumprimentos, e peço
lhe que acredite n03 sen timentos de consideração e a!fecto com
que sou, De V. Ex., amigo fiel e venerador.-Duque de PalmeUa.

P. S. Não será passivei que a Sra. marqueza ele Niza façn. al
gum negocio para vender ou atorar definitivamente as suas pro
priedades na Bahia? Ella está em circunstancias de desejar
muito alguma transacção semelhante.

O marquez de Barbacena ao duque de Pa.lmella.

Illm. e Ex:m. Sr. - No paquete de maio pretendo retirar-me
para o Rio de Janeil'o, mas não deixarei a Europa sem tel' a
honra de escrever mais uma vez a V. Ex. offerecendo meu fl'aco
prestim o para quan to for do seu serviço, e agradecendo a carta
de 12 de março, que considero como a melhor recompensa que
podia receber pelos sarviços feitos á rainha no momento critico em
que o noivo, o avô, 13-0 alliado conspiravam todos por dilfe
rentes motivos contra ella e seus fieis subditos, á testa dos
q uaes estava V. Ex:.

Guardarei este documento, como guardo a Gazeta em que li o
que V. Ex. disse a meu respeito, quando o conde da Taipa, por
engano me calumniou, e quando ninguem ousava proferir pala
·vra em meu abono.

Animado lJor estes pre~edentes pedirei a V. Ex. que haja de
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concorrer para se faier um acto de justiça, que me é devido, e
vem a sel' a restituição dos livros e documentos que acompanba~
ram as contas por mim dadas em dezembro de 1829.

Quando apresentei aS. M. r. que Deus tenha em gloria, as
con tas dl1 despeza feita com a rainhi~ e com o casamen to do mesmo
angusto senhor, entreguei não só os documentos relativos a cada
artigo de despeza, mas até os livros diario e contas corrente do
tempo daminha administração em Londres. Sua magestade im
perial approvou aquellas contas pelo mais honroso diploma; mas
alguns mezes depois julgou acertado proceder a novo exame, e
mandou crear uma commissão especial no Thesouro para o exa
me das contas do marquez de Barbacena.

E' evidente que os meus livros e documentos me deviam ser
remettidos desde que se instituiu novo exame de contas, ou pelo 
menos remettidos ao Thesouro com as mesmas contas, mas
S. M. L esqueceu-se deste acto de justiça, qne a virtude de
S. M. L a Sra. duqueza do BI'agança estimara reparar.

Verdade é que S. M. r. reclamando da assembléa legislativa
a separação das despezas em duas partes das quaes uma devia
pertencer a nação e outra aS. M. 1. tornou indirectamente a
approvar a minha conta admittindo a totalidade da despeza por
mim feita, mas a contadoria do thesouro firme no principio de
que nenhuma despeza se póde abonar sem documento que a
justifique, insiste em não dar quitação sem que eu apresente os
documentos os quaes como todos sabem não estão em meu pouer.
a contador geral ainda foi mais longe, porque pretende que pa
gue eu todas as despezas que S. M. 1. chamou nacionaes.

Estou intimamente convencido que se alguem da minha parte
houvesse pedido, ou pedir aquelles documentos, no mesmo ins
tante teriam sido ou serã,o eotreO'ues. Quem pOl'ém ousará fallar
por mim '{ Só o mesmo homem que ouzou defender-me na camara
dos pares. Em taes circum tancias recorro a V. Ex. para me fazer
a graça de conseguir, a vista das razões expostas a restituição
dos meus livros e documentos que são iouteis aonde se acham,
mas que apresentados 00 thesouro ftU'ão a minha defe a e justi
ficação. Pedirei mais a V. Ex. o favor de remetter tudo pOl' via
segura para o Rio de Janeiro, e de aceitar os puros voto de gra
tidão e respeito com que tenho a honra de ser rllm. e Exm. Sr.
duque de Palmella de V. Ex., etc., etc.-Mm'que.:: de Barbacerza,

a marquez tinha recebido no dia 18 de fevereiro um officio do
ministro dos negocias estrangeiros do Brazil datado de 4 de
dezembro do anno antecedente, em que o mesmo, a pedido
do ministro da marinha, encommendava a remessa de 500
homens para servirem na armada: imperial, e logo tratou de
entender-se com os corretores a quem de ante-mão havra fallado
sobre a materia prevendo que tão acertada medida e!fectivamente
seria adoptada pela administração.
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Antes porém de fechar qualquer ajustl detl.nilivo fui indagar
do agente financial LIa Brazil, S~muel Philipps, si h,wia ordem
do thesoul'o para a satisflção LIa despeza que occorresse com tal
remes~a.

o a.:;ente respondeu qlle nenhuma Ilavia !

Ora o officio rec(}bido pel'o marquez era con~ebido nos seguintes
termos :

Tendo-me o r. ministro da milrinlla solicitado que hou
vesse de l'ecommendar a V. Ex. que tizesse eng-ajaI' até 500
homens para servirem na marinh:t nacion:!I, remettendo-os quanto
antes em direitura á provincia do Parú, cumpre-me de ordem
do regelJte em nome de S. M. o lmpeI'ildol' assim cOU1municar a
V. Ex. para su:t lJrom pti1 execução, loO'o que pela repartição ela
fazenda e mand'l rem pór á disposição ~~ V. I~x. os fundos- nece:;;·
saI'ios para aquelle fluI.

Pai' e-te officio pois ficava a remessa dos marinheiros depen
dente da ordem do thesouro, embora disse:;; e o ministro no seu
offieio (~ingular contl'adicção) que os remettesse quanto antes!
Na incerteza portan to ela Cd.US't porq ue a rdpartição da fazenda
n;;:o havi,t mandado põr ti. sua eliSp05içi.o os fUDllos necess,trios
pal'a aquelle (jm j e podendo o seu silencio pl'oceuer de mudança
de opinião nas altas regiões govemamen taes do imperio, resol veu
o mal'quez aguarLlar ulteriores determinações.

Pelo paquete que chegou a Inglaterr:.t em Ola:'ço veio emfim a
ordem do the~ouro, mas a demora de um mez na sua expediçiio
tinha augmen tailo gramlemente as clifficuldades da execuçfto,
porque agora justamente coinciuia o recrutamento para o Brazil
com outro para a Se paoha j e ten,lo a rnglat':!l'ra tambem come
çado em 20 de março a recrutae para a BUt1 marinha, tomou
medidas afim de aFastar a concurreLlcia do 8l'azil que completa
mente o FI'ustr,tram por algum tempo COtl o se vae vel'o

Entl'etanto com notavel celerida.ue tinl1a o marquez de Barba
cena, no que em si cabia, dado execução aos de ejos do seu
goverLlo, celebrando um contntclo co.1! os COrl'dtores \Villcox &
Anderson para a remeS5a immediata de 500 marinheiros
com dest:no ao Pal'á, e nome,ldo co:no inspector part1 fiscalisar a
qualidaue dos 1I0men' e dar attesbdo do nllmel'O embarcado ào
brazileiro Antonio da. Co la, em vi~ta de cujo attestado acompa-
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nhado de aviso devia. a casa Burn & CO. a quem o marquez babi
litára para esse fim, pagar as quantias vencidas, segundo as
estipulações do contracto assigO<ldo pelos sobreditos Willcox &
Anderson, e por copia remettido pelo marquez á Burn & C", -

Antonio da Costa se torntl!'a recommendavel ao marquez pe}a
exacti:!ão e prestimos desenvolvidos no desempenho das com
missões de que se encart'egava, e muito principalmente pela boa
remessa. de marinheiros que fizera em 1822 e 1823 para o serviço
do imperio. Devia elle receber uma libra esterlina de commissão
por cada homem que embarcasse, incluindo nessa quantia todas
as suas despezas de viagem de ida e volta, pois o recrutamento
devia ser Ceito na Escossia don·le era filho Anderson, sendo tam
bem incluida a gratificação para o official de marinlJa capitão
Short, que Antonio da Costa devia levar em sua companhia como
coadjutor profissional.

O marquez antes de rechar o contracto com Wilcox & Anderson
tinha recebido as seguranças destes senhores, e de seu advogado
de ser o mesmo perfeitamente conforme ás leis da. Inglaterra,

Sabendo porém subsequentemente por communicação confiden
cial de lord Palmerston que o governo inglez não considerava
legal semelhante ajuste, immerliatamente escreveu-lhes SD pen
dendo a execução deUe, emquanto não houvesse licença do
governo britannico, a qual lhes eria transmittida por interme
dio do embaixador do Brazil em Londl'es, GaIvão, a quem de tudo
scientificando, pedio que solicitasse de lord Palmerston permissão
para o embarque; avisando tambem ao dito GaIvão de haver
entregado á casa Burn & C,a a quantia de t 9.750 para as des
pezas de ta remess!l. a qual devia ser restituida ao agente do
Brazil em Londres, Samuel Phillips, caso deixasse ena de rea
lizar-se.

