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CAPITULO SETIl\IO.

'1821-1831 I

I.

Primeiros actos do Principe Regento. Influencia da. tropa.
portuguezas. Efl'eito das medidas legislativas tomadas pelas
Côrtes de Lisboa .acerca do Brasil. S. Paulo e o Rio de
Janeiro se pronunciam contra a partida do Principe. Em
barque da Divisão L.usitana. Convocação de um Conselho
de p'rocuradores das Provincias. Novas desordens em Per
nambuco e na Bahia.

Um dos primeiros cuidados do Regente,
depois da partida d'EI-Rei , foi conter
quanto lhe foi possivel o espirito de
desunião, que crescia entre os' Brasileiros
e Portuguezes; para esse fim dava repe
tidos banquetes, aos quaes eram çon, i-

~
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dados os Officiaes de ambos os paizes;
e com quanto em presença 00 Principe
dissimulassem os seus ressentimentos, se
paravam-se ao depois irreconciliaveis ini
migos como d'antes. A posição de D. Pe
dro era com eIfeito diffici!. Accresciam a
istó as difficuldades financeiras, em que
se achava a administração. O Governo
precedente havia dei"xaào o thesouro ex
bausto; e o Banco, em razão da má
direcção que tivera, estava tão empo
brecido, que cbegou ao ponto de sus
pender os seus pagamentos. Necessario
foi recorrer-se á uma rigida ('conomia,
tanto na parte domestica oe S. Chris
tovão, com fi todos os' ramos da
administração. Muitos Decretos tendentes
a promover o interesse publico se pro
mulgaram, e foram abolidos muitos im
postos oppressivos.

Havia-se entretanto completado a eleição
dos Deputados bras~leiros ás Côrtes. de
Lisboa. Receberam-se tambem as bases
da Constituição portugueza, mas o Prin
cipe, ignorando ainda os effeitos oa che
gada de Sua Magestade Fidelissima a
Lisboa, demorou a cop.vocação das au to
ridades, que as deviaIl.} jurar. Esta demora
motivou muito desgosto no partido por:
tuguez, de tal sorte que a divisão auxi
liadora, marchando para o Rocio (5 de
Junho de 1821), alli pediu que se '·jilras-
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sem as bases da Constituição ultimamente
chegadas de Portugal. Ainda que muito
ressentido com esta conducta sediciosa,
D. Pedro, tendo convocado os Eleitores
(le Provincia, prestou o juramento exigido,
vendo-se além d'isso obrigado a acquiescer
a outras requisições, como a da demissão
do Conde dos Arcos, que partiu para.
Lisboa, a nomeação de uma Commissão
Militar para o mando das armas, e a de
uma J unta governativa, responsavel perante
as Côrtes de Portugal. Organisaram-se
com elfeito a. Junta e a Commissão (*),
mas a primeira. ficou ~ogo redusida á nul
lidade, e a seguiltl.a:l se dissolveu pela
deliberação espontanea de seus membros.

Por uma lei datada de 2ú dt Abril
de 1821, as Côrtes de Lisboa declararam
independentes do Rio de Janeiro todos
os Governos Provinciaes, e sujeitos tão
sómente aos Tribunaes de Portugal. Por
_esta lei desorganisadôra formou-se uma
multidão de pequenos governos em todo
o Brasil, que se negavam corresponder
com o Principe Regente, porque se dizia
que este, aproveitando occasião opportuna,

(') Formaram a Junla as scgtúnles pes oas: Bispo r:apdlão
Mór. I\'!ariauno José Pereira da Fonseca, Jost\ de Oliveira
Barboza, José Caetano Ferreira de Aguiar, Joaquim de Oli·
veira Alvares. Joaquim José Pereira de Faro, e Sebastião
LIl.iz Tinoco. Os Brigadeiros Verissimo Antonio Cardoso e
Francisco Saraiva Refoios foram escolbidos para Adjunto. an

'Go vel'nador das Armas.
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aSSUmIl'la O podee absoluto; porém iSlo
não passava de insinuações do partido
portuguez, o debaixo das esperanças de
que as Côrtes restaurassem. seu o antigos
privilegios. Pela preponderancia d'este
partido na Cidade o da Bahia negou-se a
respectiva Junta a reconhecer °a auto
ridade de D. Pedro, pedindo ao Governo
de Portugal refoeço de tropas, afim de
melhor se manterem as relações entre os
dois paizes; o que foi acolhido com agrade
cimento e approvação. Achou-se por esta
fórma D. Pedro redusido a simples Go
vernador do Rio de Janeiro, e de uma
ou duas provincias do Sul, e cercado
das maiores difficuldades pela diminuição
das rtndas publicas, Estas circumstancias
adversas, juntas ao espirito sedicioso da
tropa portugueza, fizeram com que D.
Pedro escrevesse a seu AugURlo Pai, no
dia 21 de Setembro, nos termos mais
expressivos, o pintando-lhe o verdadeiro
estado do o paiz, e sua falsa posição (*).

As Côrtes de Lisboa continuavam em
seu plano de sujeitar o ~rasil á antig:1
dominação colonial. Um Decreto de 29
de Setembro extinguiu os Tribunaes da
Chancellaria e do Tbesouro, a J unta do
Commercio, e varias outras repartições

(') Como esta carta revela a verdadeira indole do Prineipe
D. Pedro. copiamo-la por extenso 110S Documentos. onde
II acharão os nossos leitores debaixo da letr'l D.
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centraes, que se haviam estabelecido no
Rio de Janeiro em tempo de D. João VI;
e outro Decreto da mesma data ordenou' o
regresso do Principe com a injuncção de
previamente viajar incognito pela Ingla
terra, França e Hespanha, para completar
a sua educação Eolitica. A estes Decretos
segúiu-se outro do 1. o de Outubro, no
meando para cada Provincia um Governador
das Armas, delegado do poder executivo
de Lisboa; e a 18 do rpesmo mcz se de
cidiu, que embarcassem mais tropas para
Pernambuco e Rio de Janeiro. É impossivel
conceber-se uma serie ~e providencias
melhor adaptada-s para frustrar todos os
fins a que se destinavam. Então. viram
os Brasileiros, que já não era possivel
esperar cousa alguma favoravel de parle
das Côrtes de Lisboa, e que a sua ~orte

dependia d'elles mesmos; decidiram-se
portanto pela independencia.

Todavia, eram grandes as diftlculdades
da empreza; todas as Cidades maritimas
do Brasil estavam occupadas pelas tropas
portuguezas, as communicaçães eram
incertas e penosas; e sem que se con
tasse com a cooperação do Principe,
parecia impossivel obter nenhum resultado.
Entretanto D. Pedro preparava-se parn
obedecer a ordem da sua retirada no
meio dos sustos e clamores de todos os
partidos. A desapprovação da partida do
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Principe _tornava-se mais e mais geral: os
Portuguezes julgando que a sua ausencia
traria promptamente a independencia, e
os Brasileiros porque suppunham que só
a sua cooperação podia _evitar uma con
tenda sanguinolenta e duvidosa. Na Cidade
de S. Paulo, onde _os patriotas eram em
maior numero do que na Capital; as
cousas levavam caminho mais prompto e
seguro. José Bonifacio dê Andrada e Silva,
Vice-Presidente da Junta Provincial, infor
mado da proxima retirada do Principe
cónvocou ás on-ze horas da noite (2ú de
Dezembro) os seus collegas, e conseguiu
que assignassem- uma representação, em
que francamen.te.....s..e fazia ver a Sua Alteza
Real, - que a sua partida. seria o signal
da separação do Brasil (*).

Havia-se ao mesmo tempo manifestado
em Minas um movi-mento semelhante, e
conhecendo os habitantes do Rio de Janeiro
o que se passava n'aquellas províncias,
occorreram á Camara Municipal para que
represent~sse a D. Pedro contra a execu
ção dos dois Decretos das Côrtes. Em
conformidade d'esta requisição dirigiu-se
a Camara em préstito ú pre$<mça do
Principe, no dia 9 de Janeiro de 1822,
e apresentando a supplica do povo (H),

(') Vid. Docnmentos, lelra E.
(00) Yid. Dpcumentos, letra F.
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procedeu o seu Presidente a expôr a
Sua Alteza os sentimentos dos partidos,
Realista e Patriota, acerca da sua retirada.
{mmenso concurso de todas as classes
havia acompanhado a Camara Municipal,
eI).tre o qual gl'ande numero de Officiaes
da Divisão Portugueza, dezejosos de ver
o resultado. Depois de ter prestado toda
a attenção, o Principe julgou finalmente
que devia acceder ao dezejo' geral, e
respondeu --- « Como é para bem de todos,
e felicidade gel'al da nação, diga ao povo
que FICO. »

Esta declaração explicita motivou geral
satisfação, excepto nos militares portu
guezes, que logo mostraram symptomas
de revolta. O General Jorge d'Avilez,
seu Commandante, pediu immediatamente
a sua demissão, e antes que lh'a dessem,
a sua tropa, que subia a dois mil
homens, saiu dos Quarteis, na tarde
de 11 de Janeiro, e marchou a occupar
o morro do Castello, que domina toda
a Cidade. Conhecido o movimento, e
anles de romper o dia seguinte, o Campo
de Santa Anna achou-se cheio de gente
armada; a maior parte constava de Cida
dãos, pouco aptos para se arrostarem
com os veteranos portuguezes, mas eram
superiores em numero, bem providos de
artilharia e dispostos a acabar com a
dictadura, que até alli tinha exercido a
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Divisão auxiliadora. Parecia inevitavel um
con:flicto, quando Avilez ePlbaraçado com
esta opposição, e vaeil/ante por não ter
receb~do ordens pos~tivas das Côrtes,
offereceu capitular, com a condição de
que seus soldados conservariam as armas.
Concedeu-se-lhes isto, com tanto que se
retirassem para a Praia Grande, do outro
Jado da Bahia, .até que se preparassem
embarcações para os conduzir a Lisboa;
o que se verificou no mesmo dia na
melhor ordem possiveI (*).

Fizeram-se os preparativos necessarios
para o immediato embarque dos Portu
guezes; mas chegada a occasião, recusaram
obedecer at-é-que aportasse a expedição
todos r os dias esperada de Lisboa. Irritado
com esta negativa, o Principe passou-se
para bordo de uma das canhoneiras,
postadas p~ra prevenir a communicação
com a Capital, e ameaçou-os de ser o
primeiro a fazer fogo se não embarcassem

(') N'esla occasião suppuuba-se geralmenle que os partidos
se chocassem, e alé que havcriam mnitos desastres. Tambem
se temia um raplo da familia do Priucipe; por isso, e para
poupar em parte á Prillceza Real, gr'l\ ida de oito mezes, os
sobresaltos e desgostos que semelbante C'ri~e deveria causar-lhe,
julgou-se prudente que as pessoas da Real Familia se relirasl'CDl
para a Fazenda de Santa Cruz, dislanlc da Cidade cerca de
doze legoas. A fadiga da jOl'llada feita com precipitação,
debaixo de um sol ardente, tornou-~e fatal ao herdeiro apa
rente da Côroa, o Principe da Beira D. João Carlos, criança
fraca de onze mezes de idade, que morreu IlO dia 4 de
Fevereiro, sorte de quasi lodos os primogenilos da Casa de
Bragança.
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immediatamente. A requisição de maIOr
demora modificou-se então na de tres
mezes de soldo adiantado, que lhes foi
concedido, e no dia 15 de Fevereiro
fizeram-se á véla para a Europa.

Tendo chegado de S. Paulo o Conse
lheiro José Bonifacio de Andrada e Silva
co~o Orador da Deputação, que vinha
pedir a S. A. .R. demorasse a sua partida
por motivos de reciproca conveniencia
para Portugnl e para o Brasil, houve por
bem o mesmo Principe nomea-Io, con}
data de 16 de .Janeiro de 1822, MipistrQ
<los Negocios do Reino e dos Estrangeiros.
O primeiro cuidado do novo Ministro
foi restabelecer a centralisação dils P 1'0

vincias, .que as Côrtes haviam anniqpilado,
e que se tornava de primeira necessidade
contra as agressões externas. Com estas
vistas promulgou-se o Decreto de 16 de
Fevereiro, ordenando a convocação de
um Conselho dos Procuradores das p'ro
viucias '. cujos membros deveriam ser
escolhidos na razão de um Conselheiro
por cada uma, que tive se dado quatro
Deputados ás Côrtes. D. Pedro se declarou
Presidente d'este Conselho.

Cumprié;l. a este Corpo aconselhar o
Principe sobre todos os negocLQs im
portantes, organisar varios projectos de
reforma na ad ministração, e' apresentar
as 1'e clamações e exigencias das Provinci~s.

2
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A tarefa do Ministro tornava-se summa
mente difficil; quatro provincias sómente
se reuniram n'esta alliança: Rio de Janeiro,
S. Paulo, M.inas Geraes e Rio Grande do
Sul. Pernambuc.o estava retalhado pelas
dissenções ciVÍs: dois batalhões de linha
e a parte principal das milicias haviam
pegado em armas contra o Governador
Luiz do Rego, .e varios choques haviam
já occorrido. A tropa portugueza foi
mandada retirar no mez de Novembro, e
substituida por outra que sendo, segundo se
expressavam as Côrtes, mais constitucional,
seria melhor acceita pelos habitantes. En
tretanto não ouzaram alli, sem receber
antes autorisação de Portugal, proceder
á eleic;ão dos Procuradores da Provincia.

Na Bahia foi perturbada a tranquillidade
publica no mez qe Fevereiro de 1822, por
haver sido nomeado Governador das Ar
mas o Brigadeiro Portuguez Ignacio Luiz
Madeira para substituir ao de igual patente
ManoeI Pedro de Freitas, Brasileiro, que
exercia interinamente aquelle emprego.
Madeira, apoiado pelas tropas portuguezas,
intIma ao Chefe brasileiro que lhe entre
gue o mando,; este porém, protegido pelas
tropas do paiz e pelo povo, recusa faze-lo.
Seguem-se d'esta controversia provocações,
rixas particulares, e por fim, a 17 de
Fevereiro, conflictos parciaes em di1:ferentes
Jogares, donde os Brasileiros repellidos com
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perda, se retiraram ao Forte de S. Pedro,
que tambem evacuaram no dia 21 para se
irem acampar no interior. Trinta Europeus
'llorreram nos diversos encontros, e muitos
Jabitantes foram envolvidos n'este sangui
nolento tumulto. Madeira ficou senhor
da Cidade, onde reinou por algumas
sel1lanas a mais completa anarquia e
confusão; suspenderam-se as transacções
commerciaes, e tudo prognosticava serias
consequencias da lutta, que havia come
çado.
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11.

Uma Esquadra portugueza chega ao Rio de Janeiro. Sua
volta. Viagem do Principe Real a Minas. O titulo de
Defensor Perpetuo. Cbnvocação da Assembléa Constituinte.
Manifestos. Viagem a S. Paulo. O grito do !piranga. O
Principe é acclamado Imperador do Brasil. Coroa~ão.

Não obstante o máu effeito de todas
as metlidas acerca do Brasil, persistiam
as Côrtes de Lisboa no seu systema sem
modificação alguma. Tin,ham supprimido
a Academia de Marinha do Rio de
Janeiro, unico estabelecimento central
que restava áquem dos mares, assim
cómo tinham recusado um poder execu
tivo para o Brasil, porque diziam que
este poder era indivisivel. O numero dos
Deputados POl'tuguezes era de cento e
trinta, o dos Brasileiros não passava de
seten ta, e d'estes apenas cincoenta che
garam a Lisboa. Vê-se pois que este
numero era mui diminuto para poder
ganhar alguma influencia na Assembléa:
estavam sempre em minoria, e as provas
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de despreso, a que estavam sujeitos,
eram ainda mais mortificantes do que as
continuadas derrotas que soífriam. Um
d'elles requereu a creação de uma Uni
versidade no Brasil, e foi-lhe respondido
que algumas .escolas primarias bastariam.
Oútros, cujas opiniões eram oppostas á
mdioria, não podiam faUar pelo rumor
das galeri~s; os seus requerimentos acerca
da liberdade do commercio' eram ainda
mais inuteis do que sobre a liberdade
individual. Ainda mesmo que as Côrtes
possuíssem máior illustração, seria" duvi
doso que tivessem podido legislar com
mais liberdade; porque a maior parte dos
Portuguezes era adversa a quaesquer
conces ões feitas ao Brasil.

Ao chegar a no icia das desordens da
Bahia, nomeoü.~se uma Commissão das
Côrte.s para deliberar sobre a conveniencia
de se permittir ao Prirtcipe o demorar-se,
até que a tranquillidade publica fosse
restabelec.iJa. Pelo mesmo tempo se
venceu, que continuasse a Academia ele
Marinha no Rio de Janeiro, cuja supres
são havia passado; mas esta prudente e
con'Cilia~ôl'a linha de conducta foi adop
tada já tarde, e não pôde sustar a
tevGlução que progredia. Entretanto já
havia partido a esquadra, que devia
conduzir o Principe Real a· Lisboa;. e
tendo feito escala em Pernambu'Co para
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desembarcar 6 novo Governador das Armas
José Corrêa de Mello, appareceu no dia
5 de Março á visia da barra do Rio de
Janeiro, onde não lhe foi permittido
entrar antes que o Commandante, Fran
cisco Maximiano de Souza, .assignasse uma
protestação, 'obrigando-se a obedecer em
tudo ás ordens do, Principe. Cedendo
o Commandante a esta requisição, fOI-lhe
pE'rmittido entrar com a ES<pIadra no
dia 10, sem com tudo poder ninguem
desembarcar; e tendo recebido ordem
de voltar para Portugal, com a expressa
prohibição de tocar em nenhum outro
porto do Brasil, pediu os provimentos e
refrescos necess<;l.rios para o seu regresso,
que' lhe- foram 'enerosamente subminis
trados. Depois dê um J;epouso de quatorze
dias, deu á véla em 2ú. de Março,
deixando em terra seiscentos homens,
que espontaneamente quizeram. ficar ao
serviço do Brasil. .

No dia immediato ao em que saiu a ex
pedição (25 de Março), Sua Alteza Real
partiu para Villa Rica, Capital de. Minas
Geraes, cujo. Governo Pro'visorio havia-se
negado a obedecer-lhe, porque ainda
desconfiava d'elle. A sua inesperada pre
sença bastou para assegurar a confiança;
·e alguns dias depois voltou para o Rio
de Janeiro, na convicção de qu~ havia
destruido o germen da de§intelligencia.ó
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Tomavam entretanto os negocios na Capital
um aspecto mais serio. Havia chegado a
noticia de que o Governo Portuguez
..J.otificára aos seus Consules nos portos
estrangeiros, que prevenissem a expor
tação de armamento e munições para
as Provincias ultramarinas, sob pena
de confiscação do navio ê carga aos
contraventores. Foi esta notificação con
siderada como uma declaração de guerra,
e a Camara Municipal veiu em Corpo
(13 de Maio) supplicar ao Principe que
acceitasse para si e seus descendentês o
titulo e encargo de' Defensor Pe1'petuo do
Brasil; accedendo a esta supplica, foi
o acto celebrado com grande regozijo
publico. ~

O partido patriota advogava a concessão
d'este augmento de, attribuições, porque
o Principe, por meio d'ellas, e com
todas as apparencias de legalidade, poderia
conceder ao Brasil uma Legislatura inde
pendente. Conseguido o primeiro ponto,
no dia 23 do mesmo mez a Municipa
lidade de novo se dirigiu ao Paço,
acompanhada de grande concurso de
Cidadãos, e 'requereu a Sua Alteza a
prompta convocação de uma Assembléa,
para deliperar em Sessões publicas sobre
as condições, que devessem. servi.r de
base á união do Brasil com Portugal, e
faz,er as emendas, que fossem necessarias
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na Constituição (*). D. Pedro respondeu
que se guiaria pela vontade das Pro
vincias, expressada no Conselho dos seus
Procuradores, e em cumprimento d'est<:
promessa convocou o Conselho; mas
como só ·estivessem presentes no Rio de
Janeiro tres Conselheiros, declararam-se
elles incompetentes para decidir, e limi
taram-se, na reunião de 3 de Junho,
a- sollicitar aquella mesma medida, que
sendo sus'tentada pelo Ministerio , foi
immediatamente outorgada (U).

Em consequencia d'esta re~olução pro
mulgou-se no mesmo dia um Decreto
convocando a Assembléa Constituinte e
Legislativa; e assegurou o Principe ao
Conselho d'Esta-do, que fôra aquelle o
mais grato momento da sua vida, pois
confiava que a AssembIea necessariamente
promoveri,a a felicidade .do povo, seu
maior empenho. E na verdade era tanta
a sua confiança, e tão excessivo o seu
entbusiasl11<:> por esta causa, que escre
vendo a seu Augusto Pai com data de
21 de Maio, dizia que era mister que
o Brasil tivesse as suas Gôrtes, dando
para isto as seguintes razões:' « Tornava
se esta opinião cada vez mais gera}:
sem Côrtes o Braúl não podia ser feli;z:

(') Vid. Documentos, letra G.
(") Vid. Documentos. lelra D..
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leis feitas a tão grande distancia por
homens, que não eram Brasileiros, e
que não co leciam as necessidades do
paiz, nã0 podiam ser boas: o Brasil
estava na adolescencia, e ia desenvolvendo
maior vigor: o que lhe convinha n'um
dia já lhe não servia n'outro: conhecia
me1~]or as suas precisões, e era absurdo
dete-lo sob a dependencia de outro
bemispherio;. o Principe acabava dizendo,
que sem igualdade de direitos não ba
união: que ninguem se une em sociedade
para ver peiorar a sua condição: que
aquelle que é' o mais forte deve saber
melhor manter seus direitos: que o
Brasil jêÍIIlais perderia os seus; e que
elie 7 • ~rincipe, os sustentaria com seu
propno sangue. »

Antes que esta carta cbegussc a Lisboa,
haviam as Côrtes decretado; em 2 de
Julho, que se processassem os membros
da Junta de S. Paulo, que assignaram a
Representação de 2ú de Dezembro do anno
anterior, e que ficasse de nenhum vigor a
convocação do Conselho dos Procuradores
Provinciaes; estas medidas ainda mais
exacerbaram as queixas dos Brasileiros,
proauzindo effeitos contrarios aos que se
esperavam. No em tanto tinha o Regente
expedido ordens ao General Madeira para
que embar~asse com a sua tropa para Lis
boa, e proclamou aos habitantes da Bahia,

a
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louvando-lhes a opposição que haviam feito
a este chefe. Não foram porém executadas
as ordens, porque Madeira não reconhecia
outro poder senão as Côrtes de Portugal.
Esta desúbediencia, e a noticia de que as
mesmas Côrtes preparavam novas forças 'I

destinadas para a' Bahia e Rio de Janeiro,
obrigaram o Prinéipe a adoptar ama
medida franca e destemida, publicando
no i. o de Agosto o Manifesto, em que
pedia aos Brasileiros que se unissem
para conseguir por meio da força, em
caso de necessidade, a grande obra
da sua Independencia. Este Manifesto,
acompanhado ele um Decreto da mesma
data (*) , pode ser considerado como
uma rdeclaraç.ao de guerra contra, as
Côrtes de Portugal.

