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n OM JOXO por Graça de Deos ,é peja Constituição da Monarquia;
Hei do Reino Unido d~ Portugal, Brazil, e AIgarv'es, d'a'qüem e 'd'além
mar em Africa, etc. Faço saber a todos os meus Subditos qu'e 'as CorteS
Décretárão o seguinte: , ,", '

As Cortes Geraes Eúraordinaria's e Constituibl'és "da Nad:'o Porfu:'
gueza, toúl~tldo em consideração o estado politico) :em qU'e a~t'ualmente
se achão as Provincias Meridionaes do Brazil, Decretã'o 'o seguinte:

]: Contio uará 'o Prin-eipp. Real a sua resídeh'cia no Rio d~ Janeiro até
á publicação d'a Constituição Política da Monarquia Poftuguezà, governan
do entretanto, c'om sujeição á EIRei., e ás Cortes , as Provib'cias quê
actualmente governa, e lhe ob~decem. S'e~ão notne.-ados p'of ElRei os Se
cretarios de Estado, em cujo Cónselhó se romarão rod'as as res'olu ções; e
'o Ministro dà competénte Repartição ass'jgriad não só t'odas as 'decisoes,
mas tamhem a correspondenc'ia offi'cial, ainda à que vier âirig'ida ás Cor
tes, ou ~ E1Rei. Fica desta marieira suspensa a E.esoluçiio de 29 oe Se
tembro d'e 1821, pela qual as Cortês mandámo resp'eitosam'ente participar
a EIRei, que O Principe Real devia regressar quanto antes para Portugal.

2: Seriio logo eleitas, e iostalladas ,as. Juntas Provisionaes de Gover
no, em c0nformidad'e do Deereto de 29 de Setembro de 1'821, em t'o'd'as as
Provjncias, em que 'e1Íe não estiver ainda fie.lmente 'executado~

Paço das Cortes em 23 de J'ulho de ] 822.
Por tanto M'àndo à todas as Autnoridades , a quem o conhe'cirnento,

e execucão do referido Decreto pertencer; que o 'cumprão, e executem
tão intei;~mente como nelle se contém. Dada no Palacio de Qu'eluz aos 24:

~e cJ ulho de 1822. ,
, ELREI Com G Ílatdà:

, .
Felippe Ferreira de ArauJo e Castro.

, 'Carta de Lei , pela. qual Vossa Magestade manda exec;utar o Deérefó
tias Cortes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação Por-tugueza, pelá
qual tornando em consideração o estado pol1"tico, em que actualm'ente se
acha6 as Províncias ,Meridionaes do Brazil, determinão que continue a resi
dencia do Principe Real no Rio 'de Janâro até á publicação da Constitui
ção Polàica da ,Monarquia Portugueza, e que s~jão lo,go eLeitas, e instala
das as Juntas Provisiona'es do Governo; na confor'fY!-idad'e do Decreto de 29
de Setembro de 1821,; na fôrma aáma declarada.

Francisco José Bravo.

, ,

Para Vossa Magestade ver.

Na Imprensa Nacionai.

Gaspdr Feliciano ele Moraes a rei.
Ne!?ta Secretaria de Estado dos Negocios dó Reino a fol. i60 do Livro

X. de Cartas, Alvarás; e Patentes, fica registad a esta Carta
erétaria de Estado em 25 de Julhó de 1822.

Gaspar Luiz de Moraes.

Mmioel Nicoláó Esteves Negrão. ~"'<4oo FEOE.tt~

Foi pubiicada esta Carta de Léi na Chéinci:!llaÍ'ia Mór <:la Corte eRei
no. Lisboa 27 de Júlhà de 1822.

D. Miguel Jose'" da Camara Maldonado.

,Registada na ChahcelÍaria .MÓr da Corte e Reino no LiVro das Leis J

~ fdlli. 104. Lisboa 27 de Julho de 1822.
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