Por esta fórma o marquez salvaguardava os io teresses fioan
ciaes do imperio, que era tudo quanto podia agora fazer visto
approximar-se o seu regresso para o Brazil. Evidencia-se entre
tanto em toda esta transacção, aliás de magna importancia para
a integridade do imperio, quanto era eUe ao mesmo tempo,
energico, activo, e previdente na direcção dos negocios confiados
á sua gerencia; bem como quantos transtornos resultaram da

60
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demora na remessa da ordem do thesouro, demora consequente.
ao vagar com que então trabalhava.m, e ainda até o presente
trabalham, a.s pesadas e ronceiras molas do mechanismo admi
nistrativo deste paiz. Os marinheiros com etIeito vieram porém
com demora.

Desejando o gove1'llo do Brazil empregar duas familias doi
irmãos moravas na civilisação, dos indios, tinha encarregado ao
marquez de Barbacena, como se via nas instrucções que lhe trans_
mittio, de fazer os arranjos necessarios para o seu transporte,
si por ventura os ditos it'mãos moravas quizessem estabelecer
missão no Brazil.

Não podendo hir á Herrubut procul'ar ao chefe da ordem, p,,
receu ao marquez acertado dirigir-se ao secretario della reve
rendo Dr. La Trobe, residente om Londres, da qual recebeu uma.
carta datada de 14 de abl'i[ que o marquez transmittio ao gover
no imperial, e na qual depois de agradecer da parte dos bispos
e anciões da ordem, o honroso convite que lhes fizera o governo
do Brazil, participava não poder acceital-o pela falta de camil·
dato idoneo para serviço tão importante.

O marquez porém bem longe de sentir pezar pela recusa;
estimou-a porque, segundo as informações que colhera de variai:>
americanos, estes frades tendo-se depois de algum tempo posto
muito de accordo com a sociedade ingleza para a propagação da.
Biblia, mais se occupavam com a propaganda para a emancipação.
dos negros do que com a civilisação dos indigenas.

Estas informações produziram no espirita do marquez tanto.
maior impres ão, quanto ji tinha sido a sua 8urpreza ao ouvir do
secretario na primeira visi ta que lhe fizera, que a ordem prefe
ria occupar-se antes com a civilisação dos pretos do que dos.
indios ; e que tinha presentemente tantos irmãos nas colonias
inglezas, que lhe parecia não tel' gente para mandar ao Brazil.

O marquez por officio do ministro do imperio, Antonio Paulino
Limpo de Abrêo, acompanhando um copia da resolução do corpo
legislativo que au torisava o governo a promover á formação
da companhia para a construcção de estradas de ferro no im
perio, tinha tambem recebido ordem de facilitar pelos meios
mais proprios a concurrencia de emprehendedores, que além de.
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condições menos onerosas, oíferecessem as garantias mais solidas
sobre o começo, continuação, conclusão e perfeição das obras.
Ordenando-lhe o ministro ao mesmo tempo que recebesse as
propostas e as remettesse com informações suas muito circums
tanciadas ao .governo, a quem cumpriria tomar a decisão defini
tiva que lhe seria opportunamente communicada. Nilo podendo
porém o marquez demorar-se em Londres tanto tempo quanto
era preciso para mandar ao Brazil as propostas, e esperar a re
solução do ministro sobre ellas, cumprio a primeira parte do
que lhe fóra determinado, isto é, promoveu a cOllcurrencia de
capitalistas, que tomassem a empreza, indicando-lhes que se diri
gissem directamente ao governo do Brazil, ou ao seu ministro
Gaivão, porque achando-se este sempre em Londres podia dar
andamento ao negocio.

Si o governo ti 'lesse declarado a qualidade e extensão da ga
rantia que exigia da companhia que se organizasse não padece
duvida de que o marquez em poucas horas a teria formado, pois
naquella occasião era a opinião publica em Londres muito favo
ravel a semelhan tas emprezas.

Foi porém talvez uma fortuna para o imperio que tal não
tivesse acontecido, porquanto, sendo certo que q.assumpto de
estradas de ferro, era no Brazil então, quanto a custo, pra
tic:1bilidade, e direcção completamente desconhecido por falta de
sciencia profissional sobre a materia ; nesta.s circumstancias quaes
quer tentativas seguidas de maos resultados podiam ter lançado
o descredito sobre a idéa, e feito esmorecer o espirita do pro
gresso adiando para uma época ainda distante, a. realisação da
quelles beneficios que o Brazil já. desfruta e que o incitam a no
vos e ainda. mais vastos commettimentos.

Entretanto o marquez trouxe para o Brazil uma proposta para
a construcção da grande via fenea que o governo se propunha
a realizar; bem como outra.s sobre o plano financial para melho
ramento do meio circulante, objecto que o paiz anciosamente
anhelava.

Sobre esta ultima materia tinha o marquez communicado os
desejos e proposições do seu governo aos banqueiros Rothschild,
Samuel Phillips, Wilson e Baring, assim como a C. Lyne Ste-
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-phens o qual continuava a ser o mlior amigo do Brazil, ou pelo
menos o capitali ta que maior contlança depositava na solidez e
recursos da nação brazileira" em cujos fundos trazia empregada
vasta somma de dinheiro.

O marquez entregou ao governo logo á sua chegada ao Rio de
Janeiro, acompanhadas de circumstanciarlas informações suas,
tanto os pareceres e propostas que se referiam ao meio circulante
como a que dizia respeito a constru ção de estrada de ferro.

Tinh't chegado a época do sen regt'esso ao Brazi I, mas não
. -permittin o o estado da snl sande e fndiga inherente a uma
audiencia d'eI-rei de despedida, enlcreçou a lord Palmerston
a carta seguinte:

Illm. e E~m. SI'. - O estado de minha S<tUde, depois de
oito dias de febt'es mui fortes. nã permitte que eu tenha a honra
de pessoalmente o:tl'erecer a S. M. uritanuica o tributo do meu
profundo respeito por occasião de me retirar par.L o Bt'asil. Re
correrei pOI'tanto a V. Ex., pedinllo I), gt'aça e pecial de fazer
chegar ao conbecirnento de S. M. britannica esta minha justi
ficada escul pa, e, contando com a b3nevoJencia de V. Ex.,
·ajunto mai este aos favores já T,'ecebidos de V. Ex. e pelos
quaes me confesso ser com iL mais di tincta consideração.

Illm. e Exm. Sr. vis~onde de Palmerston. - De V. Ex.
etc. etc. -Ifarque; de Barbacena.

Thompsons Hotel, 30 de abril de 1836.

O marquez ue B.trbacena embarcou para o Brazil no paqnete
inglez de maio, e chegou ao Rio de Janeiro no dia 24 de junho
de 1836.

CAPITULO XLVI

De volta ao paiz natal continuou o preclaro marquez de Bar
bacena a prestar á patria o poderoso contingente dos seus ser
viços com o mesmo ardor e dedicação que sempre o havia dis-·
tinguido durante toda a sua longa vida publica. A· sua saude,
porém, salvo curtos interval10s de evanescentes melhoras, ia
em progressiva àecadencia, começando por este tempo a so:tl'rer
acerbamente de calculos vesicaes, que, comEIuan.to se tivesse o
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marque7- submettido muitas '"ezes à opeeução pro[1'u da moles
tia, logi'(lodo cl'<tlli pas ageiru~ melhol'us, todaVia Fece ter sido
a origpm, a que outros pltctecimentos se aggregara~ do seu co~
parativamente pl'ematuro pas moto.' I

Logo que chpgnra ao Riu de Janeiro foi o seu prr eiro cuidado
comojá disse, enviar ao goverDo acompanhada <Ie pio a infor
mação ua.uirigida ao regente Feijó a PI'oposta lJue b spe rati
trouxera dos dir'ectores da. companhia de carr,inl1os e ferro de
Duraham para a con8trllc~ão da via ferrea que o go cruo tra-
zia em mente. '

Entregou tambem os papeis meullionados no capitulo antece
dente, que se referiam ao meio circulante, diT'igind.o so re este
ultimo assumpto a longa e succo a expo içlo ao mmislro dos
negocios estrangeiros que pa' o a tran crever, Eil-a:

lUm. e Exm. Sr.- Tendo parlicipadoa V. Ex. em ditreren
tes omcios as diligencias que fi zera em Londres e quaes ós ca
pitali~ta e financeiros a qne me dil'igira - para entabolar os
ajustes mais vantajosos obre o resgate do pa.pel-moedu -, como
me ràra ordena' lo 'xpl'e amllnte nas in trucç5es de 23 ti OlitU
bro do anilo passado, vou agora repl'esentm' a V. Ex. G resul
tado elaquellas diligencias, que, s~gundo elltemlo, serão do a.lgu
ma utilidade á nossa paU'ia.

Muita' e mui lonn-as foram as minhas conferencias com cada
um elos capitalistas sobl'e o e tado actual de nossas tln:\IlQl , e
sobre os meios e Illortos de l'etil'.tr o papel moed,t uu. circulação.

Hitvia dit.rerença de opinião, como era dú esperar, obre o
prazo uo tempo em que devi t o papol moeda ser retirado da cir
caIação; sobre a repal'tição encarregada desta. operação; sobre
o quilate da moeda melallica que se deveria primeiramente
emittir, mas todos concordavam que o papel-moeda se devia re
tirar em certo prazo, não excedendo a dez anno: que era in
dispen-avel hwer metal que ub tituiilSO o papel; lJue este me
tal não se podel'ia haver em algum acriticio uacional, e que
eilte sacrificio sel'ia o menor possivel, contrabintio successivos
empreslimos, .egundo a. quantia que se precisasse em cada. anDO,
quantia que eria cada vez menor em consequencia do prooTes
sivo augmento das rendi\ uo impedo.