Como consequencia indispensavel das
duas deliberações, que ficam mencio
nadas, o Pr:incipe Regente dirigiu aos
Governos e Nações amigas, com data
de 6 do mesmo Agosto, já em nome
de ~m povo independente e livre, o
circular Manifesto (**), em que declara
estar pl'ompto a re ~ber os Agentes
Diplomaticos d'estas Nações, assim como
a enviar-lhes os seus, continuando aber
tos os portos para o commercio licito,

(') Vid. Documentos, letra I.
(U) Vid. Documentos, lelra J.



CANT. VII, §. lI. 1.9

que as leis não prohibissem. Desde este
momento dirigiu D. Pedro todos os
seus esforços afim de expellir as tropas
portuguezas de todos os pontos , qu~

occupavam no Bra iI. A expedição saida
do Rio de Janeiro chegou á Bahia quasi
ao mesmo tempo, que um reforço
che~ado de Portugal acabava de desem
barcar na Cidade. As tropas brasileiras
conseguiram tambem reunir-se ao exercito,
que já existia no Reconcavo, e depois
de algumas negociações sem resultado,
romperam as hostilidades. Até o fim elo
anno de 1822 póde dizer-se que esta
attitude hostil não passou de algqmas
escaramuças, em que as vantagens eram
alternativamente compensadas. Em Mon
tevideo o General Lecor quiz fazer decidir
a sua gúarnição a declarar-se pela Inde
pendencia do Brasil; porém menos feliz
do que o anno antecedente, viu-se obri
gado a abandonar a divisão portugueza,
e- passar-se para as tropas brasileiras.

Em Pernambuco, onde o espiritQ de
Independencia era mais forte do que cm
nenhuma outra prvvincia do Brasil, foram
os patriotas mais felizes: expulsaram a
ultima expedição das tropas portuguezas
por meio de negociações, e mandaram
uma Deputação ao Rio protestar a sua
adhesão ao Regente. Na de 8-. Paulo
outros foram os meios empregados: em
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consequencia das dissenções occorridas enlre
o Presidente ·da respectiva Junta e Martim
l?rancisco, partiu o Principe no dia 14
de Agosto, deixando a HegeI).cia confiada
á Princeza Real, e â admini~tração dos
negocios publicQS aG Ministcl'io e Conselho
de Representantes. Sua presença serenou
as desordens, e -já se achav.a de volta,
quando em caminho recebeu as cartas
d'EI-Rei, que o decidiram .a declarar a
Independencia da maneira a mais expli
cita e irrevogavel. Foi a 7 de Setembro
de 1822, sobre as margens do Ipiranga,
riacho da visinhança de S. Paulo, que
o Principe annuiu finalmente aos dezejos
dos Brasileiros mais illustrados; e este
dia illltrCa a éra da IndependeIicia do
Brasil.

Sua Alteza Real chegou ao Rio de
Janeiro "na noite de 15 do mesmo mel.,
e apresentou-se immediatamenLe no Thea
tro com uma legenda no braço esquerdo,
que dizia--- Independencia ou morte. --- Já
não era possivel duvidar~se das suas
intenções, e a probabilidade do seu
accesso ao Throno. tO~'l1ou-se manifesta.
No· dia 21 de Setembro publicou-se um
Edital da Camara (*), declarando que
era -de sua intenção fazer realisar os
dezejos do povo, proclamando solemne-

(.) Vid. DocuméntoE. letra K.
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mente D. Pedro Imperador Constitu
cional do Brasil no dia 12 de Outubro
seguinte. Raiou emSm o dia aprasado,
e a ceremonia verificou-se ante um
concurso immenso do povo, da tropa,
da Côrte e d, s autoridades publicas,
reunido no Campo de Santa Anna,. em
c' .o acto, antes de receber a Corôa, o
Principe declarou que acceitava o titulo
de Imperador, depois de ter ouvido o
seu Conselho d'Estado, e os Procuradores
Geraes. Terminada a acclamação, a tropa
saudou o novo Imperador: houveram
festas e signaes de geral contentamento,
e a Cidade se illuminou espontaneamente;
ficando destinado o dia 1. o de Dezembro
para a. ceremonia da Coroação.

D. Pedro tinha as mais. favoraveis dispo
sições, com a felicidade de achar-se unido
á uma ,Consorte, a Imperatriz D. Carolina'
Josefa Leopoldina, dotada de singulares
virtudes; úm longo e brilhante futuro
parecia aguardar o joven Monarcha. Com
o estabelecimento de um systema econo
mico melhorou-se o estado do thesouro,
e a nomeação de Martim Francisco,
irmão do primeiro Ministro, para a
repartiqão da Fazenda, deu esperanças
de uma proba e providente administração.
A marinha e o exercito receberam incrivel
augmento; a actividade, energia e previ
dencia de José Bonifacio haviam preparado
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os meIOS de realisar a Independencia,
arrojando d'este lado' do Atlantico as
cohortes Lusitanas.

Finalmente chegou o dia 1. o de De
zembro , em que se celebrou o acto
da Coroação, e desd este momento
legitimou-se a' Dynastia de Bragança' no
solio do Brasil. A nossa revolução. é
singular nos fastos do mundo: um povo
que reivindica seus' direitos, que os
confia a seus representantes, que se
emancipa' quando os vê menoscabados,
e injustamente desconhecidos; um Prin
cipe que previne os votos de seu povo;
um sabio que firma a soberania da
sua patria; um Monarcha que circuns
creve a autoridade do seu Throno, é
o exemplo mais notavel e mais digno
de admiração entre todos os povos cultos·
da terra.
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Sete Deputado. Brasileiros abandonam a. Côrtes de Lisboa.
Lord Cockrane entra no serviço do Brasil. O. Portuguezes
evacuam a Bahia. Cockrane segue a Esquadra Portugueza
alguns dias, e volta sobre o Maranhão. Sucoes.os do Ma
ranhão e do Parà. Horrivel catastrophe. A Divisào Lusitana
capitula e evacua Montevideo. A Assembléa Constituinte do
Brasil. Demissão do Mini,terio dos Andradas. Dissolução
da Constituinte., Deportação de seis Deputados.

Em 19 de Setembro de 1822 haviam
as Côrtes de Lisboa decretado varIas
medidas contra o Brasil; como era de
esperar, pronunciaram-se contra ellas
quasi todos os Deputados Brasilejros,
mas suas vozes foram abafadas pelo
clamor da maioria, e pelos insultos e
ameaças da. plebe. Vendo elles que
n'este ponto era inevitavel uma lutta
armada, sete dos mais -notaveis, entre
os quaes figuravam Antonio Carlos de
Andrada, Lino Coutinho, Diogo Antonio
Feijó e Cipriano José Barata, se em-
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barcal'am furtivamente para Falmouth,
onde com a data de 22 de Outubro
publicaram a formal declaração dos mo
tivos, que .os haviam forçado a deixar
as Côrtes e sair de Lisboa, Entretanto
o lVIinisterio dos Andradas continllava á
testa do Governo do Rio de Janeiro;
mas suspeito de pouco popular, foi
demittido por Decreto de 28 de Outubro.
Apenas substituido por outro, o povo
em tumulto reclamou a sua volta ao
poder; no que só consentiram os dois
irmãos Andradas com a clausula dé que
se tomassem algumas medidas arbitrarias;
annuindo o Imperador a esta condição,
foram reintegrados com grande satisfação
dos seus partidarios no dia 30 do mesmo
mez.

José Bon'facio' havia-se penetrado' da
necessidade de expellir as forças portu
guezas de todos os pontos do Imperio;
mas estas forças protegidas por uma forte
maÍ'inha não podiam ser op.ortunamente
combatidas em terra sem que o fossem
por mar. Com este intui~o fizeram-se
proposições a Lord Cockrane, que então
residia no Chili, convidanu.o-o a tomar o
commando da esqúadra brasileira; no que
conveiu debaixo de certas condições, Lord
Cockrane chegou ao Rio de Janeiro com
alguns Officiaes no dia 21 de Março
de 1823, e arvorou immecliatamcnte o
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seu pavilhão de Almirante do Brasil a
bordo da náu Pedro I. o dia 3 de
Abril fez-se á véla para a Bahia com
uma divisão de seis vasos de guerra, a
que se foram reunir mais dois; e no
dia Ú de Maio achou-se em frente da
esquadra portugueza formada em linha.
Ap~ ar da desproporção das forças, o
Almirante brasileiro não recusou o com
bate, porém um accidente imprevisto
obrigou-o a retirar-se, indo fundear
trinta milhas ao sul da Bahia; onde
deixou o resto da sua frota; e veiu
com a náu, e a corveta Müria da
Gloria,' sustentar o bloqueio, apesar da
superioridade da esquadra portugueza.

Bloqueada a Bahia por mar e terra, e
reduzidas as tropas portuguezas á extrema
penUl'ia, viram-se obl'igadas a evacuar a
Cidade no dia 2 de Julho de 1823,
refugiando-se a bordo da esquadra, na
qual embarcaram tambem muitos ne
gocianles, levando 05 seus cabedaes.
O Coronel Jo é Joaquim de Lima,
Commandante do Exercito Brasileiro,
que havia substituido no mando ao
Brigadeiro Pedro Labatut, occupou im
medialamente a Gidad.e, e guarneceu
os ponlos essenoiaes; manlenoo, quarito
esteve ao seu alcance, a boa ordem e
a disciplina. A frota portugueza, 'com
posta de treze navios de guerra e. mais

4
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de setenta mercantes, fez-se á véla na
mesmo dia; seguiu-a immediatamente
Lord Cockrane, tomando-lhe muitos
navios sem a menor resistencia de parte
uo Almirante portuguez. Havendo-se acha
do a bordo do navio Grão Pará as
instrucções dadas por este aos Com
mandantes dos transportes, soube-se (tue
algumas tropas eram destinadas para o
Maranhão, em consequencia . do que
tomouCockrane o accordo de dirigir-se
áquelle porto, afim de evitar o desem,..
barque. No em tanto o Commandante da
fragata Nictheroy, Taylor, seguiu as aguas
da frota portugueza até a embócadura
do Tejo, tomando muitas presas, que
foram remettidas para o Rio de Janeiro.

Chegando Lord Cockrane ao Maranhão,
soube que algumas tropas saidas da Bahia
tinham- alli desembarcado; e preparando
se para hostilisar a Cidade, veiu a seu
bordo aJunta Provisoria para fazer
entrega da praça, e protestar a sua
adhesão á causa da Independencia. O
Almirante apoderou-se então do Brigue
de guerra D. Miguel, de uma escuna
e de varias embaTcações mercantes,
mandando seque~trar todas as fazendas
existentes na Alfandega, e que p-erten
ciam a subditos portuguezes, consentindo
depois, como' prova âe genel'osidade sem
igual, que fossem resgatadas pela terça
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parte do seu valor. D'aqui destacou o
Brigue D. Miguel, ás ordens do Capitão
João Pascoe Greenfeld, para intimar ao
Pará, que anlll;1Ísse á . proclamação d'a
Independencia. A chegada d'este Oftlcial,
que fingia ser emissario de uma forte
esquadra surta perto da Cidade, exultou
o ~artido dos independentes, que logo
triumphou, sem embargo da obstinação
do General José Maria de Moura, sus
tentado por todos os chefes das tropas
regulares. O General e outros Officiaes
foram presos e remettidos para Lisboa,
instaurando-se uma Junta Provisoria para
governar a provincia em nome do Im
perador.

O expediente do Capitão Greenfeld não
deixou de ter o seu contratempo: uma
porção de malvados, unidos á algumas
tropas indisciplinadas, tentaram depôr a
Junta, comettendo ao mesmo tempo as
maiores atrocidades. Trinta horas de
completa anarquia o,brigaram este o!ficial
a desembarcar com a sua equipagem
para proteger o Governo e a Cidade,
exposta a todo o genero de attentados.
Depoi ,de haver superado a revolta,
pr.mdeu grande numero de anarquistas,
e decidiu a J unta a mandar fuzil.rt'"
um individuo por cada corpo .raílitar
complicado nas desordens. Todavia, n
e tado aparente de quietação tudo fazia
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reCelal', que os cnmmosos não estivessem
seguros nas prizões de terra, e Greenfeld
fez recolher duzentos e cincoenta e
oito homens ao porão de uma Galera
d8baixo da guarda de quinze soldados.
Apinhoados ao ponto de quasi não
poderem respirar, tentaram estes infe~

lizes subir para o convez, mas fo· am
repellidos .pela guarda, que lhes fez
fogo, e lhes fechou a escotilha.

A suffocação, causada pela falta de ar,
levou esta multidão á uma completa
loucura, de sorte que muitos se dila
ceraram as carnes reciprocamente de
maneira horrivel. Seguiram-se todas as
agonias inherentes a este estado l Q

velho e o moço, o forte e o fraco, o
aggressor e .0 aggredido, cairam exhalJ.stos
nas ancias da morte. A madrugada do
seguiQ.te dia vein aclarar o mais pun~

gente espectaoulo: duzentos e cincoenta
e quatro homens asphixiados cobriapl.
em montões as cavernas do navio! só
quatro se achavam vivos, por se terem
escondido por detraz das barricas de
agua. Ainda assim as desordens conti
nuaram n'esta provincia, até a .chegada
do Presidente José de Araujo RoSo,
quP- fez pllender os mais furiosos ins~

tigadores.
Lord Cockrane oontinuou a permanecer

no Maranhão com o fim de apaziguar
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a Provincia, que se achava' occupada
no interior pelas tropas do Ceará e
Piauhy. Estas tropas tinham vindo com
bater o chefe portuguez João José da
Cunha Fidié, que retirando-se do Piauhy,
fez-se forte em Caxias, e ani capitulou.
Satisfeitas toqas as exigencias, nomeado
um- governo provisorio, livre finalmente
todo o Norte, fez-se o Almirante á véla
d'aqueIles portos em 20 de Setembro
do mesmo anno, e chegou ao Rio
de Janeiro em 9 de Novembro, onde
foi informado que. o Imperador, em
testemunho de sua approvação e do
quanto apreciava os seus serviços, lhe
havia conferido o titulo de Marqúez
do Maranhão.

.A Divisão Lusitana, estacionada em Mon
tevideo, havia por um manifesto resistido
ao Decreto, que a desligava do exercito
portuguez. Depois da separação do Gene~

ral Lecor, o General D. Alvaro da Costa
de Sousa e Macedo, concentrando-se na
praça com quatro mil homens , desco~

nheceu a autoridade d'aquelle chefe,
negou-se a toda obediencia ao governo
do Rio de Janeiro, e sustentou por
desessete mezes um sitio contra as tropas
brasileiras ao mando do mesmo General
.Lecor, declarado a favor da Indepen-
del1cia. D. Alvaro manteve o seu posto,
o só depois de ter sabido que as forças
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portuguezas haviam sido expulsas de todos
os pontos do Brasil, se resolvera a entrar
em convenção (18 de Novembro de 1823)
evacuando a praça, e embarcando com
a divisão que permanecia fiel, ficando
d'esta sorte Montevideo incorporado ao
Brasil, independente de P~rtugal. Desde
esta epocha um só soldado portu"'J.ez
não pisou mais o solo do Imperio, e a
Independencia foi irrevogavelmente sanc
cionada pela força e pelo direito.

As Côrtes constituintes de Portugal
tinham encerrado as suas sessões em. Ú de
Novembro de 1822, substituindo-as imme
diatamente a Assembléa Legislativa, cujas
vistas de sujeitar de novo as provincias
rebeladas do Brasil, eram as mesmas que
as das Côrtes; porém as dissenções c·vís,
que começaram a agitar aquelle Reino,
fizeram distrair a attenção de seus mem
bros. A Assembléa achava-se mui desacre
ditada, e o espirito de reacção tinha-se
desenv'Olvido, quando a invasão dos Fran
cezes na Hespanha veiu animar os Realistas,
e dar-lhes ganho de causa. Tambem se
suppunha que a· politica errada das Côrtes
acerca d'O Brasil tinha provocado, por
ássim dizer, a Independencia; e que
cessando aquellas, quando não se suh
mettessem de todo estas provincias,
como antes, poderia ainda a Metropole
monopolisar outra vez o commercio do
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territorio brasileiro. E na verdade por"
um golpe semelhante ao de 1820 acabou
em 1823 a revolução como tinha come
çado, isto é, por uma sedição militar.
Ei-Rei voltand'o de ViIla Franca entreteve
ó povo com promessas de ou tra Cons
tituição, até que finalmente estabeleceu
o al.'-igo systema do governo absoluto.

A Assembléa Constituinte do Brasil
tinha-se reunido no dia 17 de Abril
de 1823 com cincoenta e tres Deputados,
e depois de algumas sessões prepara
torias, decidiu-se que encetasse os seus
trabalhos a 3 de Maio. O Imperador
abriu em pessoa a sessão, dirigindo um
discurso acerca do estado do paiz n,
e concluia dizendo que esperava, que a
Constituição que fizessem, merecesse a
sua imperial approvação. A discussão da
resposta á Fana do Throno começou um
pouco exaltada, porém os Andradas, que
gosavam então de toda a preponderancia,
e que eram sem duvida os primeiros
oradores, responderam cabalmente a to
das as invectivas, sustentando os princi
pios monarchicos contra as idéas exage
radas de seus collegas. Todavia, umã
circumstancia casual veiu mudar a face
das cousas: dividida a Assembléa em
dois partidos, conseguiram os Realistas

(.) Vid. Documenlos, letra L.
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que os Anoraoas fossem demillidos dO'
Ministerio em i 7 de Julho. A nomeação
de novos Ministros fbi seguida oe uma
mudança ila politica do Governo, que
não agradou aos libetaes, e desde então
a tribuna e a imprensa tornaram-se a
arena, onde acrimoniosamente combatiam
os dois partidos. .

Desde o dia, em que os Andradas'
foram demittidos do Ministerio, acharam
se na' opposição , na qual sempre exer
ceram sua influencia em prejuiso do
Governo. No dia 7 de Setembro chegou
um brigue de guerra portuguez trazendo
a seu bordo o Marechal Luiz'. Paulino
Pinto da França com despachos para o
Imperador, e dias depois chegou mais
uma corveta conduzindo o Conde do Rio
Maior, e outros Commissarios,. enviados
pelo Governo portuguez para enl:abola
rem negociaçães sobre as desintelligencias
que existiam; e com quanto não os qui
zesse o Imperador ad mittir, nem receber
os despachos, se não reconhecessem a
Independencia do Brasil como base ele
toda e qualquer negociação, com tudo
foram suas intenções calumniadas, e elle
mesmo a'ccusado de hà-ver entretido com
municações secretas com o Conde do Rio
Maior. A AssembJéa punha todos os dias
o Gabinete em progressivos embaraços,
e a imprensa não lhe era menos nociva.



CAPIT. VII, §. III. 33

Apparecendo na SenlineLia um artigo contra
os Officiaes portuguezes, dois ·d'estes espan
caram um boticario, que suppunham
autor, e desde eSJe mom~nto não foi já
possivel nenhum meio de reconciliação.

O paciente reclamou logo justiça da
Assembléa, e os Andradas, aproveitando
es opportunidade, altamente pediram
vingança contra os aggressores: Como era
Lle <;uppôr, os militares protegiam a causa
de seus camaradas, e as tropas foram
todas reunir-se em S. Christovão, donde
o Imperador mandou uma mensagem pe
dindo uma satisfação pelos insultos feitos
á honra dos Officiaes, ~ ÚS intenções de
Sua Magestade em diversos periodos; em
consequencia do que propoz Antonio Car
los, que a Camara se declarasse em.
essão permanente. Durante a noite de

11 de Tovembro permaneceram os depu
tados nos seus postos, não obstante a
longa agonia, que havia succedido ao
exaltamento d'este dia. Vendo finalmente
~ Imperador que os tres irmãos Andradas
continuavam a predominar na Assembléa,
fez marchar as tropas para a Cidade no
dia 12, e mandou pelo Brigadeiro José
ManoeI de Moraes intimar o D-ecreto da
sua .dissolução (*). Os Deputnq.os Antonio
Carlos e Martim Francisco (irmãos), José

(') Vid. Documcnlos, lctra 1\1
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Joaquill1 da Rocha, M~ntezuma, e o Padre
Belchior Pinheiro, forall1 presos ao alL'

da' Camara; José Bonifacio, que ~e tinha
retirado por incommodado, o foi em
sua casa; e todos juntos, em numero
de seis, condusidos á, prisão, donde
embarcaram para a França como depor
taJos (*).