De te raciocinio concluiam que o meu principal objecto era.
fazer um empreslimo.

Facil me foi provar-llJes que não havia tal intenção pois que
nos governos constitucionaes os empre timo~ ~o não foziam sem
autorisação do poder leg-i lativo. e que elles bem sabiam que tal
autorisação nem Cól'a pedida nem expediu, ; que era indispen
savel obter nesta sessão al&um, mediua legislativadetlnitiva sobre
um mal de que a nação se queixava. com tanta razão, depois de
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quatro anno, medida que a não ser proposta pelo governo
nunca se coseguiria, porque a experiencia tem assaz mostrado
que as asserbléas numerosas são menos proprias para acertarem
em fioançasdo que as reuniões de poucos individuas versados
theorica e p'aticamente na materia; que o meu g'overno, pois,
querendo popor aquella medida, e cabendo em tempo consultar
as pessoas dllJlitior notabilidade em finanças, me encarregara
desta importante commissão, esperando eu que uns por eifeito de
antigas reàçÕe!l de commercio com o Brazil, e outros pelo muito
que havian feito em materilt identica a favor de outras nações
se presta'iam benignrtmente a dar uma opinião franca a e te
respeito, visto como o melhoramento do meio circulante era tão
util ao }razil como á Inglitterra, porque metade de todo o com
mercio (aquelle era feito com os ing-Iezes.

Convrocido da realidade de minhas intenções, diminuiram as
eonferEllciits que em realidade causavam perda de tempo Sem
provei;o immediato, primeira consideração de qualquer nego
ciante, mas eu tirei maiol' proveito, porque consegui respostas
positiras por escripto como desejava.

Rothschild disse-me com franqueza admiravel que elle nunca
dera itttenção as operações empregadas pelos americanos, fran
cezes e russos para retirarem o papel-moeda da circulação, e
que nada a tal respeito podia aconselhar; que o seu objecto era
meramente emprestar dinheiro as pessoas e governos em quem
depositava confiança; que o governo do Brazil tinha sido injusto
para com elle talvez pela' circum tancins do momento, mas que
não duvidaria emprestar agora com a mesma hoa vontade, e
libemlidade que fizel'3. em ontro tempo, si o governo aUoptasse
os bODS principias, isto é, cumprisse com exactidão os contractos
feitos" unico modo de ter cl'edito.

Instei que isto mesmo me dissesse por escripto, e elle assim o
fez nas vesperas da minha partida, como V. Ex. vera da sua
carta JUDta por cópia n. I.

Samuel Pbillips entendeu com bastante razão, Que para trans
mittir ao "'overno suas idéas e planos não precisava do meu
intermedio tendo no Rio seu il'mão. e estando ja em contacto
com o thesoul'o, o por isso calou- e. Como porém nas anteriores
conferencias havia emittido varias opiuiões mui positivas, e que
eu entendi devei' transmittir a V. Ex. tomei o expediente de
escrever-lhe a carta n. 2 a Que deu a resposta n. 3.

Pede tempo para considerar, mas como não impugna as pro
posições que emitti ouvida!5 a elle, é claro que as confirma, e
é quanto basta.

A casa de Bal'ing Bl'otbers & c.a discutiu amplamente a ma
teria, e nas cópias ns. 4 e 5 achará V. Ex. a minha expo ição,
e a sua resposta. O elogio que tão colossal capitali ta faz ao
governo brazileiro nestes ultimos tempos, será sem duvida
agradavel a V. Ex, porque é fundado em verdade, e porque
mostr'a a confiança que o Brazil merece.

A casa de Thomas 'Wilson & C," entl'ou melhor nas vistas do
governo, porque propoem os meios e modos de verificar uma
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.grande operação finantnlira, e compromette·se até certo ponto a
desem pen bar a execução. A sua proposta consta da cópia n. 6.°plano é sem duvida copiado da Louisiana e eu o não jul
gara possivel si não tivesse os factos diante dos olhos, quero
dizer si eu não vira a casa de Hope emprestar neste momento
a 5 "/0 alguns milhões de dolJar;; ao banco da Louisiana. Uma
semelhante operaçã.o de credito é da maior utili~ade ao
imperio, porquanto dando immediato e extl'aordinario im
pulso á nossa lavoura, h:,bilita o governo ao mesmo tempo com
os. meios de retirar o. papel moeda, sem a imposição de um só
trJ bu to para esse fim. Não é uma theoria que se propõe ao
governo do Brazil, mas uma medida pratic"da pela Louisiana
des/le 1824 até hoje, e cada vaz com mais feliz resu)tado.

0" proprietarios da Louisiana trabalham com escravos, cul
tivam tabaco, canna, e algodão como nós, e toda a difI'erença
está em que a operação deve er feita em maior escala, e que o
lucro que elles applicaram par:1- a educação e estl'adas, nós
applicaremos para retirar o papel da circulação.

Tambem apresentarei a\'. Ex. sou ns. 7 e 8 duas memorias
que o vi conde de ltabayana mandou-me sobre o resg-ate do
papel moeda, embora eu não possa concordar no plano proposto.

t:luspentler o governo por muitos annos todo o pagamento a
seus credores, convertendo entretanto os cH.pitnes disponiveis
para especulações bancarias é na minha opinião procedimento
immoral, e de mais a mais sU:iceptivel de abusos extraurdinarios.

Confesso a V. Ex. que si eu tivesse noticia do systema em·
pregado pela legislatul'a da Louisiana a favor dos seus lavra
dores, de certo teria aproveitado o exemplo na discussão de
1833, ainda que então não teria sido de tão facit, e ulil execução
como presen temente. A alta dos nossos fundos tanto no Brazil
como na Enropa bem demonstra qual é o estado actual do nosso
credito, e por issu devemos esperar conseguir o mesmo que
outras nações tem conseguido, uma vez que empreguemos os
mesmos meios, e a tranquillitlade do imperio se conserve como
é de esperar do bom senso nacional, e das medidas do actual
governo.

Deus guarde a V. Ex. por lDuitos annos. - Rio de Janeiro,
junho de 1836.-Ma?·quez de Barbac.ena.

Pouco tempo depois ponde o marquez finalmente conseguir do
tribunal do thesouro publico naciona.l a quitaçã.o de coutas dos
dinheiros recebidos e despendidos por elle durante a sua estu
penda missão em Londres, porque incessantemente batalhara
fazia seis annos. Tinham estas contas constituído o pretexto de
·que D. Pedro se servira, para, cedendo ás iu trigas e instigações
de validos corruptos e ignorantes, e em parte tambem ás inci
tações atraiçoadas da propria philaucia, provocar a retirada do
mal'quez daquelle ministerio. que, sob a sua consummada pericia
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e patriotica dedicação, tivera a transcencblnte habilidade de re
cuperar para o monarcha o amor e contiança dos brazileiros
que pela senda de~vaÍ1'ada anteriormente trilhada o principe
perdia a passos acce1erados.

D. Pedro pensava adquirir pelos descobrimentos que contava
extrahir de um exame de contas operado pela commissão por
elle adrede creada, elementos com que pudesse perder o mar
quez de Barbacena na publica. estimação, mas após seis annos
de exames e pesquizas inquisitorias, algumas das quaes dirigidas
por inimigos ,pessoaes do egregio brazileiro, foi o resultado com
insignificantissima ditIerença, o mesmissimo que poucos dias de
pois do seu reg~esso ao Rio de Janeiro, o integerrimo varão
havia apl'éscntado ao imperador. O tIJesouro pulilico nacional
agora se confessava seu devedor da quantia de mil qu.atro cen
tas e cin o libras esterlinas, dezenove schillings e onze pences,
somma que o marquez veio effectivam8nte a receber em feve
reiro de 1838.

O indesculpavel procedimento de D. Pedro, que ingrato para
com os transcendentes serviços prestados pelo marquez de Bar
bacena à causa da realeza, e particularmente á sua pessoa como
pai e como esposo, e que pela interrupção de trabalhos por elle
encetados para o melhoramento das finanças na crise ditIicul
tosa em que o imperio labut,tva, constituio um verdadeiro crime
de leza-nação teve logo condigno castigo nas consequencia . que
em tropel se seguiram, determinando os acontecimentos que
culminaram no 7 de abril de 1831.

Passo a transcrever como documento historico a integra da
quitação dada pelo tI'ibunal do thesou1'o publico nacional ao hon
rado marquez de BaT'ba~ena; felizmente no momento em que
traço estas linhas é vivo e acha-se ainda no gozo de bastante
mocidade real e vigor para éontinuar a prestar valiosos serviços
á patria o brazileiro Antonio Nicoláo Tolentillo, que este impor
tan te instrumento escreveu.

Emiliano Faustino Lins, primeiro escripturario da contadoria
geral da revisão do thesooro publico nacional, fazendo as vezes
de contador geral: A todos os que o presente titulo de quitação
virem, certifico que liquidando-se a conta do recebimento e des-
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peza que o excellentiscimo senboL' marquez de Barbacena teve
em con~equencia das suas mis ões á Europa nos annos de mil
oitocentos vinte sete, mil oitocentos vinte oito, e mil oitocentos
vinte nove, se achou h:ner elle recebido duzentos e setenta e
nove mil seiscentas e cinco libras esLel'1inas sete shlllincrs e
cinco pences, e ter despendido dessa imporLancia por conta do ex
imperad L' o senbor D. Periro primeiro, e rle sua magestarle lide
lissima a senbora D. Maria segunda, e por conta d diversos
ministerio de te imperio, a somma de duzentas e oitenta e uma
mil e onze libras e terlinas sete ;;hillings e Qu:ltro pences, que
comparada com a do seu recebimento e verificou a maior des
peza, ou aldo, a favoL' ao mesmo excellentissimo senhor mar
quez de mil quatrocentas e cinco libras esterlinas dezenove
slúllings e onze pences, Que'lhe fica creditada por depender o
pagamento do me mo saldo tle decisão da assembléa geral, con
fOI'me a resolução final tonlada obre as suas contas pelo tribu
nal do thesour'o publico nacional. E como desta fórma e acham
as referidas contas liquicladas, fica portanto o dito excellenti si
mo senhor marquez de Bal'bacenn, seus herdeiros e successores
quites, livres e desobriO'ados de tor1a e qualquer responsaLilidade
a este respeito, e credor de libL'as esterlinas mil quatrocentas
e cinco, dezenove sbillings e onze pences, como acima se men-
ciona. '

E para constar se lhe passou o presente titulo, que vai assi.
gDado e sobi'escripto Da conformidade da deliberação rio tL'ibuoa I
do thesouro I ublico nacional de nove de setembro, e portaria de
dous de outuiJro de mil oitoceutos e trinta e CiDCO.

Antonio Nicoláo Toleutiuo a fez Desta côrte e cidade do Rio
de Janeiro aos vintA sete de outubro de mil oitocentos e trinta
e seis. lzidol'o Martins Sorianno, primeiro escripturario ela con
tadoria gera] da revisão servindo de official maior a fez escrever.
-Emiliano Faustino Lins.

Na sessão do senado de 30 de junho de 1837 pronunciou o
marquez um eloquente discurso sobre o trafico de escravos mo
tivando um projecto Que tinha Qor objectivo refundir a lei de 7
de novembro de 1831 em outra Que dés e providencias mais am
plas, e eíTeitos mais efficazes á sua repressão no alto mar, e que
tornando mais dimcil, si não impossivel a importação de negros
novos, todavia não prejudicasse a sorte dos lavradores permit
tindo ás autoridades vexatorias, e odiosas pesquizas e int rfe
rencias na economia das uas propriedades ruraes, em bem das
quaes assistia aos lavradore o direito de exigir a maior segu
rança no seu gozo constante, perfeita, e absoluto.
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São muito nota.veis as expressões destiP discurso não só pelo
-seu merecimento intrinseco, como pelo contraste que apresentam
com o que nesta mesma época. ex pendiam Vasconcellos e seus
·compar5as.

Nesta o::cnsião o marq uez fallou como segue.

O SI'. marquez de Barbacena : - Sr. presidente sei's annos, de
eXIJeriencia nos teem feito conhecer que a lei de 7 de novembro
de 1831 bem longe de pôr um termo tinal ao trafico da escra
vatura, como ardentemente desejava então, e ainda hoje deseja
o corpo legislativo, parece que pelo contrario foi poderoso
estimulo para. dar energia, dexteridade, e fortuna a essa classe
de negociantes que especialmente se occupa de importar escravos.

Nos primeiros dous annos, depois da lei, foi mui pequena a im
portação, porque ainda nlio se haviam descoberto os meios de
illudir os exames na entrada e sabida dos portos; não se ha
viam estabelecido "farias depositas para a recepção dos escravos,
e ensino da lingua portug'ueza; não existiam corretores organi
sados em força para levar os escravos a cada fazenda para ten
1ar a inoocenci:1 dos lavr,adores. Logo porém que toda esta ma
china foi montada, começou a crescer a importação a ponto, que
bem sé póde dizer sem receio de exnggeração, que ella tem sido
nestes tres ultimas annos muito maior do que nunca fôra nos
tempos do commercio franco e legal.

Si o poder legislativo consentir indifl'erente que o impulso
dado a este contrabando continue no movimeuto accelerado que
tem adquirido, o Bmzil sera bem depressa, não o imitador e
ri vaI das nações civili adas, mas o imitador e rival da Costa
d'Africa.

Um mal, senhores, quasi sempre vem acompanhado de muitos
outros; a.ssim o horror050 crime dos importadores de escravos
achou apoio da parte dos nossos lavradores, que, comprando a
principio os escravos que suppunham ladinos porque fallavam .
mais ou menos POI'tuguez, e tirando grandes proveitos deste
recrutamento, pelo alto e con tante preço de nossos generos,
principa.lmente do café. não duvidamm depois comprar quantos

.appareciam ladinos ou novos, seduzidos pelo irresistivel desejo,
natura.l em todos, de conservar e augmentar a pl'opria
fortuna.

Entretanto qual não pórle vir a ser o funesto resultado desta
infracção dr. lei ~ A as'embléa geral legislativa, que com tanta
previsão politica soube occupar-se da cessação do tl'afico da
escravatura, saberà agora, com igual previsão benefica, occu
par-se da sorte dos lavradores.

Longe de mim fazer o elogio daquelles que infl'ingiram a lei
com pleno conhecimento de causa; mas confesso ingenuamente,
que nenhuma infracção de leijamais houve que apresentasse tão
plausiveis razões para ser attenuada, si não esquecida, como

.aquella que tem commettido os lavradores do Brazíl.
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Dizem elles com singelezr.. e verdade: Não iJavendo braços
livres, como nâo ha, para substituir os escravos, a conseqneucia
necessaria sera diminuir annualmente. e com extI'aol'dinaria
rapidez o producto de nossas fazendas, porque as molestias, ve
lhice, e morta,lidade dão cabo do maior exercito não havendo
recru tamen to.

Duro é sermos cOlldemnados á pobreza involuntaria ; mas,
pois que o ""overno assim o quer, dê as providencias que enten
der para que os escravos não desembarquem no Brazil, e con
tente-se com i soo

Pretender que os lavradores não comprem escravos quando
lh'os levarem acasa ; quando me mo muitas vezes não ha meios
de conhecer si são ou não de contrabando, é exigir mais do que
póde ülzer a especie humana.

Quem havera oue desconheça a força deste raciocinio ~ Em
verdade, senhores, r~jeitar um proveito immediato paTa evitar
um grande mal futuro, é proprio dos homens de e tado, dos

, legisladores do imperio, mas muito superior ao conhecimento do
commum dos homens.

Não farei o elogio, torno a repetir, dos que iufringil'am a lei,
porque mel bar fóra usar desde logo do direito de petição, a
que ultimamente recorreram algumas cnmal'as municipaes;
mas sustentarei afrouto que, havendo circnmstancias em que a.
razão e a politica aconselham o esquecimento do cl'ime, nunca
foram ellas mais imperiosas do que a respeito daquelle de
que fallo ..

Não são brazileiros turbulentos ou revolucionarios, que com
as armas na mão quizara m derrubar o governo e a constituição,
ao quaes algumas veze· se tem concedido amnistia, são pro
prietarios tranquillos, chefes de familias re peitaveis, homens
cheios de industl'ia e virtudes, que promovem a fortuna parti
cular e publica com o seu trabalho, os quaes por dobrados titulos
merecem completo esquecimento sobre a infracção que com
metteram.

Conhecendo perfeitamente os sentimentos do senado, porque
tenho a honra de sentar-me neste recinto desde o primeiro dia
de sua installação, e não farei a injustiça de occupar paI' mais
tempo a vo~sa attenção sobre a necessirlade urgenti sima de
refundir a citada lei de 7 de novembro de 1831, em outt'a que dê
providencias mais amplas e mais efficazes em seus etreitos;
provideucias, que tornando difficil e quasi impossivel a importa
ção de escravos, não prejudique a sorte dos lavradores.

ElIes ão dignos da maior segurança, sobre o gozo constante,
abs0luto, e perfeito de sua propriedade, e o seD~do por dever,
por honra, e por vontade, se occuparà sempre de promover e
conseguir essa segurança na maior extensão passiveI.

Levado pelas razões que ten]lO expendido, e por muitas
outras que não escaparão á vossa perspicacia e discrição, eu fiz
um projecto de lei que vou humildemente oITerecer a vossa con
sidernção. Não confio no meu talento, mas na boa cau'a que
defendo.



r
-956 -

Seg'uia-se O projecto de lei alludi - , contendo 14 arligos, em
que o m~rquez de -envolvia o pensamento, que levava em mira,
de c mminar sever'as penas contra os autores do contrabando
apanhado no alto mar e nas costas do Bl'azil antes de desembar
cado os escravos, ma pro!libia as persen-uições, bu cas, e pro
cessos em terra depois do desemb,u'que como não tendo até aqui
jámais sido determinadas pelo seotimento do bem publico, nem
de zelo pelo impel'io da lei, ao pn.sso que, entrehnto, era inne
gavel haverem semelhantes diligeocias servido de pretexto para
á sombra do cumprimento de um dever cevarem-se vinganças
particulares, e promoverem-se interes es eleitoraes e poli ticos.