Assim terminou, ao menos por alguns
annos, a carreira politica dos Andradas.
Cumpre porém confessar que foi José Bo
nifacio quem fixou o animo irresoluto de
D. Pedro, quem lhe fez sentir o con
traste entre governar um Imperio nascente,
ou um Reino em decadencia, e quem

(') A' porla principal' da Asscmbléa, unica deixada aberla
para a saida dos Depulados, foram presos o Dezembargador
Anlonio Carlos Ribeiro de Audrada Machado e Sil va, e RelI
irmão Jllarlim Fra,ncisco Ribeiro de Andrada, o Dr. Francisco
Gé Acayaba de Monlczuma, o Vigario dc Pilangui Padre Belchior
Pinheiro, e o Advogado José Joaquim da Bocha; 05 quaes
querendo ir pe)a rua Direila para o Arsenal de Marinha,
para, onde foram mandados, ordenou. o mesmo Imperador, que
se achava cm uma das janellas do Paço, que volLassem e fossem
por mar cm um escaleI'. No AI'scnal foram reunir-se lambem
o Conselheiro José Bonifacio de Andrada e Silva, e dois
filhos do Depulado José Joaquim da l\ocLa, que fornm presos
()m suas casas. E d'aJli partiram todos para a Fortaleza da
Lage, onde ficaram no xadrez ale o dia 20 de Novembro,
em que sairam para' embarcar na Cbarl'ua Luconia, que
n'esse mesmo dia deu á véla com deslino oslensivo para o
Havre. O Conselheiro José Bonifacio, Ires dias aepois da
prisão na Lage, foi mudado para a Fortaleza de Santa Cruz,
onde esteve afé Q. dia do embarque, em que se reul)iu de
novo aos seus' eolJegas. O Depulado NicoJáu Pereira de
Campos Vergllciro foi lambein. preso no dia 16, c po lo
em cuslodia n'a llha das Cobras; mas não só não foi de·
portado. como foi sollo no dia 21., immcdialo ao da saida
~os AndradaR.
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representando-lhe a perda do Brasil como
certa, se se reti ('asse, reanimou a expi
rante aa ',ição J'este Príncipe, e con~uziu

a re'Voluç~o effecLuada com muito pequeno
sacrificio, e quasi sem derramamento de
sangue. O desinteresse de José Bonifacio
e de seu irmão 1artim Francisco é
alt 'nente digno de elogio. Honras e
riquezas estiveram a seu alcance; com
tudo retir[lram-se do poder sem títulos
nem condecorações, e eni honrosa .po
bresa. Durante toda a sessão da Assembléa
Constituinte, SÓ passaram cinco projectos
de leis, todos sobre objecto secundarios',
e pequeno progresso fez a discussão dos
diversos artigos constitucionaes. Jo dia 13
publicou-se uma proclamação, em que se
fazia 'Ver, que a prisão dos Andradas,

de seus p< rtidarios, fôra eiTectuada
com as vistas de se evilar a anarquia,
e promettendo-se que o Governo tomaria
debaixo da sua protecção as familias dos
presos (*).

(') Yid. Documentos. letra r
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IV.

Manife.to relativo à dissolução da Constituinte. Media~"'o da
Inglaterra. Primeiras negocia~óesacerca do reconhecImento
da Independencia por Portugal. Revolução d~ Pernambuco.
Acontecisnentos subsequente•. PacificaSão cl'mpleta do Norte.
Exec~ões. Lord Cockrane torna ao Maranllão. Contribuição
for~ada. Sua volta para Inglaterra. Moti", milita", na Bahi~.

41s~a~,ina~o do GC;lVernador das Arma•.

Foi grande o sentimento e consternação
dos liberaes, vendo dissolvida a Assemhléa
Constituinte; os Realistas porém exultaram
pela maior parte. O Imperador com tudo
não julgou prudente confiar-se unica
mente a este partido. Em um manifesto
assignado por seu punho, com data
de 16 de Novembro, todas as aberrações
d'aquella Camara foram sagazmente attri·
huiqas ao genio do mal (*). Nomeou-se
em 26 do mesmo mez uma commissão
especial, ou Conselho d'Estado, composto
de dez individuos, afim de organisar uma
Constituição, que merecesse a approvação
Imperial; a Commissão encetou logo

(.) "id. Documcntos, lctrn o.
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os seus trabalhos sob a presidencia do
mesmo Imperador, que lhe ministrou as
bases. . projecto da nova Constituição,
outorgada por D. Pedro, publicou.-se nos
primeiros dias de 1824. Remetteram-se
copias d'ella ás Camaras Municipaes de
diversas' Provincias, e como algumas
req'leressem a sua prompta adopção, o
Imperador, a Imperatriz, o Bispo Capellão
Mór, e a Municipalidade a juraram em 25
de Março seguinte. A Familia Imperial
foi á noite ao theatro, e n'essa occasião
aconte~eu o incendio, que redusiu á
cinzas todo este edificio. Se houve n'esse
desastre algum projecto sinistro, como se
disse depois da abdicação, elle abortou
felizmente, saindo o Imperador no prin
cipio do fogo, sem mesmo conhecer o
immi~ente risco de que escapára.

Considerando '0 Gabinete de Lisboa a
dissolução violenta da Assembléa Consti
tuinte CQmo prova irrefragavel da pre.pon
derancia do partido portuguez no Brasil,
concebeu algumas esperanças de que D.
Pedro ainda se sujeitaria á supremacia
de seu pai, e testabeleceria a união
com a .Mãi-patria. Não lhe tardou porém,
o desengano de que taes iJéas eram falsas,
e· em Março de 182lt. recorreu á inter
venção da Inglaterra para que cessassem
as hostilidade de parle do Brasil contra
os na'VJOS e suhditos portlJ.O'llczCS. MI'.
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Canning, aceitando a mediação, deu ordens
ao Encarregado de egocios J resiclente no
Rio de Janeiro, para propôr as ~rimeiras

condições; em consequencia do que par
tiram os Plenipotenciarios brasileiros para
Inglaterra, munidos das competentes ins
trucções, e em 1~ de Julbo encetaram
as negociações com o Ministro portugnez.
Os Commissarios do Brasil exigiam inde
penclencia, e os Portuguezes pretendiam
impôr soberania, pelo que nada se con
seguiu d'estas" conferencias. Vendo MI'.
Canning a maneira pouco satisfactoria d'este
modo de proceder, dirigiu uma nota ao
Governo portuguez , apontando-lbe o I
perigo que havia, se as hostilidades'
continuassem; porém, ainda assim, per
sistiu aquelle Governo em seu plano
quimerico de união com o Brasil.

Em: "quanto o Imperador se "esforçava
em vão para obter uma paz honrosa,
perigava seriamente no Norte a. integri
dade do Imperio. Todas as provincias
do Sul tin~am aceitado aOs consequencias
lIa dissolução da Constituinte, abraçando
e j.urando a Constituição outOI:gada por
D. Pedro; mas em Pernambuco manifes
tava-se espirito fi) ui differente. Achava-se á
testa da administracão da Provincia Mano 1
de Carvalho Paes' de Andrade ,_ qnando
o Imperador nomeou para lhe succeder
a Francisco Paes Barreto, Morgado do
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Cabo, com o intuito de preveni!' os
rumores, que corriam acerca de uma
projectadLL revolução; porém a!guns indi
'viduos resolveram, depois de se haverem
reunido por tres vezes em assembléas
populare, que não reconheceriam outra
autoriJade, que não· fosse a de sua
elei\~ão. Assim persistiram, até que dois
Officiaes, Seára e Lamenha, tomaram o
acordo de e1fectuar uma reacção, pren
dendo em 20 de Março de 182ú a
Manoel de Carvalho. Levado á fortaleza
do 'Brum em custodia, a respectiva
guarnição se revoltou a seu favor, e em
poucas horas foi reintegrado na presi
dencia. Todas as tropas se declai'aram
pela causa popular, á excepção das que
haviam tomado parle na prisão de Car
valho, as quaes, com seus chefes e officiaes,
e o presidente nomeado Barreto, seguiram
até o limite da provincia, e se fortifi
caram na Barra Grande.

O Decreto de 11 de Junho de 182ú,
pelo qual se annunciavà que uma esqua
dra portugueza se preparava no Tejo contra
o Brasil, foi o signal de uma completa
revolução: Manoel de Catvalho proclamou
em 2 de Julho (*) denunciando a D. Pedro
como traidor, e dizendo que as suas
intenções eram abanJonar o Bl'asil aos

(*) Vid. DocuIUentos, IcIl'U P.



40 I1ISTOnIA DO nll.t5II.

Portuguezes.. Convidou tambem as Pro
vincias do Norte a negarem obediencia ao
Governo Impet'ial, e a ligarem-sI.; por um
pacto, que se chamaria Confederação do
Equad01'. Grande ~umero de habitantes
da, Parahiba, Rio Grande do Norte e
Ceará, declararam-se depois por esta
mesma' causa, porém o enthusiasmo ão
foi tão geral como se esperava, e os
revoltosos de Pernambuco ficaram redu
sidos aos seus proprios recursos. Com
tudo elIes não foram molestados por
muitos mezes, á excepção de um pequeno
bloqu.eip, sustentado pelo Chefe de Divisão
João Taylor, que foi mandado l~vanLaJ.

por ordem da Côrte. Entretanto tinha
enviado Carvalho uma forte columna contra
os dissidentes da Barra Grande, onde por
muito· _tempo esteve á prova o valor
pernambucano, combatendo quasi dia
riamente uns contra os outros, sem
n~:mhun:;Úl vantàgem. de parte a parte.

Chegando ao Rio de Janeiro noticias
d'estes acontecimentos, ·resõlveu. o Impe
rador cortar o m.al de raiz, manclando
apromptar uma expedição capaz de sup
plantar os revoltosos, e de assegttYéÜ' a
paz n'aqu~lla Provincia. A Divisão Naval
fez-se á véla do Rio de Janeiro no 1. o de
Agosto de 182á, sob o commando de
Lord Cockrane, que, depois de desem
barcar as tropas em Maceió ás ordens do
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Brigadeiro . Francisco de Lima e Silva,
passou a bloquear o porto do Recife. Já
a este tempo achava-se toda a Provincia
commovida em favor da integridade; a
columna do Major Ferreira, que sitiava a
Barra Grande, já não podia manter-se'
no seu posto. Quando o Brigadeiro Lima
se aproximava para fazer a sua juncção
com o Morgado do Cabo, tiveram as
tropas de Carvalho de tocar a retirada,
acossadas diariamente por differentes guer
rilhas. Feita a juncção, marcharam as
tropas Imperiaes sobre a Capital, indo
na vanguarda as tropas da Barra Grande.
Lord Cockrane não procedeu no bloqueio
com seu costumado vigor: contentou-se
com enviar á terra algumas proclamações,
que não tiveram effeito; e não podendo
permanecer no Lameirão com a núu por
causa da estação, retirou-se para a .Bahia.

Depois de uma serie de escaràmuças,
sempre. vantajosas para as armas lmperiaes,
o Brigadeiro Lima fez a sua entrada na
Capital no dia 12 de Setembro. As tropas
de Carvalho, que a occupava}ll, retiraram-se
para o bairro do Recife, cortaram a ponte,
e fortificaram-se. Felizmente para a causa
da integridade, chegou n'esse l\lesmo dia
a expedição commandada pelo Chefe de
Divisão Jewet~, trazendo oitú 'centos homens
de tropa, parte dos quaes desembarcou
logo, afim de operar ,no attaque do Reé..ife.
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Outra feliz casualidade muito concorreu
para o prompto desfecho d'este drama:
Manoel de Carvalho, que tinha ido
encontrar-se com as t~'opas do Major
Ferreira, ficou interceptado. da Capital
pela vanguarda do Brigadeiro Lima" e
não podendo voltar por terra, embar
cou-se em uma jangada para cheg;;n: a
tempo de occorrer á defesa da Cidade;
mas já não pôde desembarcar, e foi
obrigarlo a refugiar-se a bordo da Corveta
Inglezêl Tweed, onde chegou pouco depois
da meia noite. Divulgando-se a fuga de
Carvalho, os seus partidistas julgaram a
causa perdida, e no dia 17 a Cidade
estava toda em poder d~s Imperiaes.

As tropas de Carvalho, que se tinham
retirado do cêrco da Barra Grande,
reunidas á outras debaixo do commando
do Coronel José de Barros Falcão, ten
taram um attaque sobre a Boa Vista; o
combate foi mortifero de ambos os lados,
porém rechaçadas completamente, reti
raram-se para o interior, onde foram
obrigadas a .entregarem-se, á columna
Imperial que as, perseguia. Parahiba,
Rio Grande do Norte e Ceará successi
vamente se sujeitaram ao Governo legal,
e aSSIm acabou em poucos mezes a
celebre Confederação do Equad01'. Uma
Commissão Militar em Pernambuco, e
outra no Ceará, julgaram os mais com-
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promettidos; dos quaes doze perderam a
vida. Entre as vlctImas da revolução
de 182lJ., que mais sensiveis forám aos
corações brasileiros, contam-se· o Padre
Joaquim Canéca, de amenissima e variada
instrucção, e o Major de Henrique Dias
Agostinho Bezerra Cavalcanti, homem,
ainda que preto, de nobres e generosos
sentimentos. Diz-se qu~ o Imperador che
gára a commutar-Jhe. a pena por inter
cessão do Brigadeiro Lima; mas ignora-se
por que fatalidade fôra executado, antes
que lhe chegasse o perdão Imperial.

Lord Cockrane tinha voltado a Pernam
buco, e d'alli percorrendo toda a Costa
dirigiu-se ao Maranhão, que se achava
na mais completa anarquia. As tropas,
que tinham coadjuvado a Independencia,
se haviam reb'ellado contra o Presidente
Bruce e seus partidarios, e lhes' faziam
a mais furiosa guerra; ambos os partidos
rec1amavam o titulo de Imperiaes, e se
tachavam mutuamente de Republicanos.
A classe mais respeitavel dos habitantes
recebeu o Almirante com as mais vivas
demonstrações de alegria; de todos os
Jados se lhe dirigiam felicitações. Havendo
deposto 9 Presidente' Bruce, enviou-o
debaixo de prisão para o Rio. de Janeiro,
e- collocou em seu logar _a Manoel Telles

-da Sílva Lobo,' votado inteiramente a
seus interesses individuaes. Depois de



mSTollIA no nn·A.SIL

restituir a paz á Provincia, passou Lord
Cockrane <;l pôr em execução o plano,'
que ha muito concebêra. Ressentido pela
maneira com que o Governo do Rio de
Janeiro tinha deferido 'as suas reclamações
sobre' as prezas feitas no Maranhão e na
Bahia, resolveu pagar-se pelas suas pro
prias màos; e para isso fez o computo
do que elle chamava propriedade portu
gueza, e exigiu da Thesouraria o seu
valor.

Como não havia dinheiro em caixa,
deram-lhe letras sobre a Alfandega, que
elle fez pagar de contado, ainda que
com alguma demora; e arvorando o seu
pavilhão abordo da Fragata Piranga, deu
á véla para Inglaterra em vinte de Maio
de 1825, levando comsigo todo o pro
ducto d'esta contribuição forçada. O
Ministerio do Rio de Janeiro recebeu
com a mais viva indignação a noticia
d'este acto de verdadeira pirataria; mas
nenhuma medida adoptou contra Lord
Cockrane, e contentou-se com mandar
publicar as informações vindas do Mara
nhão, sem lhes ajuntar observação alguma.
Pedro José da Costa Barros, a quem
Cockrane havia 'remettido preso para o
Pará, foi reintegrado na presidencia do
Maranhão.

Apenas vencida a revolução de Per
nnrnbuco, apareceu na Bahia um motim
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militar, qlle custou a vida ao Governador
das Armas, em .Outubro de 182ft. --
Varias actos de indisciplina tinham feito
com que fosse preso o chefe de um
batalhão, denominado dos Pel'iquitos;
desde logo se declararam os symptomas
de um tumulto, que por fim arrebentou
com horrivel explosão, pedindo.a tropa
insubordinada que lhe fosse r~stituido o
seu Commandante; e como o General
Felisberto Gomes Caldeira. persistisse na
execução das suas ordens; uma companhia
d'esse Corpo foi á sua casa para pren
de-Ia. O General á vista' da força
armada submetteu-se, dizendo: J7ou preso,
com a condição de que se me não ha de
tocar; porém, tanto que se apresentou
a peito descoberto, um dos officiaes
que condusbm a tropa deu o tremendo
signal, e o Governador caiu traspassado
por quatorze ha.las. Quatro dos compro
mettidos no attentado perderam a vida
em virtude de sentença do Conselho de
Guerra; outros temerosos se expatriaram
voluntariamente, e o resto do batalhão
foi confinado para a' Provincia de Matto

• Grosso.
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o Tratado de 29 de Ago·sto. Reconhecimento da Independen
cia. Revolução de Montevideo. Defecção de Fructuoso Rivera.
Batalha de Sarandy. Declaração de guerra entre o Brasil
e Buenos-Ayres. D. Pedro vai à Bahia. Mórte de D. Jdàd VI.
D. Pedro abdica a Corôa de Portugal. Primeira Assemhléa
Geral Legislativa. Operações no Rio da Prata. Viagem ao
Rio Grande. Morte da Imperatriz. Volta de D. Pedro.

Continuava tranquiUa a Côrte, em
quanto duravam esta~ perturbações no
Norte, cUJo desenlace favoravel firmou
desde logo a integridade do Imperio.
No em tanto pendiam as negociações de
paz com Portugal. sem esperança de
proximo exito; porém <? reconhecimento
das Republicas Hespanholas pela Grãa
Bretanha veiu dar-lhes consideravel im
pulso pela força moral, que imprimiu á
causa da liberdâde de todo o mundo.
Mr. Canning , prevendo este effeito,
enviou a Lisboa Sir Charles Stuart para
persuadir a EI-Rei fia necessidade de
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apressar o reconhecimento do Brasil,
antes que as idéas demDcraticas toma~sem

r~izes, e perigasse o novo Throno de
D. Pedro. EI-Rei cedendo em parte ás
insinuações amigaveis do Ministro inglez,
au torisou ao mesmo Stuart para vir ao
Brasil tratar em seu nome de um ajuste
definitivo debaixo de certas condições
especiaes. O CommissariD Anglo-Luso
chegou aD Rio de Janeiro em 18 de
Julho de 1825, e a 29 de Agosto
assignaram-se o 'Tratado e a Convenção,
em virtude dos quaes a Independencia
do Brasil foi solemnemente reconhecida
pela antiga Metropole.

Erumos de facto independentes, por
que haviamos arrojado do sólo bra~ileiro

até. o ultimo soldado portuguez, domi
navamos na terra e nos mares; e todavia
trocámos nossos louros da victoria por uma
carta de alforria, comprada por dois
milhões de libras sterlinas. Sem embargo,

.não· devemos criminal' a D.' Pedro, nem
seria justo attribuir-lhe sentimentos de
degradação, entretanto que se tinha mos
trado .muitas vezes dign~ do Throno,
que lhe haviamos offerecido. Circums-.
taneias bem melindrosas o obrigaram a
ratificar estas peças, que por fi~ tam
bem o foram por D. João VI,' ainda
mais a seu pesar. Parecia desassombrado
<> novo Imperio, quando uma revolta,
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insignificante em seu começo, veiu alteraI'
a paz interna, e effectuar, como de facto
eflectuou uma mudança' total nos futurQs
destinos do Brasil.

D«:pois da capitulação de D. Alvaro 1

entrou com suas tropas em Mantevideo
o General Lecor, e o Cabildo sempre
obsequioso com o vencedor jurou a
Constituição, exceptuando unicamente os
artigos que podessem prejudicar as bases
da incorpo~ação de 10 de Maio d.e 1824.
Desde então não cessou Buenos Ayres de
reclamar contra esta união, e de solapar
ao mesmo tempo surdamente a supremacia
do Brasil. A indisposição havia ,já criado
profundas raizes em ambas as margens
do Rio da Prata, e em MO:Q.tevideo se
formava 'uma conspiração para saccudir o
jugo estrangeiro: O Coronel Fruetuoso
Rivera, indigitado como' um dos conspi
radores, publicou um manifesto remo
vendo a suspeita, e declarando que'
sempre .defenderia a incorporação; mas,
nem era sincero no que dizia, nem esta
protestação -desfez a borrasca, que asso
mava no horisonte. 'Maduros já os planos,
saltou em' 19 de Abril de 1825 D. João
Antonio Lavalleja no porto das Vacas,
terriíorio de Montevideo, com trinta e
dois cõmpanheiros, e de subito ateou-se
o incendio em toda a campanha.

Pouco depois xeuniu-se Fructuoso Rivera
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a estes aventüreiros com algumas tropas;
a 1l!. de Junho cl'esse anno estabeleceram
os rebeIJes um Governo provisorio na
Villa de la Florida, e a 20 de Agosto
seguinte reuniram uma Camara de Re
preseptantes, que logo cuidou de declarar
nullos e úTitos os actos de incol'pol"ação a
P01'túgal e ao· Brasil, proclamando livre)
e independente o Estado c1e Montevideo.
No em tanto' cresciam oS bandos dos
Gauchos com a protecção descarada do
Governo e habitantes de Buenos-Arres;
a insurreíção lavrava por toda a parte,.
e a guerra tornava-se inevitave1. Por
ou tro lado, a defecção de' Rivera havia.
enfraquecido a divisão do General Lecor,
já muito fraca pelo' abandono em que
permanecêra desde a evacuação da Praça
pelos Portuguezes. Todavia, nenhum en
contro serio tinha havido ate o dia 12
de Outubro, em qu~ Bento Manoel Ri
beiro, com mil homens .mal montados;
ousou aUacar a Lavalleja, no logar de
Saranc1y, que já tinha dõis mil homens
perfeitamente armados e equipados; a
refrega foi 'violenta e curta, mas Bento
J\lIanoel, envolVido pelo numero, foi obri:..
gado ti. debandar, deixando o campo e
duzentos prisioneiros ao inimigo; Foi esta
a primeira derrota, que so.ffremos no
Sul, depois de qua~orze .annos de as
signaladas victorias;, e foi tambem este

'1
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o signal da perda da nossa influencia.
O Gov~rno de Buenos-Ayres prote

gendo decididamente a revolta, negava-se
a toda especie de satisfação reclamada
pelo Imperio. A nossa derrota em Sa
randy· veiu ainda mais ensoberbece-Io,
de tal sorte que em 4 de Novembro do
mesmo anno ~ o Ministro das Relações
exteriores da Republica transmitt:iu. ao
Gabinete do Rio de Janeiro uma nota (*),
em que declarava que o Congresso reco
nhecia a Banda Oriental de facto incor
porada á Republica das Provincias Unidas
do Rio da Prata, á qual por direito
pertencia e queria pertencer. A conclusão
equivalia. á uma ruptura, porque uma
paz condicional é verdadeiramente uma
declaração de guerra. O Governo do
Brasil a acceitou publicando o Manifesto
de 10 de Dezembro (*..); e d'ahi por
diante empregou uma politica. mais vigo
rosa. Em quanto estes' acontec meIl:tos se
succediam. com itlcrivel rapidez, desen
volvia-se na Bahia o odio abafado contr.a
os Portuguezes. C'onhecendo este estado
de inquietação, l). Pedro resolveu ir
visitar aquella Cidade, e chegou alli sem
sei esperado em Fevereiro de 1826.. A
agitação estava felizmente em seu começo,

(') Vid. Documentos, leLra Q.
,*') Vi<!. Documentos, letra' R.
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e as seguranças pessoaes de Sua Mages
tade, ajudadas pejas providencias do Mar
quez de Queluz, a esse tempo Presidente,
bastaram para restabelecer a paz em toda
a Provincia.

De voJta ao Rio de Janeiro, foi quasi
sorprendido pela noticia da morte d'El
Rei D. João VI, acompanhada do acto
de acclamação, que a Regencia tinha
feito, proclamando-o Rei de Portugal,
com o nome de D. Pedro IV. Esta cir
cumstancia vinba de certo modo com
promette-Io como Imperador do Brasil,
excitando a desconfiança dos Brasileiros
e os zelos' da Independencia. Porém
d'esta vez D. Pedro não se mostrou
irresoluto, e tomando a direcção que
lhe convinha, acoeitou a herança de seu
Pai, abdicando immediatamente a Corôa
em sua J:iilba primogenita a Princeza
D. Maria da Gloria, apenas de sete
an110S de idade; e para evitar então e no
futuro pretenções de. parte de seu irmão
o Infante D. Miguel, fez da sua espon
tanea abdicação um pacto de alliança,
estatuindo. como condição essencial o
casamento' da Rainha com seu Tio, ao

.qual nomeou, durante a menoridade;
seu Logar-Tenente no Reino de Portugal.
Para conciliar igualmente todos os par
tidos outorgou uma Carta Constitucional,
pela qnal o pO'Vo nomearia seus Repre-
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sentantes , e a nobreza occuparia a
Camara dos Pares hereditariamente. Todo
este plano, que parecia exequivel, en
controu depois na pratica obstaculos, que
D. Pedro não havia previsto.

O estado e.x.hausto do Thesouro requeria
medidas legislativas, que o Imperador
não podia supprir; por tanto foi mister
reunir a Assembléa Geral, convocada
desde 182ú; e no dia 6 de Maio de 1826
erificou-se a abertura, em· que Sua

Magestade lhe dirigiu a sua F~lIa (*) cheia
de sentimentos· patrioticos, e de louvavel
interesse pela honra e integridade elo
Imperio. Entretanto uma divisão naval')
commandada pelo Vice-Almirante Rodrigo
Lobo, bloqueava o Rio da Prata. O
Governo de Buenos-Ayres tin~a previsto
todas as difficuldades fazendo os prepa
rativos necessarios para resistir; e com
quanto tivessemos a superioridade das
forças, fomos sempre tão mal sllccedidos,
pela pessima direcção do Commandanle
Lobo, que a Côrte do Rio ue .Janeiro
viu-se obrigada a manda-lo retirar.. Em
terra não eramos mais felizes," por falta
ele um cbefe activo e intelligente, pois
que o General Lecor com Slla politica
1)agarosa linha feito crescer a auclacia
dos Gauchos. Assim permaneceram mac-

(~)·Vid. Documcntos, Jctr~ s.
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ti.vas as forças do novo' Fabio Cunctator
em Montevideo' durante todo o anno
de 1826.

O Almirante Rodrigo Pinto Guedes
tinha ido render o Vice-Almirante Lobo,
e com o novo Chefe augmentou-se con~

sideravelmente a nossa· esquadra; mas
era quasi inutil pelo porte das nossas
embarcações improprias para a navegação
do J;{io da Prata, como fragatas, grandes.
corveta-s, etc. A esquadrilba de Buenos
Ayres, composta de pequenos vasos, e
commandada pelo Almirante Brown, ti
nha-se posto em segurança, vantajosa
mente collocada fóra do alcance da frota
brasileira; e se não fosse o arrojo do.
Commandante argentino, que deixou a
sua posição para vir aUacar a nossa
esquadra, não haveriamos . obtido o
triumpho de 29 . de Julbo de 1826.
Desde esta epocba os de Buenos-Ayres,
em . razão da insignificancia das suas
forças, reduziram-se á defensiva; mas
por meio de corsarios, cujo numero
augmentava todos os dias., conseguiram
em pouco tempo tornarem-se mais for
m'idayeis do qUe nunca. Este estado
desfavoravel dos negocios induziu o Im
perador a emprehender uma viagem ao
tbeatro da guerra, na esperança de
estimular as tropas com a sua presença,
. ele observar pe soalmente ~s Provincias'
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do Sul. Com elfeito. partiu no dia 2ú
de Novembro a bordo da náu Pedro I,
seguido de uma corveta, uma escuna e
alguns transportes. .

Durante a ausencia de Sua Magestade, a
Imperatl'iz enfermou, e morreu no dia 11
de Dezembro. Depois de ter sido exposta
em estado por tres dias, seus despojos
mortaes foram depositados no Convento de
Nossa Senhora d'Ajuda, e a terra veiu cobrir
a filha. dos Cesares, a irmãa da Esposa de
Napoleão. De um genio amavel, summa
mente instruida, generosa quanto podia
sê-lo, gosava de consideravel popularidade;
o que ao depois se evidenciou pelo pa
gamento de suas dividas, que subiam a
oitenta contos de reis, pelo Cofre da Nação,
orde.nado pela Assembléa Geral Legislativa.
O Imperador achava-se na ·Capital do Rio
Grande, quando recebeu a infausta noticia
da mor~e de Sua Augusta Esposa. Confe
rindo o mando do exercito ao Marquez de
Barbacena, embarcou para a Côrte, onde
chegou él 15 de Janeiro de 1.827; e foi
sua primeira medida demittir o Ministerio.
A curta estada de D. Pedro no Rio Grande
nada tinha produzido de favol'avel para
a administ'l'açao, nem para o .exerci to; as
cousas continuaram como estavam, a
mesma deficiencia de meios, as mesmas
intrigas, o mesmo desanimo, tudo per
maneceu no mesmo estado.
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Batalha de Ituzaingo. Combate naval do Uruguay. Convenção
de 1827, que Buenos-Ayres não ratificou. Continuação das
hostilidades. Tratado preliminar de paz entre o Brásil e
Buenos-Ayres. Negocios de Portugal. A Sessão Legislativa
de 1829. A Prinoeza Amelia de Leuohtemberg. Sessão L;.
'gislãtiva de 1830. Elfeitó no Brasil da Revolução franoeza
dos tres dias de Julho.

o Marquez de Barbacena em uma
proclamação, que publicou na occasião
de tomar o commando em chefe, pro
metteu êlS suas tropas e ao publico, que
em poucos dias o pavilhão brasileiro
tremularia em Buenos-Ayres. Dizia-se que
o exercito imperial constava de dez mil
homens, e o, republicano de seis mil e
duzentos, commandado por D. Carlos
d'Alvear. Depois de uma serie de mar
chas e de contra-marchas, cujo fim ainda
hoje - se ignora, foi inevitavel a' acção
junto do Arroyo Ituiaingo no dia 20 ele
Fevereiro de 1827. Se o successo não
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corr~spondell ao que se esperava, ao
menos confessam amigos e inillligos que
sobrou coragem em os nossos, que. os
corpos rivalisaram em valor, e o logar
que a cada um coube em sorte para
defender ou aUacar, sustentou-o pele
jando, ou cobriu-o morrendo n'elle; o
soldado supportou com a usual constancia
as fadigas de onze horas de combate, de
vinte -quatro de marcha sem descanço;
e de quarenta e oito sem comer. O
General devel~ia explicar as razões, que
teve para mandar tocar a retirada, quando
com alguns momentos mais de firmeza
seria coroado pela victoria, e quando
apenas tinha .perdido duzentos quarenta
e dois soldados, entre mortos e prisio
neiros, sendo a mortandade maior da
parte do lmffiigo; e para collocar no
passo do Rosario, fóra do conflicto,
nossa melhor cavallaria ao mando do
Coronel Bento Manoel Ribeiro, com o
que desfalcou o exercito, e fez.-Ihe perder
a vantagem do numero (").

No mesmo dia em que. a noticia d'esta
batalha chegou a Buenos-Ayres, recebeu~

se tambem a da destruição de uma divisão
inteira da esquadra brasileira no Uruguay.
De dezenove embarcações, que tínhamos
n'aquelle rio, o Almirante Brown tomou-

~-----------------~
(') Visconde de S. Leopoldo, AnnacR, &c., pago 325.
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nos onze, queImou CinCO, e apenas se
salvaram tres. Por cumulo das nossas
desgraças, urna e..pedição, mandada á
Patagonia, cai.u quasi toda em poder do
inimigo. Havendo desembarcado seiscentos
e cincoenta homens ao mando do Capitão
Shepperd, que morreu no primeiro en
contro, tiveram de regressar para o logar
do desembarque; porém achando-se inter
ceptados pelo fogo que o inimigo tinha
largado na campina, cairam em poder
das guarniçõe dos Corsarios que se acha
vam na embocadura do Rio egro. Taes
successos, reputados decisivos, prodllsiram
pelo contrario effeitos inesperados: o' pro
prio Ministro das Relações exteriores da
Republica, que em- NO'vembro de 1825
havia declarado a guerra ao GO'7erno
Imperial, veiu agora em uma corveta
ingleza propôr a paz. Negociou-se pois
na boa fé, e sobre bases que pareceram
as mais rasoaveis, e de reciproca con
veniencia ~ ajustando-se a Contenção pre
liminar de 2ft de Maio de 1827 n, em
que, pelo artigo primeiro, Bllenos-Ayres
renunciava tod1l5 as suas pretenç.ões sobre
o territorio de Monlevideo.

(.) Como esLa COIlYenção é um documento iuLeressanLissimo
para a Histol'ia do Brasil, e não se acha na Collecção das
Leis, por isso mesmo que não foi raLificada, julgamos ulil
iuseri·la integramente pal'a esclarecimeuto da parle hisLoricJ.
d'aquella epoeha. VW. DoeuMénloi. letra T.·

s
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Hegressou Garcia a Buenos-Ayres J onde
chegou a 18 de Junho; e quando devia
esperar grato fructo da sua missão; tão
digna e habilmente desempenhada, en
contra rancorosa desapprovação no meio
de um tumulto popular, dextramente
manejado por mão occulta. O Presidente
Rivadavia nega a sua ratificação sob pre
texto de excesso das instrucções dadas a
qarcia, . e resigna o mando dois dias
depois. Ainda hoje se ignora a causa de
tão contradictorios successos; porém o
certo é que· a guerra continuou sem
actividade nem objecto durante o resto
do anno de 1827. Quando se soube no
Rio de Janeiro da não ratificação do
Tratado, o Governo cuidou logo de
augmentar seus meios de attaque, pro
movendo um forte recrutamento em todo
o Imperio; mas esta medida, além de
violentá· e sobremaneira odiosa, já pouco
ou nada produsia pela impopularidade
d'esta guerra entre os Brasileiros. Man
dou-se então o Coronel Cotter, Official
inglez ao serviço do Brasil, para a Ir
landa, com o fim de engajar Colonos
que viessem,. como os Allemães anterior
mente, servir no exercito. O Governo
-mudou tambem o General Barbacena,
substituindo-o de novo pelo General Lecor.

A accumulação de tropas no Hio de
Janeiro sem objecto produsiu o necessario
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éffeito da indisciplina entre os Estran
geiros. Um batalhão de Allemães, a quem
de certo modo se havia tratado com
injustiça, foi o primeiro a romper em
declarado motim em consequencia do
cé!stigo, que se applicava a um dos seus
camaradas (Junho de 1828). Informados
d'isto, correram os Irlandezes a coadjuvar
os Allemães; e este tumulto, isolado no
principio, tomou depois o caracter ·de
verdadeira sedicão. Os sediciosos saindo
dos quarteis ~spalbaram-se pelas ruas,
roubaram algumas casas, sohretudo ta~

vernas, e commetteram varios attentados.
No dia seguinte cresceu o numero dos
revoltosos; foi assassinado o Major de
um batalhão ele Allemães, accusado pelos
soldados de ter retido os seus soldos,
e foram feridos mais dois Officiaes. Fi
nalmente permanecia a Cidade por mais
de quarenta e oito horas no mais hor
rivel estado de anarquia, quando o 1\1 i
nistro da Guerra, Bento Barroso Pereira,
deu ordem ás tropas brasileiras para
aUacar os soldados estrangeiros. Umn
porção de homens de côr, livres e es
cravos , d~ motu proprio cooperou com
a tropa nacional; mais de cem Estran
geiros foram mortos, e muitos outros
feridos. O soldado allemão Steiilhausen,
considerado cabeça da sedição, foi fllSi
lado por sentença. Em conseClllencia cl'esla
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revolta mil c quatrocentos Irlalldezes re
gressaram para o seu palz.

Entretanto novos compromettimentos
assaltavam quasi diariamente o ~ iniste-rio.
A nossa esqua€lra do Rio da Prata,' que
muito pouco havia feito contra o inimigo,
não se tinha descuidado de exercer a
sua força sobre os navios mercantes, que
violavam o bloqueio; e o numero" de
prezas foi excessivo debaixo .da. bandeira
de todas as naeões. Em 6 de Julho de 1828
appareceu o V'ice-Almirante francez Roussin
com uma náu e duas fragatas, exigindo
expressamente a immediata restituição de
todas as embarcações francezas, tomadas
no Rio da Pra la , e uma indemnisação
por perdas e damnos, o que causou
grande agitação em toda a Cidade. Ambas
as Camaras estavam dispostas a não ac.ce
der a esta exigencia feita com os morrões
accesos; porém o Imperador, de seu
proprio motu, assentou terminar a ques
tão; mandando res~iLl1ir todos os navios
francezes, e estipulando que a indemni
sação das perdas seria ultImada antes de
finalisar o anno de 1829.

N'este estado, p,revenc1o o Imperador
outras di1Iiculdades, acolhel,l de novo os
Commissarios de Buenos-AYfes, que de
haix.o da mediação do Gabinete inglez,
vieram ao Hio de Janeiro propôr a 'pi;\z,
CUj'9S base-s- foram: que a Bam.l~ Oriental
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ficaria independente pelo espaço de çinc,o
annos, e depois adoptaria o governo que
lhe conviesse. O Tratado concluiu-se rio
dia 28 de Agosto de 1828, sendo a final
ratificado por ambas a,s partes contrac
tantes. De ha muito o Brasil anciava,
não por augmento de territorio, de que
não carecia, mas por limites naturaes e
inv' 'iaveis, que lhe déssem garantias de
segurança, de paz estavel, e de perma
nente ordem interna; eis explicada a
causa porque com franqueza, sem debates
nem djfficuldades, se concluiu a men
cionada Conven\ão, logo que os ego
ciadores argentinos viera(D, não a receber
a joia da Cisplatina, mas desistir d'ella:
não a sustentar a pretenção da Republica
sobre ella, mas a ceder elo direito, com
que a mesma Republica se suppunha de
inclui-la no seu territorio: não a ganhar,
mas a perder. .

Em quanto D. Pedro se esmerava em
dar a paz ao Imperio, não esquecia os
int_eresses de sua Filha em Portugal, cujos
negocios se complicavam cada vez mais.
D. Miguel tinha regressado a Lisboa em
22 de Fevereiro de 1828, e quatro dias
depois jurou a Constituição. Em 31 de
Março dissolveu a Camara dos Deputados;
em 22 ele Junho abriu em pessoa a
Assembléa dos tres Estados, e em 15 de
Julho proclamou-se Rei absoluto ele Por-
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tugal e dos Algarves, dissolvendo a mesma
Assembléa, á que devia a s"ua elevação.
Chegando ao Rio de Janeiro a noticia da
dil:isolução· da Camara dos Deputados,
resolveu D. Pedro enviar ·sua Filha á
Europa: para colloca-Ia sob a protecção
de seu Avô Materno o Imperador d'Au
stria; e confiando ao Marquez de Bar
bacena a guarda de tão sagrado penhor,
deu-lhe as instrucções necessarias, e ac
celerou a viagem.

Com effeito a Senhora Dona Maria II
partiu d~este porto no dia 5 de J11lho
do mesmo anno, porém chegando a
Gibraltar, o Marquez de Barbacena pr:e
feriu confiar sua Augusta Pupilla á pro
tecção de Sua Magestade Britannica, em
vez de leva-la a Vienna; dirigiu-se por
tanto á Inglaterra, onde Sua Magestade
Fidelissima foi recebida com todas as
honras devidas á Realeza. Pouco tempo
todavia bastou para o desengano de que
todas estas ceremonias não passavam de
simples formularios ele etiquetas; vislo
que o Gabinete existente, se não era
opposto ás pretenções da Senhora Dona
Maria, era pelo menos contrario ao res
tabelecimento da Constituição em Por
tugal. :porém, deixemos por ora este
episodio para proseguirmos 'no que nos
diz respeito.

No principio ele 1829 occorreu em
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Pernambuco um pequeno tumulto, suf
focado em "seu começo; sem embargo,
o Ministerio mandou suspender alli as
garantias, e creou uma Commissão Mili
tal', cujas providencias causaram grande
irrilação entre os liberaes. Foi debaixo
d'estes tristes auspicios que se abriu ex
traordinariamente a Assembléa Geral no
dia 2 de Abril. Esta reunião foi toda
muito agitada por diversos incidentes,
oecorridos durante as sessões, quer ordi
naria, quer extraordinaria. Os debates
desde o começo haviam dado muito des
gosto ao Imperador ,. que n,o dia 3 de
Setembro põz um termo a todas as dis
cussões pela seguinte desusada, e laeonica
FalIa de encerramento:

Augustos e Dignissimos Senh01'es Represen
tantes da Nação.

Está fechada a Sessão.

IMPERAD'OR CONSTITUCIONAL,
E DEFENson PERPETUO DO BRASIL.

Assim terminaram de improviso as
sessões da primeira Camara dos Depu
tados, sem concluir a discussão sobre a
lei do orçamento. Estas e outras cir
cumstancias, bem alheias do animo de
D. Pedro, e a impopularidade do seu
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Ministerio , começaram a minar-lhe o
Pl'estio'io reo'io e a faze-lo decair nao b'
opinião dos liberaes. Como dissemos
acima, o recebimento favoravel da Rainha
de Portugal em Inglaterra nada tinha
produsido a favor das suas pretenções;
e D. Pedro determinou faze-la regressar
para. o Brasil,. onde chegou no dia 16
de Outubro de 1829, acompanhada pela
Princeza bávara Dona Amelia de Leuch
temberg, futura Esposa do Imperador.
Celebraram-se as nupcias no seguinte dia
'com muita pompa e magnificencia; insti
tuiu-se a nova Ordem da Rosa; crearam....
se novos titulos; e no em tanto, entre
aquelle brilhante cortejo, e a crise futura,
existia um horroroso ahysmo. O succes
sivo augmento do meio circulante pela
emissão de notas, o continuado cunho
do cobre, a depreciação do cambio
exterior, e o agio entre o cobre e o
papel, eram settas que feriam todos os
interesses, que tocavam de perto a po
pulação, e amarguravam a vida domes
tica, principalmente na classe de empre
gados publicos, e dos que viviam de
um salario.

Corria geralmente de plano, e os
liberaes faziam valer a existéncia de' um
Gabinete seCreto', que 'túdo decidia, in
clinando d'este modo a vontade do Im
perador para actos arbitrados, e fazendo-o
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manivella de uma Camarilha; porém no
momento em que estas queixas chegaram
a seus ouvidos, Jle não teve a menor
duvida de separar de si a pessoa, a
quem se attribuia essa influencia, ainda
que estivesse convencido da falsidade de
semelhantes boatos. Todavia, o- partido
chamado liberal não perdia occasião de
suscitar novos embaraços ao Governo,
que commettia repetidas faltas; e o
assassinato do Visconde de· Camamú,
Presidente da Bahia, veiu ainda mais
protestar contra as medidas imprudentes
da Côrte. N~estas circumstancias abriu-se
a primeira sessão da segunda Legislatura
no dia 3 de Maio de 1830, ante a qual
recitou D. Pedro a Falia do Tbrono,
cheia de muitos topicos interessantes (*)
para quem quizesse occupar-se d'{;lIes;
porém o espirito. das Camaras achava-se
muito ahalado, e a questão de p~rtidos

absorvia toda a sua attenção. Sem em
bargo, algumas medidas se tomaram,
como o licenciamento das tropas estran
geiras, a diminuição da marinha çle
guerra, a reducção da despeza no or
çamento, etc.

No dia lú de Setembro chegaram
noticias da imprevista revolução dos tres
dias de Julho em Pariz: O' choque foi

(') Vid. Documentos, lelra U

D
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electrico.. No Rio, na Bahia, em Per
nambuco, e em S. Paulo houve grande
sensação; excitaram-se as esperanças de
uns e os temores de outros, e a im
prensa fez-se o echo ' d'estas excitações.
Finalmente no dia 30 de Novembro o
Imperador encerrou a sessão legislativa,
que se tinha tornado celebre pela .fusão
das duas Camaras, conforme a doutrina
do artigo 61 da Constituição, o que até
alli se não tinha realisado. D. Pedro
agradecendo aos membros de cada uma
das Camaras o fiel cumprimento de seus-
deveres, expressava com tudo. em sua
Falla o pesar de que, em todo o tempo
das sessões, se não' tivesse decretado o
melhoramento do meio circulante, e de
novo manifestava a esperança de que na
futura sessão ordinaria a Assembléa tra
taria d'este' importante, urgente, e vital
objecto, do qual dependiam o bem-estar
de seus subditos, a consolidação do sys
tema monarchico-constitucional, e a gloria
da Assembléa Geral.
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De.envoltura da impren.a periodica. Viagem do Imperador
a Minas. Proclamação do Ouro Preto. SIlU regresso ao Rio
de Janeiro. A noite das garrafadas. Representação dos De
putados. Te-Deum em S. Francisco de Paula. Gabinete de
6 de Abril. Reunião do Campo de Santa Anoa. Defecção de
alguos Corpos. Sangue frio de D. Pedro. Abdicação. Em
barque da Augusta Comitiva. Sua partida. Caracter de
D. Pedro.