A po ição rio marquez relativamente a e ta materia merece
ceu muitos elogios de lord Palmerston, o qual significou ao
repl'esentanLe da Inglaterra junto a côrte do Brazil MI'. Hamil
ton em despacho que 1be dirigiu com data de 8 de setembro de
1837 que fizesse constar ao marquez de Barbacena a saLi r,lção
com flue o governo britannico VÜl-O tomar a peito o principio
humanitario envol vida na cessação do trafico da escravatura. Era
esta hOOl'osa nota concebida nos termos seguintes:

Confidential.- Foreign üffice.- september 8 th 1837.
Sir - 1 have perused with much interest your di pntch,

marked SlalTe Tmde o. 15 of the 2 nd of july lal;t i oclosing- tbe
copy of a project of a Law for the prevention of :he Slave
tr'ade, brou,~'ht forward in the Brazilian Chambers by M. de
Barbacena, togetlwr witb the vel'y aLIe speechio whiclJ thnt
gentleman advocated the adoption of tbe mesures he proposed.

I have now to instruct you to take nn opportunity of st:.1tiog
to M. de Barbaceoa that H. M. Government ishighly gratified
to find t1H1t !le has taken up this important and interesting ub
ject. lo his powerful bands the cau e of humanity is Ul'e to
PI'O per, and ir !le perseveres in his generous efl'orts, tl1el'e is
the best reason to hope. lha t his exertions wi li be crowned
wilh a suece B which, will still rurther raise the high reputation
whicb, as an enlightelled tatesman, by already enjoys on both
sides of the Atlantic.

Tn fu1filing this illstruetiou, however you will carefulJy
ab 'Lain ITom u ing any expressious which might tend to
eoounit H. M. Goot, to an appl'oval of the particular project of
Law in question either ia wl10le 01' in pnrt.

I am, etc. - (Signed) - Palmerston.

To Hamilton Hamilton Esquare.
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Em janeiro de 1838 segu?u o marquez para Minas, regres
sando a l° de junho; durante este anno aggravaram-so os seus
soj}'rimentos, mas ja desde o anuo antecedente por causa delles
tinha o marquez deixado de andar a caval1o, fazendo a sua viação
em liteira.

Em 5, 10 e 14 de janeiro de 1839 o DI'. Antonio José
Peixoto procedeu 11 um cuidadoso exame do enfermo mediante
a applicação da sonda, e tendo plenamente reconhecido a exis
tencia de calculas vesicaes, a l7 de,se mez praticou a [ri
meira operação da lithotricitt, tendo a fortuna de logo desta vez
esmagar um:J. pedra. que o marquez verteu em pedacinhos de
mistura com a agua injectada. No decurso deste anno repetiu o
Dr. Peixoto varias vezes a mesma operação e sempre com f"lizes
resultados; tanto assim, que em 13 de outubro poude o marquez
ir de novo ás suas lavras em Minas Geraes.

Durante a sua estada al1i porém tornaram a se aggravar
muito os seus sofi'rimentos e o Dr. Peixoto foi a Minas operaI-o,
o que teve lagar a 8 de julho de 1840 seguindo-se varias outras
operações emquanto o marquez residiu na sua lavra da Roça
Grande, perto d~ CaetM, de donde voltou para o Rio de Janeiro
em outubro.

A 6 da novembro deste anno escrevia o marguez ao seu velho
e intimo amigo na Bahia Luiz Paulo de Araujo Basto (I) o se
guinte: - Uma triste experiellcia me tem convencido que todos
os tres ou quatro mezes preciso do soccorro profi ional do
Dr. Peixoto, e como elle me disse na despedida em junho que
não voltaria a Minas, forçoso foi retirar-me no principio de ou
tubro, porque desde fins de agosto comecei a sentir os eifeitos de
alguma nova pedra.

Autes desta ultima viagem a Minas tinha o marquez recebido
do ministro dos negocias estrangeiros Caetano Maria Lopes
Gama (') o seguinte officio :

Não tendo sido approvada pelo governo imperial a convenção
do ajuste de contas entre os governos do Brazil e Portugal cele
brada em Londres em IOde j unho de 1837 ; e convindo proceder~

(Il Depois visconde de Fiaes.
(" Depois visconde de Marangull.pe.
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se novamente a semelhante ajust~ nesta côrte, lembrou-se o
:regente em nome do impel'ador de nomear a V. Ex. pela in
teira confiança que faz das suas luzes e por estar justamente
llersuarlido que ninguem se acha mais habilitado para concluir
vantajosamente e -ta. importante negociaç.:'í.o. E ainda que
estou convencido de que V. Ex. pelo seu reconhecido patrio
tismo não se recusara a prestar mais este serviço ao imporia,
comtudo espero a sua respostn., pn.ra que depois se possam
lavrar as ordens que forem neces:sarias a semel bante respeito.

Deus guarde a V. Ex.- Paço em 27 de setembro de 1839.
Caetano Maria Lopes Gama.

o marquez respondeu.
mm. e Exm. Sr. - Tive a honra de receber hoje o aviso

. que V. Ex. me dirigiu em 27 do corrente, e muito agradeço a
V. Ex. as expressões com que se dignou communicar-me a lem
bránçado Exm. Sr. regente em nome do imperador, I]uerendo r
encarregar-me do ajuste de contas entre os governos elo Brazil e
Portugal.

Direi francamente as circumstancias em que me acho, e V. Ex.
decidirá depois como entender e quizer. .

Pai' conselho medico devia eu ter deixado a cidade no principio
deste mez, mas preferi sacrificar antes algum tanto a minha
saude do que fn.ltar às discussões do senado, emquanto não pas
sasse o orçamento e o credito pedido pelo governo. No mesmo
dia em que terminar a di~cussão embarcarei para o Porto dn. Es
treIla e seguirei vin.gem para Minas.

Emqllallto aquelle dia não chega, sendo eu membro da com
missão de fazenda, excede inteiramente as minhas forças occu
par-me de qualquer outro objecto, e portanto a querer V. Ex.
absolutamente encarregar-me do ajuste de contn.s. só poderei
desempenl1ar a commissão depois que voltar das Minas.

Deus guarde a V. Ex. - Rio de Janeiro, 30 de setembro
da 1839. - MfJ.rque~ de Barbacena.

Durante o anno de 1841 o marquez padeceu mais ou menos

acerbamente sendo operado pelo Dr. Porsiani, que ao mereci
mento profissional ajuntava mn.neiras muito polidas e cheias de
modeslia, e o qual de pouco chegarada Bahia trazendo fortes 1'e
commendações para o marquez do seu velho amigo Basto.

Logo no começo deste aono recebeu o marquez do ministro da
guerra Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque (') o am
eio seguinte:

(1) Hoje visconde de Suassuna.



- 959-

I\lm. e Ex:m. Sl'.-::Sm~ mag-estade o imperador desejando
ouvir o parecel' de pessoas instruidas do" acontecimentos que ha
cinco annos teem pel'tut'bado a tranquillidade da provincia do Rio,
Grande do Sul, e aos genemes de tetTlt e mar, que possam ajui
zar das operações militares, que teem e possam ter 10"'ar naquella
parte do territol'io brazileiro, convida a V. Ex. para dar os u
parecer sobre tão importante objecto, tendo por base os quesitos
annexos por cópia, que devem servir mais para illustração da
materia do que para subordinar as opiniões de V. Ex. neste
negocio.

Deus guarde a V. Ex. - Paço, em 25 de janeiro de 1841.
Francisco de Paula Cavalcanti de Albuq~'erque.

o marquez respondeu:

Illm. e Exm. Sr.-No dia 3 rIo corrente recolhendo-me a
este\ cidade ti ve lL honra de receber o omcio de V, Ex. de 25·
de janeiro acomp·'l.Dhando va.rio' quesitos sobre os quaes desejava
S. M. r. ou Vil' a minha opinião.

Faltavam-me informaçõe otliciaes sobre as nossas forças e
as do inimigo, que solicitei no dia immediato, o V. Ex. mui
benigna e promptamente e di"'IlOU fOl'Decer. POl' estes dous
maU vos só hoje me foi po si vel apresen tal' mui respei tos<Llllen te
a \ . Ex. o meu parecer, e permitta Deus que elle contenha
alguma cousa util que mereça a approvação do g-overno rle S. :\1. 1.
Enteodi que o methodo mais conciso, e mais claro, seria copiar
cada um dos quesitos e escrever de 1'l'onte a minha. opinião.

Limitei-me a dizer o que me pareceu mais es ench''.I, indispen
savel, e urgente, deixando em silencio especificações, e exem
plos, que muito convinham em apoio de minhas opiniõe , porque
não desejo que de mim e diga e muito menos do governo de
S. M. r. que dun deliberant, perdunt sagantum.