Estas palavras de moderação na boca
do Imperador faziam verdadeiro contraste
com o estilo violento e sarcastico dos
Jornaes, que tinham chegado ao ultimo
ponto de exaltament'o , e até de inso
lencia, porque não só attacavam a pessoa
sagrada do Monarcha, como a mesma
Constituição em suas bases' fundamentaes:
começou-se por prégar a federação, e
acabaram proclamando a Republica. A
vida, a honra, o lé\f domestico, nada
havia de sagrado para os follicularios,
que tinham invadido a sociedade como
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um enx;une de gafanhotos, e no~ seus
delirios arrojavarn dE: ~i toda a immo
raliJade, de que se achavam dominados.
A bem tristes provas esteve, em toda
essaepocha, sujeito o Fundador do
Imperio; e com tuclo seu animo gene
roso e inabaIa-vel não se doía por si,
senão pela patria, e pelos Brasileiro:.., de
quem se julgava verdadeiro pai. Por esta
fórma tornou-se o Governo nominal, sem
respeito algum na Côrte nem nas Pro
vincias, impopular até a exageração,
alfim despresad~ e aborrecido.

Na Prúvincia de Minas Ceraes, uma
das mais populosas do Imperio, o des
contentamento tinha-se augmentado ainda
mais que no Rio de Janeiro. O Impe
rador pensando reprimir com a sua
presença o desenvolvimento elas idéas
de federação, que aIli tiniJam tomado
grande CQrpo, resolveu visitar aquella
Provincia. E c~m effeito partiu da Ca
pital n~ dia 30 de Dezembro de 1830,
-eom a Imperatriz, diriginJeO-se á Cidade
do Ouro Preto, onde esperava que re
vivesse o enthusiasmo, que tinba alli
causado em 1822; mas os tempos ha
viam mucladeO, e em todo o seu transito
teve muitas vezes de presenciar os ef
feitos do descredito, em .que tinha caido.
Finalmente em 22 de Fevereiro de 1831.
publicou no Ouro Preto aquella celebre
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Proclamação (*), que deu motivo á tantas
interpretações sinis~ras, e que bem dei
xava ver o quanto estava convencido dos
perigos da sua posição. O Imperador
tinha razão para exprobr~r os excessos
da imprensa, mas era tarde para o
remedio que pretendia applicar-lhe; o
ma~' tinha criado raizes, que já não ·era
possivel extirpar sem que perigasse a
liberdade ou a Realeza: ambas correram
imminente risco.

Longe de produsir o desejado effeito,
a Proclamação contribuiu para aggravar a
indisposição, que havia contra o Impe
rador, não só em Minas como em todas
as outras Provincias. No em tanto re
gressava elle para o Rio de Janeiro des
abusado e desgostoso. A frieza e falta. de
respeito, com que fôra por toda a parte
acolhido, juntas ao máu exito que tivera
a sua Proclamação, completamente o
desenganaram; de sorte que varias vezes
no decurso da jornada faBou da intenção,
em que eslava, de abdicar a favor de
seu Filho, e de retirar-se para sempre
do Brasil. E (le cerlo, a impopularidade
do Imperador crescia diariamente; as
calumnias dos jornaes exaltados, por mais
absurdas que fossem, eram acreditadas
nas Provincias; os aclos mais insignifi-

(') Vid. Doçumcnlos, lclra V.
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cantes da sua vida eram tOL'cidos em seu
desabono, muitas vezes por aquelles mes
mos a quem elle havia beneficiado. De
volta a S. Christovão, onde chegou no
dia 11 de Março, quizeram alguns amigos
reanima-lo, promovendo demonstrações de
regozijo publico; mas por' uma d'essas
anomalias, que desconcertam os calc.llos
da prudencia humana, as mesmas festi
vidades, que tinham por objecto principal
acoroçoar e sustentar o Monarcha, tor
naram-s~ em todo o Brasil o signal im
mediato da sua queda.

Uma das mais fortes accusações contra
D. Pedro era que protegia os interesses
e as paixões hostis dos Portuguezes; esta
idéa havIa calado no animo da mais baixa
classe da população livre, e foi a prin
cipal causa, que lhe fez perder a sua
popularidade. Desgraçadamente foram os
Portuguezes os que mais se empenharam
nos obsequios publicos, com que queriam
celebrar fi volta do Imperador; este acto
de dedicação particular, a que ~lle era
inteiramente estranho, provocou um con
flicto sanguinolento (de 13 para lá de
Março, chamac}a a noite aas garrafadas)
entre o partido exaltado, no qual se
achavam envolvidos muitos Officiaes do
exercito, e o que se denominava por
tugu~z. Desde este momento parecia'
impossivel qualquer: reconciliação, e os
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animos se irritaram a ponto que reviveu
todo o antigo odio contra os nascidos
do outro lado do Atlantico. A offensa da
nacionalidade, e por consequencia: do
amor proprio dos nascidos no paiz, fez
reunir então todos os Brasileiros, clamando
que era mister reprimir a insolencia dos
estro:lngeiros. Com tudo, D. Pedro não
estava ainda directamente compromettido,
pois que havia permanecido em S. Chris
tovão em quanto se passavam aquelles
acontecimentos, e só fez a sua entrada
publica na Capital no dia 17 de Março.

Depois dos successos de 13 e lá reu
niram-se vinte tres Deputados e· um
Senador em casa do Padre José Custodio
Dias, e alIi redigiram uma Representação
ao Imperador (*), energica e ameaçadora,
na qual se exigia do Governo uma repa
ração da affronta, que se havia soffrido,
e o castigo, tanto das autoridades, que
conniventes ou indifferentes tinham dei
xado de dar providencias, como dos
delinquentes compromettidos na aggressão.
Este documento, publicado pela im
prensa, produsiu o e.ffeito que se espe
rava, exaltando ainda mais o espirito de
revolta, tanto no Rio de Janeiro, como
nas outras Provincias, quando se tev~

noticia ·d'elle. No dia 20 houve uma

(') Vid. Documentos, letra W.
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modificação do Gabinete; porém esta
mudança nada promettia favoravel para
as pretenções dos exaltados. Vendo pOIS
os Chefes d'este partido que as cousas
permaneciam do mesmo modo, proce
deram diligentemente na organisação dos
seus p.lanos. N'este estado de indecisão
fluctuaram os negocios do Brasil até o
dia 25 de Março, anniversario do jura
mento da Constituição, em que os liberaes
fizeram cantar um Te-Deum na Igreja
de S. Francisco de Paula, e onde o
Imperador appareceu de repente sem ser
esperado nem convidado.

Á sua chegada foi saudado com vivas
em quanto Constituci.onal 3 ao que logo res
pondeu : Sou e fui sempre Constitucional.
"Entretanto progrediam "os conspiradores
em seus projectos de mudar a fórma
de Governo; em seus clubs varios planos
foram propostos, porém triumphou sem
pre o de conservar-se a Monarchia Re-

"presentativa. Emfim na manhã de 6 de
Abril, vendo o Imperador o caminho
que leva:vam os negocios publicos, de
mittiu o Ministerio, e chamou ao Gabinete
seis Titulares, que já haviam sido Ministros
em diversas epochas, é adquirido consi
deravel impopularidade. Com esta noticia
exaltou-se o espirito da plebe, 'que em
grande concurso -se reunia no Campo
de Santa Anna; peoindo a reintegração
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do Ministerio demittido n'aquelJa manbã;
tres Juizes de Paz foram a S. Cbristovão
expressar estes mesmos sentimentos ap
Imperador, mas elle não annuiu, res
pondendo: Tudo fal'ei pam o povo, mas
nada pelo povo. Apenas sabida esta res
posta no Campo, levantaram-se os. gritos
mais sediciosos, e as tropas começaram
a reunir-se alli pata fazerem causa com
mum com a gentalha.

Esse mesmo exercito que D. Pech'o
havia organisado com tanto sacrificio, que
havia mantiJo com tamanho pl'ejuiso dã
sua popularidade, e sobre o qual L3via
depositado mais confiança do que no
povo, estava destinado a trabi-Io; e
aquelJes que elle havia enchido de dis
tincções e de beneficias não foram mais
escrupulosos no seu abandono do que os
ou.tros. '0 batalhão do Imperador, que
estava aquartelado em S. Cbristovão,
lambem foi reunir-se 'no Campo, onde
chegou pelas onze horas da noite; quando
D. Pedro soube d'esta deserção, disse
com muito sangue frio: Fez bem, que
se vd reunÍ7' aos seus camaradas no Campo;
nüo desejo que alguem se sacrifique pOI'
mim. Depois dJislo mandou elle mesmo
que o regimento de artilbaria montada,
que se achava no páteo da Quinta, fosse
igualmente a reunir-se aos outros Corpos;
e assim preveniu qualquer desaguisado,

10
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que a divergencia entre a tropa. poderia
produsir. Deve-se confessar que n'esta
occasião D. Pedro mostrou uma digni
dade e grandeza d'alma, de que não
usára nos. dias da sua prosperidade.

F.inalmente, vendo o Imperador o as
pecto serio, que tomavam as cousas,
atormentado, irritado, e fatigado em
extremo, julgou que era necessario ceder
ás circtimstancias, e pelas duas horas da
manhã sentou-se, e sem pedir conselho
a ninguem, sem mesmo informar (J

Ministerio do que havia resolvido, ~scre

veu a 'sua abdicação nos termos seguintes ~

« Usando do direito, que a Constituição
)) llfe concede, Declaro que fIei mui volun
» tariamente Abdicado na Pessoa de Meu
» Múito Amado e Presado Filho o Senh01~

» D. Pedl'o de Alcantara. »
« Boa Vista 7 de Abril de 1831', decimo

» da Independencia e do Imperio. »
Levantou-se então,· e dirigindo-se para

o Major Frias apresentou-lhe o Decreto,
dizendo-lhe com as lagrimas nos olhos ~

« Aqui está a minha Abdicação;. desejo
)) que sejam felizes! Retiro-me para a
» Europa, e deixo um paiz que tanto
» amei, e ainda am.o.»

Feito isto, ·D. Pedro recobrou toda a
sua serenidade; voltou para a sala .onde
estava a Imperatriz, acompanhada dos
Emhaixaclores francez e inglez; despediu
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depois os seus Ministros, e por um
Decreto, que datou do dia antecedente
(6 de ..Abril), nomeou Tutor e Curad9r
de seus quatro Filhos, que ficavam no
Brasil, a José Bonifacio de Andrada e
Silva. Foi esta mais uma prova da va
riedade dos destinos humanos, pois que
d'entre toJos aquelIes que havia benefi
ciadu e enriquecido, não Lwhou um "
quem confiar a tutela de seus ii'ilhos';
vendo-se obrigado a aproveitar a lealda
e espirito cavalleiroso, do .venerando an
cião, a quem em outro tempo havia
maltratado. Depois de ter finalmen te
arranjado os seus negocios domesticos '.
embarcou em um dos escaleres da náu
ingleza Wal'spite com a Imperatriz, a
Rainha de Portugal, sua irmã a Mar
queza de Loulé, e o Ma.rquez seu. cu
nhado; e, a contar d'esse momento,
nunca mais pôz. o pé sobre o sólo
brasileiro.

A Augusta Comitiva dirigiu-se primei
ramente para bordq da llJ7arspite, Com
mandante Talhot, onde eslava arvorado
o pavilhão do Almirante Baker, e alli
ficou alguns dias até que se fizessem os
necessarios preparativos para a sua viagem
á Europa. Foi destinada a fragata ingleza
Volage, CQmmandante Lord Colchester,·
pa.ra condusir o Ex-Imperador, sua Esposa
e Comitiva, para qualquer porto da
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Europa, que elle escolhesse ao norte
de Brest; e a fragata franceza La 8eine,
com ordens iguaes, foi posta á di~posição

da joven Rainha de Portug; I, e das
pessoas que a acompanhavam. Durante
a estáda de D. Pedro no porto, muitas
pessoas foram despedir.<se d'elle, e outras
repetiam suas visitus- quasi todos os .dias;
~ostrava-se n~sjgnado, e ultimamente sa
-"(e.. odépois -do dia 9, em que observou

nthusiasmo popular no acto de vir o
cnhor D. Pedro II assistir ao Te-Deum

r'ela sua elevação ao t11rono. Finalmente
2artiram as duas fragatas -no dia 13 do
mez de Abril, e desde então 'os cles
ti.cos do Brasil ficaram dependendo de
SI mesmo.
. Bem que tivesse sido inefficaz .e erronea
em muitos p.ontos a admi'nistração do
Ex-Imperador, a sua elevação ao tbrono
foi mui provavelmente o meio de pre
servar o Brasil de uma anarehia.' ainda
mais fatal do que a que tem assolado

-as outr'ora colonias hespanholas. Qual-.
quer tentativa prematura para um go
verno d,emocratico teria sido seguida ele
uma guerra sanguinolenta e duradoura,
na qual a parte infima ela população
haveria pegado em. armas,- e a desordem
-e a destruição teriam assolado a. mais
beBa porção da. America Meridional.
Ainda mesmo conseguindo-se a e:xpqlsão
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c!.os Portuguezes, a ignorancia do povo
e as commoções politicas teriam sido
mais fataes do que a guerra estrangeira.
·0 regimen a que o povo e~tava acos
tumado era o mo~archico, e esse foi
o inslL'umento J ~lis proprio para int1'o
dusir a civilisação que faltava, e para
se adoptarem os- apert~içoameA1tos sociaes,
que' formam uma pal:"te inherente e
essencial do systema representa ,~

D. Pedro não era tJranno; n l -
a não ser algum calumniador, o ctt.
como tal. Seus erros foram g
porém as suas intenções eram sem}>
as mais lmras em beneficio do paiz;
desgraçadamente achou-se quasi sempre
só ou mal aconselhado. Abraçando de
boa fé a causa da Independencia e do
Governo representativo, ninguem lhe le
vou a palmâ em sustentar a primeira
ou em respeitar o segundo. Dotado de
grande talento e valor mas sem expe
l'iencia, enthusiasta pela liberdade mas
sem prudencia, estava melhor calculado
para libertar o Brasil, do que para di
rigir a subsequent.e marcha do seu Go
veFno. Apesar de todos os seus erros e
dos de seus Ministros, o Brasil, durante
os dez annos da sua administração, fez
certamente mais progressos em intelli
gencia e civilisação, do que nos tres
seculos decorridos desde a sua desco-
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berta até a 'partida d'EI-Rei para Por
tugal em 1821. No velho, assim como
no novo mundo, estava D. Pedro des
tinado a ser o agente dos mei oramentos
sociaes; e antes .que terminasse sua
brilhante, mas curta carreira, na patria
dos seus antepassados, tinha' elIe de
expiar os erros e sua- vida anterior pela
O;'la corajosa e hei·oica devoção á c~usa

l"l'''"'1''rade. civil e religiosa.
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I.

Eleição da Regencia provisoria. Sedição militar na Bahia. Ô
Padre Diogo Antonio Feijb Ministl'o' da Justiça. Movimentos
de 14 e 16 de Julho e 7 de Outubro no Rio de Janeiro. A
Setembrisada, ou sedição da tropa em PernamhucG nos
dias I~, 15 e ui de Setembro de 1831.

o Major Frias, tendo recebido de
mãos do Imperador o Decreto da sua
Abdicação, regress'ou a todo o galope
de S. Christovão para o Campo, onde
foi recebido com muitas demonstrações
de alegria, e com vivas ao Senhor D.
Pedro II. Pela manhã cedo todos 'os
Deputados e Senadores, que se achavam
na Côrte, reuniram-se no Paço do Se
nado, e nomearaxp. \.lma Regencia· pro~
visoria, cujos membros foram o Marquez
de Caravellas, o Brigadeiro Francisco de
Lima e Silva, e o Senador Nicolau
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Pereira de Campos Vergueiro. A esla
se confiou o governo do Imperio até a
nomeação da Regencia permanente, se
gundo o artigo 123 da Constituição.
No dia 8 de Abril os Deputados e Se
nadores se reuniram de novo, ainda que
não se achassem em numero sufficiente,
e publicaram uma Proclamação (*) apro
priada ás circumstancias, e calculada para
tranquillisar o espirito publico sobre
maneira exaltado. Talvez fosse isto mais
facil do que se pensava, porque a re
volução foi mais a obra dos militares
do que do povo; ou para melhor dizer,
nada mais foi do que uma sedição mi
litar.

Cumpre tambem notar, que se não
tivesse rebentado esta sedição na Côrte,
ou foss~ abafada logo á nascença, o que
talvez não teria sido muito difficil, ha
veriam apparecido 'movimentos sediciosos
nas Provincias, attentas a impopularidade
do Imperador e a fraqueza do Governo;

'e n'esse caso o exito não seria duvidoso.
Q mal tinha lavrado. por toda a parte,
o cancro se tinha apoderado do coração
do exercito : d'elle partiu o movimento
e acabou com elle. Já no dia Ú de
Abril outra igual sedição tinha rebentado
na Bahia, o'lld~ as tropas' depuzeram o

(') Vid. Documentos, lclra X.
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Governador das Armas, prenueram seus
Chefes, e desacataram a autoridade pu-'
hlica. Em Pernambuco estavam prepà
radas para o mesmo fi:r:q, tanto que
chegando a]]i a noticia da Abdicação,
que era facto consummado, todavia sairam
dos Quarteis, e foram para a Cidade de
Olinda, d'onde regressaram como em
triumpbo para expellir da Capital as
primeiras autoridades. Sem embargo,
devemos reconhecer, que no estado a
que tinham chegado os negocios public.os,
foi esse o unico meio de se firmar no
tbrono a dJnastia do Senhor D. Pedro I,
e de se prevenir a guerra civil, que só
teria terminado pela separação das Pro
vmCIas.

Convém igualmente confessar, que as
pessoas mais influentes do partido, que
triumphou, não abusaram da victoria; e
bem longe de levarem a e1reilo suas
propaladas vinganças contra os Portu
guezes, foram as primeiras a interpôrem
se entre a gentalha e seus pretendidos
inimigos. Porém o veneno se havia ino
culado na tropa; para ganha-la tinham
muitos Officiaes afrouxado a disciplina,
lisonjeando todas as baixas paixões d'essa
classe a mais infima da sociedade; ainda
mesmo depois da Abdicação, fez-se-lhe
toda a especie de vontade, animando
d'esta sorte a insubordinação dos soldados;

H
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e para cúmulo ue nossos males permit
tiu-se-Ihes até que enxotassem de suas
fileiras muitos de seHS proprios Offi
CIaes.. Desde então não foi já passivei
conter os Corpos no seu verdadeiro estado
de· disciplina: ora um, ora' outro se
mostrava cada vez mais' exigente; os
mesmos Officiaes, divididos entre si ~ co
meçaram a aliciar a tropa em differentes
sentidos. Uns se pronunciaram pelas idéas
exageradas da revolução, e queriam' que
.o .movimento .não parasse: outros porém
mais cordatos,' persistiam nas idéas de
paz e de socego, que haviam proclamado
os Chefes do partido logo depois do
triumpho.

D'esta divisão de principias e de inte
resses nasceram os dois partidos, conbe
cidos por muito tempo pela denominação
de Exaltado e Model·ado. Veiu ainda
augmentar o conflicto a chegada da
tropa sediciosa da Bahia, cujos Officiaes
se uniram ao primeiro partido; e desde
então viveu esta Capital em continuados
sustos e sobresaltos até o desfecho de 1ft
de J ulbo do mesmo anno, de cujas tristes
e bem funestas consequencias. a salvou a
reconbeciJa energia do Padre Diogo An
tonio Feijó, nomeado Ministro da Justiça (*).

(') A l\rgcncia Provisoria govcrnou 'o raiz al'é 1.7 de Junho,
dia cm que a AssembJéa Geral nomeou ti Regencia Perma·
nente, composta do Brigadeiro Francisco de Lima e Silva,
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Com effeito, o genio activo e o caracter
tenacissimo d'este Cidadão fizeram abortar
todos os planos da anarchia: os Corpo
mais indisciplinados foram dissolvidos, e
presos muitos dos Officiaes compromet
tidos n'este movimento; outros foram
enviados á Babia e a Pernambuco, c
d'este modo apartou-se do Rio de Janeiro
a semente, que devia produsir tremendos
fruetos em outras Provincias.

Quando porém. parecia desassombrada
esta Capital pelas medidas energicas do
GO'vemo, e pela devoção patriotica com
que ~odos os Cidadãos á lodia se pres
taram para manler o socego publico, o
unico Corpo que restava, a Artilbaria de
Marinha, se insllrreecionou na Ilba dns
Cobras. e em outras I'ortalezas <l'esta
babia, no dia 7 de Outubro do mesmo
anno, por instigações de varios presos,
entre os gllaes figura,'a CJpriano José
Barata, que depois foi removiJo par_t I

a Babia. Felizmente já o Governo con
tava com o apoio da Guarda Nacional,
que acab'ava de ser creada em' virtude

que 6cou reconduzido, c dos Dcpntados José da CosIa Canalho
C Joflo Braulio 1I1uuiz. Foi a TIcgcncia Pcrmanentc a que se
lcmbron dc nomear Mini Iro da Justiça o Padre Fcijó. Esla
feliz inspiraçflo decjdiu lalver. do SCH deslino. porque sem
11m homem do caraclcr do IIOVO 1I1inislro da Jusliça, n[to era
possi\'cl que sc manLi\'c sc 11m Govcrno Iflo fraco. omo o da
IIcgcueia. no mcio do cllJ1.Ja le dc lanlas facções :lrmadas.
Uonra para cUc e para o paiz: (Jue o nflo t1ci.\Oll seIU
r~com prnsa.
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ela Lei de 20 de Agosto, e de um
batalhão composto de todos os Offieiaes
avulsos de primeira e segunda linha,
que se achavam na Capital, e a insur
reição _não pôde resistir aos esforços
combinados d'estas duas forças. Este
triumpho veiu dar ao Governo 'da
Regencia Permanente toda a força moral
necessaria para conter os partidos na
Capital, mas nas Provincias a sua acção
era quasi nulla, e o poder fluctuava á
mercê das facções.