Dens guarde a V. Ex. -Botafogo, 7 de fevereiro de 18-11.
- Marque:; de Barbacena.

Quesitos

Deveorlo o governo empregar
a força, ou recurso das armas
contra os rebeldes, quaes são
os meios de tornar mais efficaz
este recurso'

Respostas

Dous são os meios de tornar
mais efficaz o emprego da força
contra os rebelde .

lo, dar o commando do exer
cito a um g neral com plena
aulOl'idaue de castigar, e pre
miar; o premio pôde sp-r limi
tado até a promoção de corooel ..
ou tenente coronel, e o ca tigo
a fazer executar a sentença dos
conselhos ue guerra immedia-



960 -

tamente. quando entender que
assim convém ii. disciplina do
exercito.

2°, bem vestir, bem armar e
bem pagar aos soldados, sem
que lhes falte remedios, pro
f/!ssores, e ambulancias.

2°

o commel'cio até agora to
lerado com os habitantes do
territorio occupado pelos rebel
des, ou com os estados vizinbos
pelas fron teiras em que não 11a
fiscalisação sobre a importação,
e exportação é compativel com
as operações mililares contra
os rebeldes ~

Que meios havet'a de o em
baraçar totalmente, ou em
parte ~

A tolerancia do commercio
com os l1alJitantes do territorio
occupado pelos rebeldes é pre
judicial mas bem compativel
com' guerra civil, uma vez
(jue se exceptue o commercio da
polvora pOl' meio de rigorosa
policia, e execução das leis.

Julgo impossivel fazer com
que os negociantes do Rio Gran
d.e ou do Oniverso deixem de
fornecer aos rebeldes por con
trabando os genero de que ti
ram immenso proveito. Dei
xando os outros generos livres,
e limitando a 1lrohibição a pe
trechos beU icos tal vez alguma
cousa se consiga.

Pelo que toca ao commercio
com os estados vizinhos, 3cho
ainda maior impossibilidade de
evitaI-o nas circumstancias
actuaes.

Eniquanto S. l\L não tiver
um exercito bem di ciplinado
nas fronteit'as, mal podera obri
gar os estados vizinhos, mais
ou menos anarchisados, a res
peitllr o direito das gentes em
falta de tratados, que não te
mos, e que em meu conceito
deveriam ser quanto antes cele
brados, muito principalmente
com o Paraguay, aonde temos
dous grandes interesses a sus
teu tal': a saber, o do commer
cio quasi exclusivo que fazemos
pelo ltapuã, e o da navegação
até Matto Grosso, livre o Passo
da Assumpção.
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3°

Será conveniente para a ter
minação da guerra, que os hn,·
bitantes do territorio brazileiro
occupado pelos rebelde~, sejam
prevenidos para em um certo
prazo abandonarem esse terri
torio ~

De que meios convira usar-se
para compellir á effecti va des
occupação aquelles que não obe
decel'em á intimação referida.,
si ella for julgadD. necessaria 1

Em que estado de disciplina
deve ser considerada a força da
guarda nacional em operações
na provincia do Rio Granue do
Sul, e quaes os meios de con
servar-se ou restn,belecer-se
essa disciplina ~

Deverá dar-se uma nova 01'
ganisação à guarda nacional
daq uella prov incia para tornar
o seu auxilio mais eJticaz du
rante a luta da rebellião ~

No caso aillrmativo, qual a
organisação que deve dar-se
l!Je '?

61

Não é conveniente, nemjusto;
nem politico, eompellir os ha·
bitantes do territorio brazileiro
occupado pelos rebeldes a aban
donarem esse territorio em
cel'to prazo, porque uma tal
medida tornaria em decididos
rebeldes todos aquelles que lá
se conservam (embora imperia
listas de coração) pat'a não per
derem o que possuem na cam
panha, e os que se retirassem
por mui louvavel obediencia ás
ordens do governo, enriquece
riam ao inimigo com a boa preza
de todos os seus bens, entre
tanto que muito augmentariam
a nossa despeza, porque o go
verno por honra, e por justiça
não só deveria sustentar essa
gente. mn,s indemnisal-a da
perda de seus bens.

4"

A disciplina da guàrda nacio
nal em operações no Rio Gran
de do Sul deve ser considerada
no peior estado passiveI. E não
admira, porque a lei da guarda
nacional é o maior contl'a senso
sobre organisação, e disciplina
de corpos militares no Brazil.

Devemos voltar quanto antes
ás nossas milicias, mas sem al
terar o nome de guarda nacio
nal, porque não vale a pena
pela mudança de um nome cho
car opiniões recebidas. e derra
madas na população.

Em algumas provincÍ1s foi
alterada a lei sobre a nomeação
dos ofl'iciaes. e i o m smo já foi
um bem, mas não basta.

Ha mui tas outras alterações
necessarias, e principalmente a
tlxtincção dos commandantes de
legião, e commandantes geraes
que augmentam consideravel-
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mente a despeza na classe de
taes otficiaes, e, o que é -geior,
perturbam a ordem do serviço.

Os filhos do Rio Grande são
valentes, e proprios para a
guerra.

As ~uardas nacionaes tendo
diwipliua bastariam com bem
pequena força de linha para
manter a paz e integl'idade do
imperio naquelJa provincia.

No estado actual são o maior
sorvedouro das rendas do esta
do, e o maior embaraço para
os movimentos do exercito.

O general que conseguir dis
ciplinar as guardas nacionaes
do sul fará o maior sel'viço ao
imperador. e não o considero
empreza difficil, uma vez que
tenha alguns batalhões bem
disciplinados de outras provin
cias, com os qunes faça respei
tar, e cumprir suas ordens. Per
dido estava o exercito portu
guez por falta de disciplina
quando deUe tomou o comman
do o marechal Beresford, mas
em poucos mezes veio a ri vali·
sal' com as melhores tropas da
Europa, tendo sido os castigos
poucos, mas promptos, e rigo
rosos.

E por que fez o marechal este
milagre ~ Porque tinha na re
tllguarda. uma divisão iugleza
que o faria respeitar e temer.

Sem aqueUa divisão não es
taria no commando dous dias.
Seria então despedido pela tro
pa insubordinada como foi de
pois voltando do Rio de Jaueiro.
Como todo mal traz algum bem
parece-me que se poderia apro
veitar a guerra do sul para
ol'gauisar e disciplinar o exer
cito do BraziJ. Emquanto não
tivermos dez mil homen' bem
disciplinados, e cheios do espi
rita da prolis_ãú, que consiste
em v[\,lor, obediencia, e amor
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de gloria, estará o imperador
exposto, e com elie toda a na
ção ao choque das ambições
ignobeis dos caudilhos de mi
norias turbulentas.

Convirá extremar a autori
dade militar, considerando a
administração da provincia se
gundo a legislação geral, ou
conslituil-a debaixo de uma ad
ministl'ação exclusivamente mi·
litar?

A existencia de duas autori
dades quasi independentes no
theatro da guerra é incompatí
vel com a boa direcção da mes
ma guerra. Unanimidade de
vontade em duas pessoas parece
impossivel, e do menor des
accordo entre eUas resultaria
infallivelmente o mallogro dos
planos mais bem combinados.
Verdade é que o genel'al póde
obrar livremente na esphera do
poder militar, mas todos os seus
actos dependem em grande
parte do prompío fornecimento
de meios, que estão quasi todos
na esphera da autoridade do
presidente, como por exemplo,
gente, dinheiro, armas, e pro
visões. Como pois separar estas
duas autoridades? E qual o in
conveniente da sua reunião?
O expediente civil em uma pro
vincia militarmente occupada
reduz-se a cousa tão pouca, que
o secretario do governo póde
ser encarregado do despacho
()rdinario, e pelas paradas cons·
tan tes entre a capital e o gene
ral submetter-se ii. sua decisão
qualquer negocio de gravidade.

Talvez pareça esta minha
opinião injusta, como contraria
ao facto do que se passou co
migo, pois endo general em
chefe no sul recebi sempre do
presidente {') o mais constante
apoio. Seu zelo pelo bem do
exercito, sua actividade em sa
tisfazer todas as minhas requi-

{I} Brigadeiro Salvad'or Josá Macia!.
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6°

Poderá esperar-se um estado
de completa pacificação, uma
vez que os rebeldes batidos na'
provincia se retirem para al
gum, ou alguns dos Estados vi·
zinhos e ahi e conservem?

Que meios eleverá o goveruo
empregar dentro da provincia,
e contando com os seus pro
prios recursos para evitar e tas
emigrações, ou seja durante a
luta da rebellião, ou seja depois
de concluida esta luta?

No caso de "que a administra
ção da provincia seja confiada
a um chefe militar, que attri
buições lhe devem ser confe
ridas?

sições foram sem par, mas tim
tal facto deve considerar-se en·
tes como um verdadeiro milagre
cuja reproducção, si não é abso
lutamente impossivel de reali
zar-se, pelo menos seria o cu
mulo da 'imprudencia, e muitis
simo arriscado esnerar ou contar
com ella. •

6"

Desde que houver uma acção
decisiva, poucos rebeldes se re
tirarão para os estados vizi
nhos, porque a maior pal'te elos
fugitivos ha de vir humilde·
mente implorar o perdão, e
quando mesmo se retirem to
dos, não acharão meios para
novas tentativas.

Tomando o exercito posição
Das fronteiras ha de infundir
respeito, e excital' desejos nos
estados vizinhos de viver em
pa.z com o imperador do Brazil.

Consequentemente, entendo
que ,batidos os rebeldes na pro
vincia do Rio Grande, devemos
contar com um estado de com
pleta paCificação, sem cuidar
mesmo de evitar a emigração,
quer durante a luta, quer de
pois della, porque ao inimigo
que foge ponte de prata. Toda·
via, si o governo imperia.l fizer
com os estados vizinhos 03 tra
tados a que tenho alludido, e si
nelles for incluida a entrega
reei proca de ai tos criminosos
podera então achaI' em lal caso
o meio que parece desejar de
desa.ppressar-se cabalmente dos
mais notaveis rebeldes.

Todas quantas forem condu
cen tes a terminar a guerra
civil.

Autoridade de amnistiar e
perdoar quando julgar conve-



965 -

Que força de terra e mar
será necessario pór á sua dispo
sição?

niente; au toridl.l.de ele Cc'lsti
gar immediatamente por si, e
pelos cllefes militares seus subo
ordinados tanto aos contra
bandistas de petrecllos bellicos,
como aos espiões; autoridade
de demittir os empregados ci
vis e militares que forem des
leixados no cumprimento de
suas ordens.

Reconheço que para tanto
não temos leis em vigor, pois
nos faltam algumas, aliás vi
gentes em paizes livres e civi
lisados, mas si o governo quer
salvar a integridade do impe
rio, si quer executar essa legis
lação estrangeira como subsi
diaria das leis patrias, tomando
a immensa responsabilidade de
pedir ao corpo legislativo um
bill de indemnidade, só assim
poderá conseguir a perfeita ar·
ganlsação militar que parece
desej ar, e sem a qual não terá
fim a guerra.

Sobre as forças de terra e
mar, que deve ter o genepaI á
sua disposição, responçlo que a
força de mar actualmente em
pregada em San ta Catllarina e
Rio Grande me parece algum
tanto excessiva, mas submetto
me ti. decisão dos generaes de
profissão. Não duvido, porém,
affirmal' que deverá diminuir
gradualmente, e á proporção
que o exercito victorioso avan
çar na campanha.

Quan lo ás forças ele terra, é
principio incontestavel que de.
vem ser reguladas por aquellas
que o inimigo apresenta, ou
puder apresentar em campa
nha, e de mais accrescentaJas
pelas que devem guarnecer al
guns pontos, e portos como Rio
Grande, S. Jo_é e Porto-Ale
gre. Pelas informações que re
cebi, os rebeldes teem na serra
2.000 homens, e na campanha,
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1.500. Fl'lta a reunião e usan'ao
dos maiores esforços o maxlmo
de sua força não exceder~ a
5.000 homens. Nesta hypottl'ese
8.000 homens, sendo 4.000 de
infantaria, 3.000 de cavallaria,
e 1.000 de artilharia, bastariam
para guarnecer as cidades, e
bater os rebeldes completa
mente, uma vez que haJa <lisei
plina. Insisto, e insistirei sem
pre nesta condi.ção, uma 'Vez
que haja disciplina porque sem
ella de nada vale o numero.
O grande numero sem disci
plina augmenta as despezas
antes do combate, e no dia do
combate foge como aconteceu
no dia 20 de fevereiro de 1827.

O numero da força que exis
tia em 30 de novembro do anno
passado segundo o mappa do
general Andréa era de 8.802
praças. Si ajuntarmos os refor
ços mandados depois do Rio e
Pernambuco teremos ali 9.500
homens, ainda sem fazer men
ção da columna do general La
batut. Si tamanha força tivesse
disciplina, si o general pudesse
contar com eHa, no lagar, e
hora determinada, teria sido
passivei que o sitio de Porto
Alegre se prolongasse por tan
tos mezes ? Ou que Bento Gon
çalves levantando-o fosse re
unir-se a Cana-varro na serra, e
alli com 2.000 homens, si tanto
tem, depois de fazer retirar a
columna de Labatut esteja em
circumstancias de atacar a La
guna, ou passar para a campa
nha como bem quizer? Ninguem
o dirá. O nosso exercito, assas
numeroso, mas dividido por
muitos pontos diversos e dis
tantes, sendo os destacamentos
entregues a difl'erentes chefes,
cada um dos quaes faz o que
bem lhe parece, não é de certo
exercito para fazer a guerra
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aos rebeldes, mas unicamente
ao thesouro.

80

Além da força com que todas
as provincias do imperie devem
auxiliar a pacificação da pro
vincia do Rio Grande do Sul,
que auxilio peculiar podem
prestar as provincias limi
trophes 'I

8"

AS provincias limitrophes
como S. Paulo, e Santa Catha
rina, ou visionas como a de
Minas devem prestar o auxilio
peculiar de recrutas em numero
sufficiente para estar sempre
completa a força de cavallaria,
porque os filhos destas provin
cias são tão habeis e exercita
dos em montar a cavallo como
os fi Ihos de S. Pedro do Sul. Si
a lei das gmJrdas nacionaes me
rece grande reforma, como está
já reconhecido por quasi todas
as assembléas provinciaes, não
é menor a reforma que exigem
as leis de recrutamento. Com
as leis existentes, o exercito
jamais chegará ao estado com
pleto decretado pelo poder le
gislativo, embora esse estado
completo seja diminuto, e muito
inferior ao que a nossa popula
ção pÓ<le fornecer.

Desta resposta se conhece, que não é a falta de gente, mas
sim a falta de systema, e disciplina, a causa unica da prolongação
da guerra, e que a medida mais salutar e prompta para dar paz
á provincia com a maioL' brevidade, maior economia, e menor ef
fusão de sangue passivei, é nomear já um general em chefe com
plena autoridade e os meios de pacificar a provincia.

Reconheço, torno a repetir que nas leis existentes não achará
o governo nem toda essa autoridade, nem todos estes meios,
mas si esperar pela reunião das camaras perderá mais seis mezes,
que é tempo infinito em occasião de guerra. Não ha obstaculo
que resista a um ministerio esclarecido quando se acha, como o
actual, na ditIlcil maS honrosa posição de manter a integridade
do imperio, dignidade do throno, e o caracter nacional.

Botafogo, 7 de fevereiro de 1841. - Marque.. de Barbacena.
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No dia l° de maio do anno Eeguinte dbio o marquez gralle
mente doente de uma febre gastrica. Seus medicos assiste'btes
foram os Drs. Henrique Coats e Cesar Persiani. -d

Porém apezar dos maiores esforços, de dia em dia peiorou,
filllecendo no dia 13 de junho de 1842, ás duas horas da tarde.
Durante toda a molestia conservou sempre a costumada pre
sença de espirito e serenidade de animo, sem que o menor
pavor da morte o inquietasse; dictou o seu testamento e de
viva voz ordenou a seu irmão marquez de Queixeramoby o seu
enterro recommendando que fosse feito com toda a sim
plicidade, e convidados unicamente seus intimos amigos .

. A pedido feito pelo Dr. Coats ainda ao proprio marquez, pro
cedeu este medico auxiliado pelo Dr. Persiani a autopsia encon
trando ainda uma pedl'a de uma polegada de comprimento com
quatro linhas de gI'OSSUl'a que parecia já haver produzido certa
lesão nessa região.

O marquez foi sepultado a 14 de junho na igreja de S. Fl'an
cico de Paula, vestido com a farda de gentil-homem da ca
mara. Levou a chave do caixão o J1'lar~ue7. de ltanhaem.

Pegaram nas argolas o cJnde ele Sarapuhy, visconde de Juru
merim, chefe de esquadra Miguel de Souza Mello e Alvim,
visconde de Macahé, conselheiro José Joaquim da Rocha, e o
conselheiro Manoel Jose de Souza França.

O marquez falleceu com quasi setenta annos de idade, tendo
nascido a 19 de setembro de 1772. Seus filhos visconde de Bar
bacena e viscondessa de Santo Amaro estavam na Europa na
occasião do seu passamento.

Seu filho conde ele Iguassú residia com o marquez, mas nos
ultimos dias cahira doente de cama de uma-congestão cerebral
motivada pelo sentimento que os soffrimen tos de seu pai lhe
causavam, e quem ficou ao pe elo marquez nos seus ultimos mo
mentos foi seu irmão marquez de Queixeramoby, o qual dirigiu
todas as uI timas disposições.

Passados annos a filha do ma~uez, a senhora viscondessa de
Santo Amaro, recolheu os ossos de seu fallecido pai em uma
urna a qual encerrou em um mausoleo de marmore que fez
levantar no cemiterio de S. Francisco Xavier.
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o marquez de Baro cena era senador do imperio, conselheiro
.de Estado, marechal do exercito, gentil-homem da imperial
c ara, mordomo-mór da imperatriz D. Amalia (dapois duo
queza de Bragan"ça), Alcaide-mór da villa d~ Jaguaripe na
Bahia, cavalleiro da ordem de Pedro I, Grã-cruz das do Cru
seiro a Rosa, commendador da de Christo, cavalleiro da ordem
da Torre e Espada, Grã-cruz da coróa de Ferro da Austria
e membro de varias sociedades scientificas e litterarias no Brà
zil e na Europa.