D. Pedro tinha creado quasi repenti
namente um grande exercito para o
Brasil, e para isto foÍ-lhe mister crcal'
igualmente uma chusma de Chefes e
O:fficiaes sem as indispensaveis qualidades )
para mandar, e ninguem ignora, que
as classes de mando não se improvisam
ele momento; esta circumslancia concorreu
mais que muito para a desmoralisação
e indi::iciplina da tropa, que por todas
as Provincias se mostrou tão sediciosa
como na Côrte. Já dissemos que em
nosso conceito o movimento de 6 de
Abril não tinha passado de uma sedição
militar, nem os que se' lhe seguiram
em il!. e i5 de Julho, e 7 de
Outubro; o movimento de Ú, de Abril
na Bahia não tinha sido outra cousa,
assim como o de Maio em Pernambuco,
tanto mais de$necessario, quanto que
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não tinha objecto, visto que acabava de
chegar alIi a noticia da Abdicação. No
Maranhão e no Pará foi sempre a tropa
a primeira a· pôr-se á fr.ente de todos
os movimentos, como logo diremos;
porém em nenhuma parte foram tão
tataes os e.lfeitos d'esta geral indisciplina
como em Pernambuco.

E na verdade custa a crer o que se
passou na Cidade do Recife nos luctuosos
dias 1lJ., 15 e 16 de' Setembro de 1831,
nos quaes uma soldadesca desenfreada
em numero de mil e tantos homens se
apoderou dos tres bairros, depois de
haver corrido com todos os Officiaes, e
feito fogo sobre o Commandante das
Armas, que no primeiro acto se apre
sentou no Quartel de Artilha.ria para
impedir o progresso da revolta. A sedição
começou pelo batalhão n. o 1lJ. ás ~ horas
da noite de 1lJ. de Setembro; porém ao
amanhecer do dia 15 já toda a tropa
estava completamente amotinada e senhora
da Cidade, commettendo os maiores at
tentados, arrombando a golpes de ma
chado as portas das lojas e armazens, e
pondo em saque toda aquella rica Capital,
sem que houvesse meio de impedir
semelhante barbaridade, pois toda a força
armada se tinha rebellado, e obrava de
commum accordo.

Finalmente no dia 16, tendo dado
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largas á sua ferocidade, já ébrios e'
dispersos pelas ruas, carregados com os
despojos do saque, pareciam os soldados
exbaustos de força e de animo, e por
isso menos temiveis que no dia antece
dente. Já então se .haviam reunido ao
redor da Cidade algumas Milicias e
Cidadãos armados para occorrerem á
commum defeza, e n'este estado foram
aquelles malvados acommeuidos pela Boa
Vista., e pelo Recife, e e magados pelo
denô.do civico de tal maneira que mais
de trezentos morreram ás mãos do povo,
sendo presos mais de oitocentos, que
foram confinados para a Ilba de Fer~

nando, como se fôra isto castigo bas
tante para tantos e tão horrorosos cri
mes. Sem enibargo, ainda houve outro
movimento em Novembro do mesmo
anno, porém como já não havia tropa,
que lbe désse força, e apenas entravam
n'elle alguns Exaltados sem nenhum apoio
na . população, foi logo abafado, e a
tranquillidade se restabeleceu em poncas
boras.
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II.

87

Sociedades politicas. O Estado no Estado. A Sociedade DE
FENSonA. Os movimentos de 3 e 17 de Abril. O golpe d'Estado
de 30 de Julho. O partido Caramuru. A revolução do Ouro
Preto. Projecto de balJim~qto do Ex-Imperador. Estabele
cimento da Sociedade Militar. Os dias 2,5 e 15 de Dezembro
de 1833. Quebramento das Typographias. Prisão do Tutor
de S. M. I. e de suas Augustas Irmãas.

Reservapclo as outras Provincias 'du
Norte para tratar d'elJas seguidamente,
voltemos ao Rio de Janeiro, onde nos
aguardam novos e interessantes súccess·os.
Depois do triumph9 da Ilha das Cobras;
o Governo, apoiado pelas Camaras, pôde
fazer frente ús distinctas facções, que
as idéas exageradas tinham creado depois
·da Abdicação. Felizmente pura o Brasil
os homens mais influentes do partido,
chamado antes liberal, permaneceuID.
unidos, apezar de alguma divergencia em
seus principios, e esta união salvou o
paiz, porque as· facções appareceram
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destacadas, sem Chefes conhecidos oU de
pouco pl~estjgio, e por isso vacillantes
e sem ne~.hum valor politico. Os excessos
d'estas facções vieram ainda mais fortificar
o partido, que sustentava o Governo,
porque fizeram-no recuar na carreira en~'

cetada, e adoptar medidas de ordem e
de segurança, pois só poderia achar ::lpoio
e consislencia pela fiel observancia da
Constituição, restabelec.endo a confiança
por toda a, parte, onde ella havia des
apparecido.

Com este intuito trahalhararri a Re
gencia e as Camaras por todo o resto
do anno de 1831, até que estas se
encerraram, deixando a Capital desas
sombrada,. e o Governo em estado de
poder marchar sem o tropeço das facções;
porém não tão livremente como era de
desejar, porque as Sociedades politicas,
que então se crearam, vieram exercer
sobre elle diversas modificações. Prescin
diremos das outras,. que muito pouca

)

importancia tiveram, para falIarmos da
Sociedade Defensôra, que verdadeiramente
governou o Brasil pelo espaço de quatro
annos; . foi em realidade outro Estado no
Estado, porque sua influencia era a unica
que predominava no Gabülete e nas
Camaras, e sua acção, mais poderosa
que a do Governo, se estendia por todos
os angulos do Imperio. Sem embargo,
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c s facções não estavam de todo extinctas;
e com quanto não pudessem mais pre
valecer porque lhes faltava o auxilio da
força armada, com tudo tratavam em
segredo de minar a nova ordem estabe
lecida I?ara elevar-se por turno sobre
suas rumas.

Calculando mal sobre suas forças ap- ,
pareceram com effeito n'esta Capi tal em \
3 e 17 oe Abril de 1832, porém o
Goyerno as derrotou no Campo de Santa
Anna e em Mataporcos, e este novo
triumpbo assegurou o predominio do
partido chamado Model'ado; e lhe teria
dado decidida impori:ancia sobre os fu
turos destinos do paiz sem a imprudente
tentativa de apoderar-se do mando su
premo do Estado á custa da ordem
publica e da Constituição, unicas base1i
do seu poder até aquelIe momen to. Com
elfeito o partido Mouerac1o governava o
paiz legitimamente; pOré,111 tantos trium
phos o ensoberbeceram, e as leis já lhe
pareciam outros tantos tropeços para a
sua marcha, olvidand'o-se de que ellas

, lhe tinham preparado os louros com que
se ornava. Assim pois em 30 de Julho
aventurou-se o golpe de Estado, resig
nando a Regencia Permanente a sua
autoridade ante as Cama!,as, depois de
hav.er dado (I Ministel;io a sua demissão
no mesmo dia. Ignora-se ainda hoje

f2
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quem fôra o au tor do plano concer
tado, e quaes as medidas que se deve
riam adoptar, além da nomeação de um
só Regente, e de uma, reforma prematura
da Constituição.

Sem a nobre e decorosa repulsa da
Camara dos Deputados, o lance se 11averia
logrado; mas quem sabe qual teria sido
a sorte do Brasil! Alguns membros do
mesmo padido, unidos :i Opposição, o
salvaram n'aquelle momento por um
excesso de senso commum, que faltou
aos seus correligionarios: a demi~são da
Regencia não .foi acceita, nomeou-se um
1\1 inislerio de transição, e passáclos qua
renta dias o partido voltou á sua in
fluencia inteiramente curado do seu louco
orgulho. Depois d'esta tentativa, felizmente
malograda, a Capital gosou até o fim
do anno de apparenle calma, ainda que
os espiritos se agitassem de novo em
diversos sentidos, mas ~em nenhum es
forço ostensivo. Entretanto formava-se
um partido, cujas vistas se estendiam
para mais longe, oe cujas intenções tem
sido torpemente calumniadas; este par
tido foi o que se denominou Cammurú,
e tinha por objecto a volta do Magnâ
nimo Duque de Bragança ao Brasil
como Tutor de seu Augusto Filho, e
Regente do Imperio; mas isto nunca
passou de desejos.



CAPlT. \'111, §. II.

Se nos enganamos em nossas opimoes
acerca dos futuros destinos do paiz, se os
nossos temores eram ou não infundados
pela sorte da Monarchia debaixo de uma
longa menoridade, e exposta durante eUa a
todos os furores das paixões populares,
o tempo o decidirá, quando houverem
desabrochado todas as sementes, que se
plantaram nos nove annos decorridos
desde a Abdicação até a Maioridade do
Senhor D. Pedro II. Por ora só diremos,
que nunca tivemos em vista que o Senhor
Duque de Bragança 'viesse ao Brasil para
occupar o Throno, que tão voluntaria
mente havia deixado; e só quem o não
conhecesse poderia imaginar semelhante
indignidade. O furor das fact;ões fez dar
nos a denomina\ào ele Restauradores, po
rém a volta c1'aquelle Augusto Senhor
tinha para nós a grande vantagem de
assegurar a Monarchia e o Tbrono de
seu Filho pela sl1a presença no Brasil,
do mesmo modo que at;abava de asse
gurar para a Rainha de Portugal a Corôa,
que havia igualmente abdicado, sem que
merecessem o' apódo de Restauradores os
que o tinb~m coadjuvado em tão glorioso
empenho. O partido Caramurú exerceu
bem pouca influencia no paiz, e acabou
inteiramente com a morte do Duque de
Bragança a 24 de Setembro de 183ú.

Corria o anoo de 1855, quando a 22
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de Março rebentou na Cidad(; do Ouro
Preto, Capital oa Provincia de Minas,
outra sedição militar, em que tambem
tiveram parte alguns paisanos. Redusiu-se
esta pequena farça, que não merece outro
nome, á deposição do Vice-Presidente d~

mesma Provinci.a. e á nomeação de um
Presidente, que assumiu a autoridade,
mas circumscripta ao pequeno districto.
da Capital. Em nenhuma parte do Brasil
tinham tanto imperio as idéas exaltadas
contra o Ex-Imperador como em Minas,
e bastou que se dissesse que a revolução
do Ouro Preto tinha por objecto a 1'es

taw'aqão, para que o movimento não
.passasse de um pequeno numero de
pessoas. O Vice-Presid€nw, a quem os
sediciosos permittiram a sua saída para
o Rio de Janeiro, foi instaurar-se cm
S. João d'EI-Rei, e d'alJi concitou os
povos para uma reacção. A Regencia ao
saber este acontecimento proclamou aos
Mineiros, e enviou para conter a sedição
o Marechal José Maria Pinto Peixoto,
que com quatro Oíficiaes sem tropa al
guma partiu do Rio de Janeiro em
principio's de Abril, e foi colIoear-se á
cabeça da Guarda Nacional, que se reunia
nas immediaçães de Ouro Preto contra
os sediciosos. Um pequeno assedio bastou
para red u8i-Ios ao uI timo apuro, de sorle
que em 19 de Maio abandonaram a
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Capital, que foi logo occupada pelo
Marechal Peixoto, sendo uepois presos
e processados á excepção de alguns que
poderam evadir-se, e se conservaram
occu1tos até que foram todos amnistiados
no seguinte anno.

Todavia, este novo triumpho do par
tido Moderado não deixou de custar-:lhe
alguns sacrificios pelas concessões, que
foi obrigado a fazer com mingua do seu
poder e influencia: este triumpllo foi
talvez a causa da primeira quebra do
partido, e d'ahi datam longas e profundas
inimisades, que tem sido tão fataes á
causa publica. A Sefsão legislativa d'esse
anno foi muito agitada, não só pela
discus.ão do projecto das Reformas da
Constituição, como pelo do banimento
do Ex-Imperador, proposto no. dia 28 de
Junbo pelo Deputado Venancio Henrique
de Rezende. O partido Moderado achava-se
abalauo; seus principias tinham logrado
C~)lIlpJeto triumpho, mas estes não consti
tuiam tão sómente os interesses de seus
membros; alcan(;ado o poder em globo,
tratava-se da partilha, e todos julgavam
que o momento era chegado, e exigiám
a quota correspondente a seus esforços,
gue cada um exagerava quanto podia.
Como o perigo tinha passado, alçavam
a voz sem temor, e a divisão ia appa
recor quando os membros mais atilados
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fizeram assomar o gigante da restauração.
Uma mensagem ás Camaras denunciando
vastos planos da volta dD Ex-Imperador
veiu fazer crer aos, dissidentes 'que o
perigo, que julgàvam passado, estava
mais imminente do que nunca sobre
suas cabeças; e para ainda dar-lhe mais
importancia propoz-se o banimento do
Augusto Fundador do Imperio.

Estava dado o primeiro passo, e não
era possivel recuar; portanto continuou
o partido Moderado a combater o pban
tasma da restauração, que quando muito
não passava da cabeça de algumas pessoas.
Veiu ainda augmentar os fingidos receios
do partido o estabelecimento da Socie
dade Militar no dia 11 de Agosto, que
tinha por fim 'cnioar dos interesses da
sua classe, redusida ao ultimo estado
de despreso e quasi de aviltamento de
pois da Abdicação. Desde' o primeiro
dia da sua reunião considerou-a o par
tido Moderado como hostil aos seus in
teresses, lanto que nenhum Olflcial pe·r-

. tencente ao mesmo partido quiz concorrer
para sua formação, nem filiar-se depois,
apesar de serem instantemente rogados
para que o fizessem. P,or outro lado a

,Sociedade admittindo em seu seio muitos
!)aisanos, sob pretexto de Cavalleiros das
Ordens militares, fez logo degenerar os
fiQs sagrados.. do seu instituto; desde
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então foi considerada como sociedade
politica, acobertada com O' especioso titulo
de Sociedade de Beneficencia, e o par
tido em mando votou-lhe guerr.a de
exterminio.

Em presença d'estes factos o partido
Moderado reuniu-se de novo, abandonou
suas pretenções para tempos mais bonan
çosos, e -armou-se para repellir o perigo
imminente. O partido Caramurú, com
posto em grande parte dos homens mais
ricos e mais notaveis do paiz, de velhos
carregados de annos e de serviços, não
tinha nem a energia de um partido
politico, nem a audacia das facções, II
que tudo emprehendem,. porque nada
tem que perder. Os Moderados conhe
ciam perfeitamente a indole cl'este par- I \
tido; por tanto para assusta-lo bastava
açular a canalha, e isto foi o que
fizeram. Tomando. por pretexto a res
tauração, sairam varias grupos na noite
tie 2 de Dezembro de 1833 pelas ruas,
e depois de outros attentados despeda
çaram a illuminação, que estava collocada
na frente da Sociedade Militar. No dia
5 os mesmos grupo~, reunidos no Largo
de S. Francisco de Paula debaixo ela
direcção de varias Juizes de Paz,
assaltaram de novo a casa da Sociedade
Militar, despedaçaram os moveis e os
arrojaram pelas janellas, leyanelo tudo
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quanto havia de valor; insultaram a
quantos encontraram na rua, e pela
noite invadiram igualmente varias Typo
graphias, e as despe~açaram; quebraram
as vidraças de muitas casas pertencentes
ás pes,soas mais conspicuas da Capital;
e percorrendo as rt.:.. .1S ao som de musica
e de grande alarido, commetteram varias
mortes e ferimentos sem outro designio
mais do que satisfazer o instincto do mal.

Concluida esta tremenda prova de
brutal ferocidade, achava-se· a restau
ração desalojada da Cidade; mas não
se pense que ella havia desapparecido
para sempre, não, porque na opinião
do partido Moderado elIa se t.inha ido
albergar no Paço da Boa Vista. Eis que
nQ dia 15 se dirigem para S. Christovão
todos os Juizes de Paz da Capital,
escoltados por uma força de cem homens
do batalhão de Nluni?ipaes Permanentes
e duas peças de artilharia, e .cercando
a residencia do Imperador, prendem o
seu Tutor, o· venerando Conselheiro José
Bonifacio' de Andrada e Silva, ~nviam-no

em custodia para a Ilha de Paquetá,
e condusem em. procíssãq o Senhor
D. Pedro II para o Paço da Cidade
com suas Augustas Irmãas. Aqui. pois
deveria terminar esta farça, se o temor

. de ver ressuscitar as exigencias do par
tido, não suggerisse a seus Chefes
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novos meios de o ter em constante
alarma, até que já não foi possiveI
illudi-Io mais. Antes porém de concluir
este engenhoso episodio da nossa historiá
politica, vejamos o que se tem passado
durante este tempo por algumas Pro
vincias do Norte.

13
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III~

Movimento de 14 de Abril em Pernambuco. Guerra dos Ca
banos. Revolução do Ceará. Assassinato juridico de Pinto
Madeira. Movimer os de I;, de Setembro e 19 de Novembro
de 1831 no Maran.hão. Guerra civil no interior. l\lorte do
Caudilho rebelde. Pacificação da Provincia. O Parà desde
1831 até a presente epocha.

Deixámos no § 1. o d'este Capitulo a
Cidade do Recife debaixo da dolorosa
impressão das scenas de lú, 15 e 16 de
Setembro de 1831, mas livre de uma
soldadesca indisciplinada, que a cada
passo ameaçava a tranquillidade publica.
Todavia o furor dos partidos não era
alli menos temivel do que nas outras
Provincias; as reacções se sllcceeliam
umas . s outras, e o caracter bellicoso
dos Pernambllcanos não esteve ocioso
por muito tempo. No dia llL de Abril
de 1832 um batalhão de Milicias tomou
as armas debaixo da direcção elo Tenente
Coronel Francisco José Martins, e se
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apoderou .do bairro do Recife, ao mesmo
tempo que a Fortaleza do Brum com a
sua guarnição se pronunciava por este
movimento. O Presidente da Provincia,
chamando em seu auxilio a Marinha, e
fazendo reunir algumas l\Iilicias de Santo
Antonio e Boa Vista, impediu que os
amotinados passassem além da ponte
que separa aquelle bairro, e d'este modo
evitou que o movimento tomasse corpo
cm quanto fazia abortar a revolução
fóra da Cidade, d'onde esperavam os
me mos amotinados grandes soccorros.

Depois de quarenta horas d'este estado
de incommunicação a tropa sediciosa se
dissolveu. espontaneamente, e o povo
passou a ponte em tropel para recolher
o fructo d'esta debandada. ão seremos
nós que recordaremos estas scenas de
carnagem e de horror,. que tantas vezes
tem ensanguentado a nossa Provincia:
basta çlizer que tudo acabou no dia 16
na Cidade. Mas uma gnerra civil de
natureza a mais atroz devia começar
pouco depois cm Panellas de Miranda,
lutta que durou mais de tres annos, e
que só o poder divino poderia terminar,
como terminou em Novembro de 1835.
N'esta guerra, chamada dos Cabanas, foi
que se viu alé que ponto póde chegar
a sanha dos partidos. No principio o
Governo da Provincia, sem tropas de
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que dispôr, apenas pôde enviar contra
os Cabanos algumas partidas de' Perma
nentes e de Guardas Naciónaes, que
mal podiam conte-los denlro das matas;
porém como o seu numero .crescia dia
riamente, foi mi,~ter um grande esforço
para impedir que se estendessem por
toda a Provincia. Seis mil homens
chegaram a estar empregados n'esta
guerra, em que os combales se suc
cediam uns aos outros com igual en
carniçamento.

Finalmente depois de uma lutta de
perto de 'quatro annos pôde o Major
Joaquim José Luiz amamar as iras
d'aquelIa gente; e servindo-se da m
tervenção pastoral do Reverendo Bispo
de Pernambuco, chamar ao gremio da
Igreja e da Sociedade aquelles homens
quasi selvagens, conseguindo pelo poder
da persuasão o que não tinha podido
alcançar pelo- poder da força. .Depois
d'essa epocha a Provincia de Pernam
buco, com muito pequenos intervalJos
de desassocego publico, tem gosado de
paz interna, aproveitando esta calma
dos partidos para reparar os males,
que os passados disturbios lhe haviam
causado; 'crescendo em prosperidade e
riqueza, e melhorando a sua industria
agricola; com o que tem sobremaneira
enriquecido, graças ás lições da expe-



CAPIT. VIlI, §. III. iOi

nenCla, e ao bom senso de seus ha
bitantes.

Quasi todas as Provincias do Norte
tinham recebido grande abalo com a
noticia da Abdicação; todas tinham que
vingar aggravos do poder decaido, em
consequencia do que eram inevitaveis
as reacções. A Provincia do Ceará, que
em 182á fôra victima, como Pernam
buco, de uma Commissão Militar, não
perdeu a occasião de assignalar-se como
lima das mais exaltadas contra os
Realistas d'aquella epocha, entre os quaes '
sobresaia o Coronel de Milicias Joaquim
Pinto Madeira; por tanto foi elle per
seguido, vexado, e quasi forçauo a
abandonar a Provincia 'ou a resistir;
preferiu o segundo partido, e foi esta
a causa da sua perda.

Com effeito, em lá de Dezembro
de 1831 rompeu Pinto Madeira na
VilIa do Jardim, proclamando em nome
da Monarchia e da Religião contra os
que elle denominava Republicanos, e
tomando por pretexto a Abdicação for
çada do Ex-Imperador. Era muito cedo
para uma re'acção tão, violenta, e, em
menos de dez mezes viu-se quasi só,
abandonado e perseguido, tendo que
entregar-se no dia 13 de Outubro de 1832
a'o General Labatut debaixo da palavra,
que este lhe déra, de envia-lo para a
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Côrte, onde pretendia justificar-se. Porém
deJ?~is de haver vagado de prisão em
pnsao, de presiganga em presiganga,
desde Pernambuco até Maranhão, voltou
ao Ceará, onde foi' julgado por seus
proprios inimigos, e assassinado jW'ieli
camente em Novembro de 183ft, sendo
Presidente da Provincia O· Senador José
Martiniano de Alencar.