Tendo chegado ao ponto em que os restos mortaes do preclaro
brazileiro, cuja vida coube-me o prazer e a gloria de escrever.
baixaram à sepultura. passando a apreciação das suas acções ao
dominio de posteridade, podia eu parar aqui, pois o seu caracter
acha-se por tal fórma estereotypado nos despachos, omcios, e
cartas escriptas por elle proprio, e transcriptas por mim com
escrupulosa fidelidade no decurso das variadas e importantissi
mas circumstancias e transacções cuja narração tem constituido
o assumpto desta historia, que aquelles que a tem honrado com
a sua leitura, não carecem do meu auxilio para formarem o seu
juizo a respeito delIe.

Mas como póde pensar-se que me incumbe o dever de apre
sentar nesta occasião, reunidas em breves traços as feições
caracteristicas deste homem verdadeiramente extraordinario, e
no emtanto até õ presente. tão pouco conhecido pelos seus com
patriotas. tentarei fazel-o com quanto reconhe:ça que emprehen
do aquillo qlle a maior parte dos leitores com mui to mais crite
rio poderão fazer por si mesmos.

Filisberto Caldeira Brant PonteE, marquez de Barbacena, era o
typo mais perfeito que conheço de homem publico. Em paiz
nenhum do mundo, nem em época alguma cujo conhecimento
historico me haja chegado, jamais encontrei um homem tão
absolutamen te en tregue às occupações; tão completainent e
absorto e embebido na consideração estudo de assumptos, e na.
practica de acções que se referiam a interesses publicos como
ell~.

Desde os annos da adolescencia até ao momento em que
rendeu a alma ao Creador, aquella inteIligencia constituida da
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innata liberdade que é o melhor apanagio ~o talento humauita~~o,
teve os interesses public03 corno o principal objecto dos s.'~us

cuidados.
Porém a superioridade do marquez não consistiu tanto na

somma de conhecimentos adquiridos, comquanto fosse ella
muito notavel, como na sciencia de pensar, e saber usar de
entendimento; na rapidez, certeza, e força das faculdades men
taes, e de um poder inteUectual continuo de apoderar-se da
substancia util da idéa, reproduzindo-a pela palavra. pela

escripta, e pela acção em fórma clara, vigorosa e practica j de
maneira que os conhecimentos que adquiria pelo estudo e obser
vação, e os fructos da imaginação; o que em muitos homens só
os torna pedantes, ou inuteis utopistas; nelle pelos etreitos da
poderosa operação do seu esl.1irito, tornavam-se a verdadeira e
evidente sabedoria j e como todos os seus pensamentos se con
centravam na prosperidade e adiantamento coUectivo, que é o
verdadeiro patriotismo, jámais foi accessivel ás paixões do ciume
e inveja, sendo pelo contrario o primeil'o em tributal' aos homens
a admiração, e sincero louvor quando as suas acções se torna
vam dignas disso.

Dahi vinha o facto muito notavel, e verdadeiramente exce
pcional na vida publica dos bl'azileiros, da harmonia em que
viveu com aqueHes com quem servia, como por exemplo o pre
sidente do Rio Grande, brigadeiro Salvador José Macie), quando
o marquez commandava as tropas em operações no sul do
imperio, e oS companheiros que teve nas divel'sas commissões
que desempenhou.

E' que actuado sempre exclusivamente 1Je)0 desejo de attin
gil' o maior bem para o paiz, estava o coração do marquez livre
do pequenino serttimento de rivalidade que as preoccupações
pelos.interesses proprios geram.

El'a por isso tambem que não pro:lurava vingar-se de aggl'a
vos pessoaes, nem a eUes prestava a menor attenção, quando
alguma acção em bem da causa publica, digna de recomponsa
ou louvor era praticada por aqueHes que o haviam injusta
mente offendido, como succedeu com o coronel Bento Gonçalves
da. Si!vu.
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"'tl actos de benemer cia da patria praticados pelo marquez
de ;!~Rrbacena foram tão numerosos quanto transcendentes.

F<>i elle o introductor da vaccina no Brazil.
Os serviços que prestou na Bahia durante o tempo que alli ser

viu como inspector das tropas dessa capitania, na moralisação
disciplina, acommodação e conforto dellas, logrando com as me
didas que adoptou, erguer a uma altUl'a, até enlão nunca attin
gida, o garbo militar e força physica daquellas tropas, foi um
relevantissimo serviço prestado á. tranquillidade publica.

E emquanto se oecupava nesta ordem de beneficios, não se
olvidava elle, de, por todos o:. modos concebiveis, promover
outros de igual importancia e alcance para a prosperidade, riqueza,
e bem estar moral, e material dessa provincia.

Foi o introductor alli da primeira machina a vapor para os en
genhos de moer cannas, e melhorou muito a fabricação de assu
cal' e aguardente tanto lá como subsequentemente na provincia
do Rio de Janeiro.

Foi tambem quem deu maior desenvolvimente na Bahia á
plantação da canna cayena, sendo mais tarde o introductor, á
sua custa, da canna rajada denominada-impel'ial-e aos seus in
cessantes esforços deveu aquella provincia e estabelecimento na
sua capital da caixa de descontos filial do Banco do Brazil.

Em 1819 introduziu na Bahia a navegação a vapor, tendo ante
riormente dotado-a a expensns suas com umo, extensa e excel
lente estl'ada de 42 leguas para o interior.

Montou varias machinas no seu Trem de guerra de grande
utilidade; e estabeleceu aUi uma fabrica de espingardas.

Levantou á sua custv. uma planta hydrographica. da. Bahia ;
prestando ainda o grande serviço a esta provincia de abafar a
revolução que em 1817 se tentou propagar neUa, tendo conse
guido salvar a toios compromettidos.

A immig-ração occupava muito a attenção do marquez.
Na correspondencia que sobre a materia entreteve com o mi

nistro do reino Thomaz Antonio de VilIa Nova Portugal, es"
forçou-se por induzil-o a tratar da immigração tambem para a
Bahia, a exemplo da que o ministro fizera dirigir para Canta
gaUo, porém sempre gyrando na esphera mais elevada. de consi-
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derações publicas, não era o seu fito pr' cipal, quando advo .o,va
esta medida, augmentar a producção malerial da prOVinGia,tp0[S
para isto preferia promover e desenvolver a introducçãb de
meios mais aperfeiçoados de cultura e fabrico, para, mediante as
immensas vantagens de substituir a rotina morOEa do esf(){'ço
do escrayo pelos amplissimos resultados do emprego das ma
chinas,rão vapor, e pela abertura de estradas e canaes, diminu!r
o custo da producção, e,elevar a quantidade e a qualidade dos
productos agricolas.

O seu empenho em advogal' a immigração deriva-se de fins
mais nobres.

Era a.llropria população da llrovincia que o marquez alme-
.l1

java J~ .,.1orar, pois, como elIe dizia nas suas cartas áquelle
ministro, cada vez a via deteriorar-se mais em côr e
estatura, pela mistura com raças infel'iores; e assim queria
introduzir alli os melhores typos conhecidos da raça humana afim
de erguer o seu estado.

A carta escripta pelo marquez de Barbacena, de Gibraltar, ao
imperador é um exemplo admil'avel de pericia consummada em
proveito da causa que defendia as circumstancias adversas que
mililavam; e as suas apl'eciações provam profulllla perspicacia
em atinar com expedientes felizes, e concepção inesgotavel.

Na verdade senhor de notavel e variada instrucção; consum:
mado em assumptos politicos e administrativos; razão de
homem de estado; espirito agudo e sagaz; vistas largas, pro
fundas e comprehensivas j promptidão de imaginação; firmeza,
rapidez e certeza na execução do pensamen to formado eram
os attributos moraes que distinguiram este illusÍl'e bl'azileiro, e
estas qualidades do espirito ainda eram realçadas por uma belln.
presença, maneiras delicadas, nobres e elegantes, e perfeito co
nhecimento do mundo.

O marquez era de estatura mais que mediana, muito alvo,
com muito bonitas cores, traduzindo o sangue flamengo que lhe
corria nas veias.

O seu acrisolado patriotismo, a sua iniciativa pessoal, a ener
gia de seu caracter o ardor inextinguivel do seu amor e dedica
ção em prol de todos os melhoramentos moraes e materiaes da
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mettedores do grande theor a que duran"e todo o estadia da~~a
variada. carreira, até exhalar o ultimo alento jamais deUOl1\ de
nobremente corresponder. J

Nunca a e:trervescencia das paixões politicas ou o antagonismo
de idéas na d~r~cção dos negocios~ o levaram a esquecer por W1
momento, as normas severas da moral, da justiça e do devá .
Em sua vida, além e acima, do que houve nella, de brilhante',
apparatoso ainda logrou Felisberto Caldeira Brunt Pontes, mar
quez de Barbacena, a inetravel ventura de crear um nome para
si na lista sublLrile e immarcescivel dos bemfeitores da huma
nidade.
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