A noticia da Abdicação chegou ao
Maranhão no dia 1ft de Maio de 1831,
e desde esse momento começou a al
terar-se o socego publico. Debalde o
Presidente d~ Provincia, o Desembar
gador Candido José de Araujo vianna,
empenhou todo o seu prestigio e aut~

ridade para' acalmar a irritação dos
partidos; nem a sua prudente reserva,
nem a estimação de que gosava, pude
ram evitar que a tropa e o povo se
lançassem nas vias das perseguições,
depondo o Commandante das Armas,
e fazendo sair da Provincia alguns Ma
gistrados, e outras pessoas notaveis de
haixo do pretexto de affectas ao poder
absoluto. Este primeiro. passo, dado em
13 de Setembro do mesmo anno, trouxe
o segundo em 19 de Novembro dirigido
contra o mesmo Presidente, porque tinha
resistido a todas as violencias do partido.
chamado Brasileiro; crime horrendo para
os que suppunham ser cousa meritoria
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o proscrever uma Provincia' inteira, com
postergação de todas as leis, e de todas
as garantias sociaes.

Esta nova tentativa não teve o eifeito
'que esperavam os anarchistas, porque
o Presidente ainda pôde contar com
alguma tropa, e teve bastante firm.eza
para fazer valer a sua autoridade, apesar
da quebra que tinha soffrido em 13
de Setembro. Havendo falhado o golpe
na Capital, fugiram os Chefes do mptim
e foram incendiar o interior da Pro
vincia, onde um Ourives do Ceará,
por nome Antonio João Damasceno, -con
seguiu reunir uma porção de malvados,
e percorrer alguns logares mais notaveis
commeUendo roubos e mortes, até pagar
com a vida todos estes crimes na oc
ca ião em que, á testa de quatrocentos
malfeitores, tentára invadir a VilIa do
Brejo. Assim terminou a guerra civil do
interior, para cuja pacificação muito
concorreu o Commanclante das Armas,
que então era o Tenente Coronel Ignacio
Corrêa de Vasconcellos.

O Pará tem sido das Provincias do
Imperio a que por mais -vicissitudes tem
pas ado desde a Independencia até a
presente data; póde dizer-se que a sua
eXlstencia politica tem sido um constante
interregno da Constituição: ora lançada
nos vortices das revoluções, ora en-
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treO'ue á autoridades bem infensas· aoo
seu bem estar e prosperidade, ~tem

vagado de desastre em desastre, sem
que ao menos lhe. reste a gloria de
haver sustentado um só principio .politico:
Quem· tiver a paciencia de recorrer a
lista de todos os Presidentes e Com
man.dantes de Armas do PaI á, desde
José de Araujo Roso e José Ignacio
Borges até o Marechal· Andréa, verá
que quasi todos á excepção do ultimo,
que teve uma missão especial em 1836,
isto é, a de tranquillisar a Provincia,
foram victimas ou concorreram para os
disturbios, que .tem <l$solado aquelle
malfadado paiz. Não era de certo Iison
geiro o estado do Pará, quando aUi
chegou no dia 22 de Maio de 1831
uma escuna americana, levando a noticia
da Abdicação do Senhor D. Pedro I.
O Presidente da Provincia reunindo o
Conselho, proclamou ao povo recom
mendando a paz e o respeito á Consti-'
tuição e ás autoridades; mas como esta
grande crise desafiava todos os projectos,
e inflammava todas as paixões, não
tardaram os partidos a mostrar-se em
campo.

A primeira reqmsIçao do partido cha
mado Libel'al foi a deposição do Com
mandante das Armas, que então era o
Brigadeiro Francisco José de Souza Soares
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de Andréa; porém outro partido mais
forte oppôz-se á semelhante medida, e o
Commandante das Armas foi conservado,
assim como o Presidente Barão de Ita
picurú-Mirim, até a chegada das novas
autoridades nomeadas pela Regencia do
Imperio. Com effeito, no dia 16 de Julho
alIi apor taram ó Visconde de Goyanna,
que ia reger a Provincia como Presidente,
e o Coronel José Maria da Silva Bitan
court como Commandante das Armas.

Empossados ambos dos respectivos em~

pregos, começaram as suas funcções por
vias oppostas, tdnto que no dia 7 de
Agosto foi o Visconde deposto por uma
sedição militar, em que teve grande parte
o Commandante das Armas Bitancourt. Em
vinte' dias fez. o astro do governo do
Visconde a sua completa revolu\ão. O
ex-Presidente partiu para o Rio. de Ja
neiro; e mais cinco ou seis individuos,
entre. elles o celebre Conego Baptista,
foram confinados a diversos presidios da
mesma Provincia.. A Presidencia foi então
entregue ao Conselheiro mais antigo, e
assim permaneceu até 23 de Fevereiro
do seguinte anno (1832), dia em que
chegou ao Parú a curveta' Defensôra
levando a seu bordo os Tenentes Coro
neis José Joaquim Machado de Oliveira
para Presidente, e· Antonio Corrêa Seúra
para Cãmmandante das Armas.

14
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Existia de' longo tempo no Pará um
partido dirigido pelo Conego Baptista,
homem audaz, emprehendedor, e muito
ensaiado nos manejos' das facções d'a
quella Provincia. Este partido, supplan
tado pela sedição militar de 7 de Agosto
na Capital,... ergueu-se no interior com
a -chegada do Conego, que logrou eva
dir-se no caminho dos que o condusiam
para o logar do seu desterro. No mo
mento em que clle soube que as novas
autoridades tinham tomado posse, pôz
em movimento todas as villas e logares,
onde a sua influencia pôde chegar,
proclamando aos povos do Sertão, e
concitando-os contra os Portuguezes, que
queriam entrega1' a Provincia a D. lJt[i
guel, etc. Horriveis scenas se seguiram
d'este passo, sendo urna d'ellas a morte
do Coronel JOÇlqúim Felippe dos Reis,
C.ommandante militar da barra do Rio
Negro, no dia 12 de Abril, em virtude
da revolta. do destacamento, que' guar
necia aquelle ponto, e o subsequente
acto da separação da Comarca (23 de
Junho) como Provincia independente do
Pará. O Presidente Machado tendo-se
ligado a -este partido, conseguiu amainar
as revoltas do interior, e chamar para a
Capital o seu principal instigador, fazen
do-lhe todas as concessões exigidas com
o objecto ~le assegurar o seu predominió.
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Informada a Regencia do estado da
Provincia, 1ulgou prudente mandar novas
autoridades, que puzessem cobro a tantos
excessos, e para isso nomeou Presidente
ao Desembargador José Mariani, e Com
mandante das Armas ao Tenente Coronel
Ignacio Corrêa de Vasconcellos, os quaes
chegaram ao Parú em Abril ue 1833;
porém não foram empossados dos seus
empregos, nem a.dmittidos a desem
barcar pela decidida opposição' do partido
do Conego Baptista, sobre que se apoiava
o Presidente Machado. D'este acto ele
desobediencia seguiran -se outros excessos
do mesmo partido, chegando a ponto
ele ensanguentar-se a Capital da Provincia
com uma matança atroz (no dia 16 de
Abril), em que muitas ictimas foram
sacrificadas ú vinganças particulare. Esta
carnificina, na qual pereceu o negociante
Jaltes ~ foi a precursora de todas. as sce~las

horrorosas, em que se viu envolta a
Provincia por quatro aonos ~llccessivos.

O Governo da Regencia, debil e sem
força alguma moral, recebeu a noticia
d'este horroroso acontecimento como se
fosse uma calamidade inevitavel, e con
tentou-se com nomear outras autoridades
para o Pará., dando por consummado
o facto da desobediencia e suas co'n
sequenclas.

Foram as n'ovas autoridades nomeadas
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O Deputado Lobo de Souza para Presi
dente, e o Major Santiago para Com-.
mandante das Armas. Só o máu fado
d'aqueUa Provincia ter:ia concorrido para
semelhantes nomeações: parece que de
proposito se escolhiam agentes para dila
cerar e não para governar o Pará, p9rque
mais pareciam instigadores de revoltas
do que autoridades legaes; assim é que
tanto o Presidente como o Commandante
das Armas ,foram ambos assassinados na
manbãa .do dia ·7 de Janeiro de 1835,
ficando seus corpos expostos ao ludibrio
da canalha até a tarde do mesmo dia,
em que foralIl:' levados ao cemiterio, e
sepultados na mesma. cova. Em conse
quencia d'esta espantosa revolução foi
colJocado na Presidencia da Provincia o
Tenenle Coronel de milicias Felix An
tonio Clemente Malcber, que se a'ehava
preso na Fortaleza da Barra n, e no
commando das armas um trafiçante de
seringas por nome Francisco Pedro Vi
nagre, que .adquiriu depois horrivel ce
lebridade,

Não eram passados muitos dias quando

(') Por csta occasiiío lavrou-sc uma Acta gcral, a-signaoa
por duzcntas c tantas pessoas das mais gradas da Capital,
entre as quaes se distinguia o Doutor Gentil Augusto de
Carvalho, Juiz de Fóra do Pará; cm cuja AcLa sc reconhecia
o Go,crno de Malchcr como Prcsidculc da Provincia, indc
pendente do Caverno da negencia, em quanto o Imperador
fosse mcno r. .
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o novo Presidente deshouve-se com o
intitulado Commandante das Armas, sendo
a consequencia· d'esta desharmonia um
combate entre os partidarios de ambos,
de que resultou a derrota dos primeiros,
refugiando-se Malcher no Arsenal de
guerra. D'alli pôde' evadir-se para bordo
de uma embarcação de guerra brasileira,
de que era Commandante o primeiro
Tenente José Eduardo 'iVandenkoJk, que
commetteu a infamia de o entregar aos
vencedores, os quaes a pouca distancia
da mesma embarcacão o assassinaram
com dois tiros á vista de toda a tri
pulação; assim morto levaram-no para
terra, onde foi arrastado pelas ruas ao
som de musica em signal de barbaro
triumpbo. Pelo assassinato de Malcher
ficou Vinagre em inteira posse da auto
ridade civil e militar do Pará, até que
alli aportou· em Julho do mesmo anno
o Marecbal Manoel Jorge Rodrigues,
encarregado da pacificação d'aquella Pro
vincia. Vinagre, que se não julgou em
estado de resistir, fingiu toda a' defe
renCIa pelas ordens da Regencia, e en
tregou o mando ao Presidente nomeado
com mostras de inteira submissão.

Esta . simulação porém desappareceu
logo que pôde obrar, reunindo seus
partidarios e 'concitando-os á desobe
diencia. O Marechal redusido á uma
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pequena força, resistiu por alguns dias,
vendo-se a final obrigado a abandonar
a Capital, e a retirar-se para, a Ilha
da Tatuoca, onde fixou a sua residencia,
fazendo depois algumas incursões sobre
diversos pontos occupados pelos rebeldes,
mas sempre com pouca ou nenhuma
vantagem; até que em fins de Abril
de 1836 entregou o Governo ao Bri
gadeiro Soares de Andréa, nomeado
Presidenté e Commandante das Armas
da mesma Provincia ~ e retirou-se para
o Rio de Janeiro.

O Brigadeiro Andréa, depois de haver
mandado o.ccupar a Cidade de Belem
pelo Capitão de mar e guerra Frederico
Mariath e Tenente Coronel Joaquim José
Luiz de Souza, fez sua entrada n'aquella
Capital no dia 13 de Maio, e desde
então occupou-se incessantemente da
pacificação do resto da Província. Os
rebeldes Vinagre, Angelím e outros Ca
becilhas, tendo rugido para os sertões,
foram presos uns apoz de outros; e
c1'este' modo logrou-se, quando não com
pleta tranquillidade, ao menos abater a
furia d'aquelles perversos, e redusi-Ios
ao extremo de se entregarem ou de
serem aniquiJlados pelas forças policiaes,
que O' Presidente ia. creando nos logares
submettidos ú ordem legal. No anno
seguint~ o Pará estava quasi todo
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pacificado, e desde então permanece
n'esse somno lethargico, resultado das
grandes convulsões politicas, sem com
tudo dar esperanças de melhoramento,
porque o mal tem raizes mui pro
fundas, que é mister extirpar por uma
sabia legislação, e por prudentes admi~

nistrac1ores.
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IV.

o banimento do Ex-Imperador. O Acto addicional. Eleição
do Padre Feijà para Regente do Imperio. Revolução do
Rio Grande do Sul. Araujo Ribeiro e Bento Manoel. Com
bate do Fanfa. Prisão de Bento Gonçalves. Demissão de
Araujo Ribeiro. O Brigadeiro Antero Presidente. Sua prisão.
Feijb resigna o cargo de Regente. Pedro de Araujo Lima
Regente interino. Revolução da Bahia.

Depois dos acontecimentos de 2 e 5
de Dezembro de 1833 no Rio de Ja
neiro, e da prisão do Tutor do Senhor
D. Pedro II, de que já' nos occupámos
nó § 2. o d'este Capitulo, nenhuma outra
éousa notavel succedeu até a reunião
da Assembléa Geral em 183lt.. Foi n'essa
Sessão que se votou na Camara dos
Deputados o banimento do Ex-Imperador
(3 de Junho), que caiu por grande
maioria no Senado: monumento de eterna
vergonha para um povo, que devia a
sua existencia politica e a sua liberdade
áquelle mesmo que votava ao ostracismo.
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No dia 12 de Agosto passou a Lei
das Reformas da Constituição, chamada
o Acto addicional, que foi promulgada
solemnemente no dia 21 do mesmo mez.
Em ovembro chegou a noticia da in
fausta morte do Duque de Bragança,
acaecida a 2ú de Setembro ná Cidade
de Lisboa, e com ella desappareceu
para sempre o pbantasma da restau
ração. O partido Moderado, que ha dois
annos vivia á custa d'esta ilJusão, co
meçou desde logo a fraccionar-se, e no
seguinte anno terminou a sua influencia
deixando apoz si profundas recordações. \ j

Todavia, cumpre confessar que o
partido Moderado foi o unico no Brasil,
que teve verdadeira influencia nos ne...
gocios. publicos, e que durante o _seu
predúminio seguiu quasi sempre uma
politica firme, desinteressada, e até certo
ponto patriotica, arredando de si as
honras e distincçães pela lei que vedava
concede-las durante o Governo da Re
genclU, e observando a mais estricta
economia dos dinheiros publicos. Sem
os desvios de alguns membros influentes
d'este partido, elle seria talvez o mais
azado para reparar os erros do anterioI:
rei~lado, porém alguns excessos (*) neu-

(') Por excessos en lendemos nós, não só as tendencias para
um poder extra-legal, como as idéas exageradas que algun~

pselldo-modcl'ados fizeram circular nas Pl'ovinci"as, onde exer'

i5
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tl'alisal'am muitas das suas medidas, e
aSSIm a compensação foi toda em detri
mento do paiz. Uma amnistia geral veiu
çicatrisar todas as chagas abertas· desde
1831, e este foi o ultimo ~cto do
partido Moderado; desde então todos os
partidos começaram a perder a sua côr
politica, e da decomposição de 'todos
.elIes começaram a surgir novos interesses.

No dia 7 de Abril de 1835 procedeu
se á eleição do primeiro Regente do
Acto addicional, e obteve maioria rela
tiva o Padre Diogo Antonio Feijó, can
didato do partido Moderado, porém já
fraccionado, e sem aquella importancia

dam alguma iuo.ueneià, com deseredito do partido, a que
infelizmente pertenciam. M.uitos desastres devem sua orig m a
este exallamento mal eombinado com o principio de lllode
nção, que seguia o parlido: entre ou tros a matanç.à de 1.6 de
Abril de 1833 no Pará, e o eslado de voragem em que esleve
a Cidade do Cuyabá, e seus contornos, desde 30 de i\laio até
5 de Julho de 1.83h, dia em que o Coronel João Popino Caldas
logrou açamal' a anal'chia, mas depois de !laTer de'VOrado ecn
tenas de viclimas, entre as quaes se' contavam pessoas illuslres,
muilos pais de família, e homens ricos da Provincia. de l\lallo
Grosso. Enlre os exeessos do parlido Moderado não deixaremos
de contar o projcctó do banimento do Augusto Fundador do
Imperio, 1alvez o que mais nodoou a sua reputaçiio como
parlido politico; o assassinato juridico de Piuto Madeira. e as
perseguições que deram causa á tremenda guerra dos Cabanos
em Pernambueo. Não mencionaremos a deposição do Presidente
de Pernambuco o Desembargador Franeisco de Paula Almeida
e Albuquerque. em 1.83h, nem a reecsação da posse do Tenenle
Coronel Antonio Corrêa Seára como Commalldante de Armas da
mesma Provincia. porque são factos que não prodnsiram outro
e1Teito immediato senão mingoa da aUloridade do governo;
porém cm muitos oulros casos os excessos não só nentralisaram
em grande parle as mediclas mais salutares da Regeneia, como
pozer:1ID o paiz á borda de um aby€mo.
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politica de que tinha gosado. A eleição
do Padre Feijó foi devida maIS ao
candidato, que se lhe oppôz, do que
aos esforços dos seus amigos, triumphou
mais pela regeição do seu contrario,
do qU,e pela sua popularidade. A Re
gencia Permanente, redusida a um só
membro pela morte de João Braulio
. funiz e pela ausencia de Costa Car
valho, acabou a sua missão em 12 de
Outubro do mesmo anno, dia em que
prestou juramento o novo Regenle; e
'assumiu as redeas do Governo. Quasi
n'estes momentos chegou a noticia. da
rehellião do Rio Grande do Sul, que'
havia apparecido no dia 20 oe Setembro'
nas immediações de orto Alegre, for
çando o Presidente, Antonio Hodrigues
Fernandes Braga, a emigrar para a Vil la'
do Rio Grande com todas as autoeidàdes
da Capital. A 25 publicou o Coronel
Bento Gonçalves da Silva um Mani-
festo (*), em que expunha as razões do
seu inaudito p'roc~dimento.

Esta rebellião, no momento em que
ia cessar a Regencia trina , foi quasi
como um protesto contra o primeiro
Regente do Acto addicional, ou pelo
menos de muito m<.lu agouro para a sua

( ') Julgamos lão interessante eSle Manifesto. que o transcre"
,-emos por extenso nos Documentos I onde o acharilO os nO.S05

leitores debaixo da letra Y. --
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admínistração. O Presidente da Provincia
(Braga), que já havia abandonado Porto
Alegre, não se pôoe sustentar no Hia
Grande e retirou-se para o Rio de
Janeiro, trazendo comsigo os cofres
publicos e o que. pôde salvar da Capital,
e deixando os rebeldes senhores já de
todos os pontos principaes, pois que o
Commandante das Armas" o Marechal
Sebastião Barreto, achava-se na fronteira,
d'onde teve que emigrar tambem para
Montevideo. O Regente Feijó, apreciando
mal as causas d'aquella rebellião, con
tentou-se com enviar, para suffoca-Ia,
um Presidente acompanhado do poderoso
cortejo de uma proclamação. Todavia, o
novo Presidente José de Araujo Hibeiro
logrou tomar posse, e ganhando-se um
dos Caudilhos rebeldes, o Coronel Bento
Manoel Ribeiro, fe-Io pronunciar-se pela
ordem legal, formando um corpo de
tropas para combater a rebellião.

Esta inesperada defecção, ·e subse
quenté pronunciamento de PoNo Alegre,
que se subtraiu do poder dos rebeldes,
trouxeram o combate do Fanfa em
Outubro de 1836, no qual Bento Gon
çalves foi derrotado -e ·preso, e a rebeldia
esteve quasi agonisando; porém a ]m
.prudente demissão de Araujo Hiheiro
veiu dar alento aos rebeldes, e pro
crastinar a lutta indefinidamente. Foi tal

-.
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o clamor contra esta demissão, que o
Governo se viu obrigado a reintegrar o
Presidente demittido, mas já ha·via elle
por este passo perdido toda a' sua força
moral, em quanto. que esta mudança
tinha posto em <1esconfiança o Coronel
Bento Maneel, Commandante das Armas,
contra o qual existiam mui serias apre
hensões. O Regente tinha premiado os
esforços d'este chefe promovendo-o a
Brigadeiro, mas ainda assim não se tinham
apagado os vestigios do seu anterior
procedimento, e o Governo se via cer
cado por isso de grandes difliculdades.
Longe do theatro da guerra,. e das
intrigas das facções, o Governo não
podia apreciar devidamente as. circum
stancias em que se achava a' Provincia;
e dando credito a boatos. adrede ~spa

lhados " dcmittiu de novo Araujo Ribeiro,
e nomeou para. succeder-Ihe o Brigadeiro
Antéro José Ferreira de Brito.

A conducta impolitica de AnLéro para
com o seú antecessor, forçando-o a .sair
~a Provincia, pôz em jogo as descon
fianças de Bento Manoel,· e deu' ganho
de causa aos rebeldes; sendo a conse
quencia d'isto a prisão do mesmo. An
téro, no dia 23 de Março de 1837 no
passo de Tapevi, pelo referido Com
mandante das Armas Bento Manoel, que
por est~ acto inaudito de deslealdade
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VIU-se obrigado a abraçar de novo a
causa da rebellião; resultando d'ahi a
subsequente perda de Cassapava, e de
t~da a força que commandava o Coronel
João Chrisostomo, no dia 8 de Abril.
D'esde esse momento a Provincia ficou
entregue· 'ao patriotismo de alguns Chefes
Imperiaes, que fieis aos seus jurameptos,
trataram logo de reunir os seus esforços
para ne'utralisar este horrivel desastre.
Sem embargo, este acontecimento trocou
inteiramente a posição respectiva 'dos
rebeldes e dos Imperiaes, tornando a.
d'estes tão precaria como era até alli
a dos rebeldes. O Governo desorientado
com tão inesperado successo, sem saber
a que attribui-lo , nomeou para Presi
dente um Cidadão ( Feliciano Nunes
Pires), que .não tinha a seu favor
senão algumas relações na Provincia:
mesquinha condição para uma autoridade,
que devia reorganisar o partido do
Governo, desmantelado pela prisão do
Presidente e pela defecção do Comman
dante das Armas; assim é que nada fez
senão augmeiltar as desconfianças dos
Imperiaes em detrimento. da causa pu
blica.

Entretanto o Regente luttando contra
estas difliculdades, e com uma opposição
poderosa na' Camara· dos Deputados,
tinha perdido toda a for<;a moral, e se
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achava cercado de mil tropeços, que a
ceda passo empeciam a sua marcha, e
desconcertavam todo o seu plano de
governo. Contrariado em suas convicções,
e persuadido de que já não podia fazer
ao paiz todo o bem que lhe havia
promettido, tomou a ~obre resolução de
resignar o poder (19 de Setembro de
183',), chamando para substitui-lo na
forma da Constituição ao Senador Pedro
de Araujo Lima, a quem no dia an:"
terior havia nomeado Ministro do Im
perio (*). No mesmo dia tratou o Regente
interino de formar outro Gabinete, com
posto dos membros mais influentes da
opposição na Camara quatrienal, entrando
como Ministro da Justiça e interino do
Imperio o Deputado Bernardo Pereira
de Vasconcellos. enhuma administração
tinha subido ao poder debaixo de me
lhores auspicios, o paiz todo lhe votou
o seu apoio, e sua adhesão; todos enca
ravam o novo Regente como o !ris de
paz, como a arca da alliança, porém
o máu fado do Brasil não permittiu
que se realisassem as nossas esperanças.

Todos os elementos de· desordem, que
se tinham agglomerado debaixo da admi
nistração do Padre Feijó, estavam dis
postos a fazer a sua explosão, quando

(') Vid. Documentos, letra Z.
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a renuncia elo cargo de Regente vem
desfazer a tempestade em muitas partes;
porém já. era tarde para a Bahia,
on"de no dia 7 de Novembro dp mesmo
anno rehentou uma revolução de caracter
bem assustador, com quanto no prin
CIpIO se acobertassem os revoltosos com
o manto da monarchia, invocando o
nome do Senhor D. Pedro II para
quando chegasse á sua Maioridade. Sem
embargo, quem ueixaria de ver n'aquelle
arremedo a acta de 7 de Janeiro de 1835
no Pará, depois do horrivel assassinato
do Presidente Lobo de Souza? Assim
foi que dentro em poucos dias o me
vimento tomou a direcção, que convinha
ao interesse de seus Chefes, e apre
sentou-se com o seu verdadeiro caracter.
Cumpre confessar que a farça de 7 de
Novembro a ninguem illudiu, e que a
gente grada da Bahia, e a" popuJação
do Reconcavo, se pronunciaram imme
diatamente contra semelhante procedi
mento, armando - se para repeIlir os
Í'ebel~es no caso de que saissem da
Cidade.
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A Bahia entra na ordem legal. Desastre do Rio Pardo. Fuga
de Bento Gon~alve.. Ass~s.inato do Presidente do Rio
Grande do Norte. Sedição de Raymundo Gomes. Retirada
do Cahy. Tomada da Laguna. Combate do Taquary. Luiz
Alves de Lima Presidente do Maranhão.

o GOyernO occupaya-se seriamente com
os negocios do Rio Grande do Sul, para
onde tinha mandado o Brigadeiro Antonio
:Eliziario de Miranda e Brito como Pre
sidente e Commandante das Armas,
quando chegou a' notICIa da revolução
da Bahia, que vinha sobremaneira com
plicar a sua posição, porque era misteL'
distrair as forças destinadas para aqueI1a
Provincia. Todavia as cousas foram dis
postas por tal forma, que os rebeldes da
Bahia foram complel:ament~ batidos nos
dias 16, 17 e 18 de Março de 1838
depois de alguma resisteneia, e de ha
verem começado a incendiaL' a Cidade

1.6.
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por diffel'entes partes. Presos os cabeças,
e destruida d'este mouo a rebellião, a
Capital e a Provincia entraram na ordem
legal, e restabeleceu-se a tranquillidade
publica. Porém quando este triumpho
começava a produsir o seu effeito , cha
mando em roda da administração todos
os partidos e todas as crenças, veiu
neutralisar estas vantagens a noticia do
combate e derrota, que haviam soffr-ido
as armas Imperiaes no Rio Pardo em
30 de Abril do mesmo anno: perda
itreparavel para o Governo porque foi
alentar os rebeldes, e dar-lhes meios
de continuar a lu tta pelos recursos, que.
encontraram na ViIIa do Rio Pardo.

Bento Gonçalves, que tinha sido man
dado para uma Fortaleza da Bahia ainda
em tempo da ad[~linistração do primeiro
Regente do Acto addicion~l, logrou eva
dir-se d'alli no dia 10 de Setembro
de 1837, e voltar para o Rio Grande,
onde reassumiu de novo suas' funccões

. de Presidente, dando com sua prese'nça
impulso á rebellião. Outro facto,. que
muito devia contristar o Governo, com
quanto appareçesse isolado e sem fim
algum politico, foi o assassinato do Pre
sidente do Rio Grande do Norte ManoeI
Ribeiro da Silva Lisboa no dia 11' de
Abril de 1838. A todos estes aconteci
mentos do anno de 1838 vem ainda
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reunir-se em DezeJ;nbro. do mesmo anno
. a sedição de Raymundo Gomes na VilIa
da Manga do Iguará na Provincia do
Maranhão, a qual appareceu sem ne
nhuina mostra do grande 'desenvohi
mento, que tomou no anno seguinte.

O Governo com grande apoio nas
Camaras , achava-se sem embargo con
trariado no Rio Grande pela má direcção
da guerra contra os' rebeldes: a retirada
do Caby, e a perda" de duas das nossas
canhoneiras em Fevereiro de 1839, fi
zeram desvanecer toda e qualquer espe
rança de vantagem n'essa campanha, e
dà-Ia por concluida em favor dos rebel
des. Durante este anno a revolta do
Maranhão tomou tal incremento, que o
Governo se viu forçado a lançar mão
de todos os recursos, que lhe o1fereciam
as Provincias do Norte para obstar ao
seu progresso; e ainda assim não foi
possiveI acabar com esses bandos de
salteadores, que assolavam os campos e
os povo,ados como um incendio devo
rador. Parece incrivel como individuos
sem nenhuma educação, alguns dos quaes
não sabiam lêr nem escI'ever, se consti
tuiam Chefes d'esses bandos; cONcitavam
os povos á revolta, e reuniam. tão
consideravel numero de sequazes, a ponto
de apparecerem quasi ao mesmo tempo,
em differentes logares, para mais de
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doze mil homens debaixo das bandeiras
de varios Caudilho~

Os rebelde:; do Rio Grande, aprovei
tando-se das faltas e erros dos agentes
do Governo, tinham invadido o' Muni
cipio de Lages, depois de haverem
occupado a serra e os campos da Va
caria; mas isto não lhes bastava: tinham
necessidade de um porto, e dirigiram-se
contra a Laguna, que occuparam sem
a menor resistencia em 23 de Julho
de 1839. O Chefe rebelde David Cana
varro, aproveitando a situação favoravel
de um porto de mar, tratou immedia
tamente de armar algumas embarcações
que a~li encontrou. e fez sair quatro
a corso, inquie ando a costa,. e abor
dando os nossos navios do commercio,
apesar da não pequena esquadrilha do
Governo. 0s _ rebeldes já ameaçavam a
propria Ilha de Santa Catharina, quand o
alli chegou como Presidente e Comman
dante das Armas o Marechal Andréa,
junto com o Capitão de mar e guerra
Frederico .Mariatn, destinado para com
mandar toda a força de mar. Finalmente
Mariath aproveitando um vento de feição
forçou ·a barra·, e occupou a Villa da
Laguna no dia 15 de Novembro do
mesmo anno, apesar de alguma resis
tencia de varias embarcações armadas,
e de um Forte que dominava perfeita-
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mente a entrada. Canavarro tinha aban
donado antes a Villa e atravessado o
rio muito a seu salvo, em quanto uma
forte columna do Governo havia per
manecido em inacção poucas legoas
distante da Laguna.

A restauração de toda a Provin~ia foi
a consequencia d'este triumpho. O Ma
rechal Andréa com a sua acostumada
actividade tinha formado uma divisão,
que devia cooperar na proxima campanha
do Rio Grande, de accordo com o
General em chefe d'aquelle exercito;
porém, como não fosse bastante forte
para obrar por terra, enviou dois ba
talhões por mar, segundo as ordens
do Governo, para reforçar as tropas
que mandava o Tenente General Manoel
Jorge Rodrigues. Este reforço chegou
tarde, e havendo-se demorado as ope
rações por causa d'essa falta, o resultado
foi que os rebeldes tiveram tempo de
reunir as suas forças para tentar o passo
do Taquary, onde houve um encontro
casual com uma da~ brigadas do exercito
imperial (no dia 3 de Maio de H?úO),
do qual pouca ou nenhuma vantagem
obtivemos. Os rebeldes voltaram a oc
cupar suas posições entre a Capena e·
Porto Alegre, e o General ManoeI Jorge
foi invernar a Santo Amaro, destacando
para Missões o Coronel Loureiro com a
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sua brigada de cavaUaria, em quanto
dispunha do resto d'esta arma para fazer
frente a Crescencio, que se achava
.situado em Monte Alegre.

As noticias do Maranhão eram ater-'
radoras pelo fim do anno de 1839;
porque além dos bandos de Raymundo
Gomes, e de outros facinorosos de igual
jaez, appareciam partidas de escravos
armados debaixo da direcção de um tal
Cosme; negro muito audaz, que se havia
evadido da prisão, e sublevado outros
de differentes.. Fazendas. N'esta conjunctura
teve o Governo o bom accordo de
nomear o Coronel Luiz Alves de Lima
Presidente e Commandante das "Armas
d'aquella Provincia por Carta Imperial
de 12 de Dezembro. Em á de Fevereiro
do seguinte anno chegou alli" o Presi
dente nomeado, e desde então come
çaram os negocios do Maranhão a tomar
melhor aspecto. Os rebeldes foram suc
cessivamente batidos em V2r)OS encon
tros, tanto na Provincia do seu mando'
como nas do Piauhy e Ceará, para
onde amuiram acossados pelas tropas do
Maranhão. Sem embargo, a marcha
d'estes felizes acontecimentos era bem
-lenta por mil contrariedades, que a
cada passo se offereciam ao genio in
cansavel do Coronel Lima.
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Emenda ao voto de graças. P~ojecto da Maioridade no Senado.
Projecto de reforma do artigo 121 da Constituição. Adia.
mento da Assembléa Geral. A reunião no Senado. O QUERO
JÁ do Imperado•. Sua Magestade presta o juramento consti.
tucional. Ministerio de 2~ de Julho. Amnistia de 22 de
Agosto. Sagração e Coroação do Senhor D. Pedro II.
Futuros do Brasil.

Corria o anno de 18lt.O da' fórma
que deixámos dito, quando de costume
se reumu a Assemhléa Geral, e deu
começo a seus trabalhos legislativos. Uma
serie de factos inexplicaveis no Rio
Grande tinha feito conceber graves apre
hensões. a respeito d'aquella Provincia:
a desintelligencia entre o Commandante
em chefe do Exercito e o Presidente
era conhecida de todos: o combate do
Taquary, sem nenhum resultado favoravel
para as armas imperiaes, era o desfecho
da campanha d'aquelle verão, e o anno
estava por assim dizer passado, porque
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quando muito só em _Dezembro pode
riamos obrar de novo; e entretanto
permanecia o sitio de Porto Alegre, e
os rebeldes ameacavam outra vez a
Provincia de. Santa' Catharina. A marcha
lenta dos negocios do lVIaranb:ão não
ofl'erecia· tão pouco nos primeiros mezes
d'este anno as vantagens, que apresp.ntou
depois; de sorte que no principio da
Sessão legislativa o aspecto politico do
Brasil não era de maneira alguma lison
jeiro. O Regente tinha pel'dido grande
parte da sua força moral pelas successivas
mudaJ?ças do Gabinete, e por conse
quencia inevitavel alteraçiio das regras
de governo. N'este estado de incerteza
era muito natural que os partidos se
encarassem, e medissem as suas forças:
um passo imprudente provocou a crise,
e ella appareceu.

No dia 12 de Maio o Deputado Ronorio
Hermeto Carneiro Leão, propôz uma
emenda ao voto de graças para que se
supprimissem as palavras --- e vendo com
prazer aproximar-se a ~!fai01'idaele ele V.
M,. 1. --- No dia i3' appareceu no Senado
o projecto declarando Máiol' o Senhor
D. Pedro)I. A emenda do Deputado
Carneiro Leão deu logar a longa e
calorosa discussão, que durou até o
dia 20, em que caiu no ~enaao por
uma maioria de dois "otos o projecto
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da Maioridade. i o dia 18 tinha o mesmo
Deputado oil'crecido na respectiva Ca
mara um projecto propondo a reforma
do artigo 121 da Constituição" que foi
apoiado pela terça parte dos membros
presentes. A lutta estava por tanto ence
tada, I e não era possivel prescindir dos
scus "resultados.

Corriam as cousas d'este modo, quando
no dia 3 de Julho o Deputado Fran
'cisco Alvares Machado de VasconcclIos
uventou a idéa da illegalidade do Go
verno regencial, proposi<,:d.o que abalou
muitas convicções. No ia 10 entrou
cm discussão o projecto da reforma do
artigo 121 da L.mstituição, e desde
esse dia ,até. 21 as Sessões foram
quasi sempre calorosas. O Deputado
Carneiro Leão tinha retirado o seu pro
jecto no dia 18'j e n'aqueHe momento
se teria procltà I)'l~do a lJ1aioriciacie do
Senhor D. Pearo II, se o Deputado
Antonio Paulino Limpo de Abreu não
pr,opozesse o adiamento da questão para
a Sessão immediata.

A Sessão de 20 de Julho foi talvez
a mais tempestuosa que tem visto o
Rio de Janeiro, não em razão do
con.ílicto dos partidos sobre a questão
da lJfai@.ridade, mas em cOl1sequencia de
um incidente i~nprevisto, que eq n'ao
reprodusirei, e' que 'ainda está presente

1.7
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ao povo d'esta Capital. Sobre uma indí
cação' de Limpo de Abreu nomeou-se
uma Commissão para dar o seu parecer,
mas o Deputado Martim Francisco Ri
b€iro de Andrada o1ferecendo ao mesmo
tempo um projecto, em que o Senhor
D. Pedro II era declarado li/aiO]' desde
jú, traTou-se nova discussão, e o pro
jecto assim como a indicação foram
remettidos á mesma Commissão. No
dia immediato apresentou o Deputado
Antonio Carlos Ribeirú de Andrada
Machado e Silva .oulro projecto igual
ao de seu irmão Martim Francisco, e
foi julgado urgente adiando-se o parecer
da C.ommissão, que propunha se con
vidasse o Senado para tl'<).tar da qllesl~lo

em' Assembléa Geral.
No dia 22 abriu-se a Sessão no meio

de apparente calma de todos os par
tidos: orava o Deputado Antonio Pe
reira Barreto Pedroso, quantio o ....Se
cretario leu um officio, em que o
Senador Bernardo Pereirà de Vascon
cellos participava á Camara estar nomeado
Ministro do Imperio, e em seguida o
Decreto pelo qual o' Regente, tomando
'em consideração o estado de pertur
l;>a<:ão, em que se achava aCamara
dos Deputados, adiava a Assembléa
Geral para ~O de Novemhro do mesmo
anno. Depois d'esta leitura o tumulto
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na sa'la e nas galerias subiu de ponlo,
e não foi possivel mais que mnguem
se entendesse.

Esta scena de uma agitação, que não
é possivel descrever, termina-se na
Camara pela saída tios Deputados pro
pugnadores da Jlfa'iorit!ade, qne vão reu
nir-s. ao Senado, .onde com alguns
membros cl'esta Camara resolvem enviar
t1llla Deputação a Sua Magestade Im
perial. para cxpôr-)ue os perigos .que
corria o paiz, e pedir-lhe .que tomasse
as redeas do Governo. Com elfeito
partiu a Deputação para S. Christovão,
e chegando no Paço foi introdusida ú
presença de Sua Magestade, e ahi' leu
o relator a seguinte representaçflO:

« Nós abaixo assignados, Senadores e
l) Deputados do Imperio do Brasil, crendo
» que o ac1iameúto das Camara::;, no
l) momentó em que se tratava de ele-
)l clarar a Maioridade ele Vossa 1\1 ages- .
l) tade Imperial, é um insulto feito á
l) Sagrada Pessoa de V. M. L, é uma
l) traição ao paiz commettida por um
l) Regente, que em nossa opinião não
» o é de direito desde o dia 11 de
)l Março do corrente anno, e reconhe
II cendo os graves males que de seme-
» lhante adiamento se podem seguir, já
II á tranqllillidade ela Capital como á
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D das Provincias, aonde os lDlllllgOS da
» paz e tranquillidade publica se podem
» acobertar com este acontecimento para
)l. com elle dilacerarem as entranhas da
» Mãi Patrta; vem reverentes aos pés
» de Vossa Magestade Imperial a rogar
» que V. M.· 1. para salvar-nos e ao
)) Throno, tome desele já o exeJ;'cicio
D de suas Altas Attribuiçães. Rio ele
» Janeito 22 ele Julho de ·18úO. »

Assignados: Antonio Carlos Ribeiro de
Andrada Mac/~ado e Silva. Conde de Lages.
Nicoláu Pereim de Campos Vergueh'o. José
lJfartiniano de Alencal'. Martim Francisco
Ribeiro de Anel/'ada. Francisco Gê Acayaba
ele flfontezwna. Fl'ancisco de Paula Caval
canti de Albuquerque. Antonio F/'ancisco de
Paula Ifollanda Cava·lcanti.

A Deputação, depois de lida esta
representação, voltou á uma sala de
espera, em quanto S. M.· deliberava
sobre n. maleria. N'este interim cbegou
o Regente acompanhado do Ministro
da Marinha Joaquim José Rodrigues
T.orres, e foram introd usidos á presença
de S. M. 1. Cinco minutos depois veiu
se chamar a Deputação ouh'a vez de
parte do mesmo Augusto' Senhor, e em
súa presença disse o Regente, que elle
havia dado parte n'aquelle mesmo dia
a SU<l Magestade Imperial de haver
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adiado as Camaras sómente com o
fim de prepar"ar toda a solemnidade
para Sua Magestade Imperial ser Ac
clamado no dia 2 de Dezembro, an
niversario "do mesmo Senhor; mas que
tendo-se alguns Senhores Deputados e
Senadores reunido na Casa do Senado,
e hnvendo alguma agitação no povo,
ell~ viera saher se S. M. I. queria
ser Acclamado no dia 2 ou já; ao
que S. M. respondeu que que1'ia já, e
que em tal caso convocaria a Assembléa
no Domingo para ser Acclamado. Porém
instando os membros da Deputação para
que fosse no dia immepiato,. em conse
quencia do estado de agitação e~ que
estava o povo, Sua Magestade disse ao
Regente: Convoque pam amanhãa.

Com esta lisonjeira resposta voltou a
Deputação ao Paço do Senado, onde já
ha'7ia grande concurso de memhros de
ambas as Camaras e do povo, e em
presença de todos referiu o Deputado
Andrada Machado o que fica exposto no
meio dos applausos, e de vivas muitas
vezes repetidos á lJfalo'ridade de S" M. I.
Em seguida propôz-se que a Deputação
fosse á casa: do Regente a exigir o
Decreto da convocação como tinha or
denado o Imperador; e' tendo saido ás
tres voltou ás quatro da tarde com o
mesmo Qecreto, que foi lido publica-
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mente, fazendo-se as participaçõe.s para
o dia seguinte. Entretanto tinha-se )lm
tado espontaneamente a Guarda Nacional
no Campo de Santa Anna, com a melhor'
ordem possivel,.· debaixo do commancTo
do Tenente General Lazaro José Gon
çalves; os Senadores e Deputados con
servaram-se reunidos até qu.e se lavrou
a Ada, em que foram consignados todos
os acoD~ecimentos do mesmo dia. e
assignada por todos os membros presentes
de ambas as Camaras. Todavia o Senado
esteve abertõ durante a noite, e a
Guar·da Nacional permaneceu no Campo,
assim como muitos Gidadão,s, até o
amanhecer do dia seguinte, em que o
concurso foi-se tornando ainda mais nu-

I

meroso.
Finalmente no dia 2';) pelas dez horas

e meia da manhãa o Marqu~z de Para
naguá, _presidindo a Assembléa Geral,
abriu a Sessão por um discurso em
que expõz succintaUílente os motivos d'a
<iJlfl'eLIa reunião, e o grande fim que
tinha a satisfazer., Logo depoi.s paSSOtl a
proclamar em MAIORIDADE o Senhor
D. F'ech!'o II no mei@ de' vivas e ap
plausos dos Representantes e do povo.
Seguiu-se aJ I).omeação de uma Com
missãQ para -redigir a Proehünação n aos'

(') Vid. Documentos, letra Aa.
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Brasileiros, em que se lhes fez c'onstar
o act.o solemne pelo qual S. M:' L en
trava desde já no exercicio dos seus
direitos magestaticos; assim como a de
uma Dep.utação para ir saber do mesmo
Augusto Senhm.· o dia e hora" em 'que
prestaria O' juramento preseripto pela
Con jtituição.

Ás tres e meia do mesmo dia, que
foi o momento aprasado, chegou o
Imperador, e sendo recebido com todas
us demonstra,ções de respeito, de jubilo,
e de acatarp.ento, repetiu de joelhos a
formula do juramento, mencionado no
~ ,tigo 103 da Constituição,. a qual
foi lida pelo primeiro Secrp.tario do
Senacl{); findo este a'cto o Presidente
rompeu os vivas á. jJlfaiorülade do Senhor
D. Pedro II, que foram repetidos com
enthusiasmo pela Assembléa Geral e
pelo po\o. Sua \Magestade e Suas Au
gusta~ Irmãas retiraram-se depois para
o Paço da. Cidade, e as tropas des
fi1;:l!'ilm desde o Campo até o ter-

'reiro do Paço, onele marcharam, em
continencia á vistC\. do Imperador e
da Côrte, e re-colheram-se aos seus
Quarteis.

No dia 2á formou o Senhor D. Pedro II
o se,u primeiro. Gabinete com as se
guintes pessoas: Imperio, Antollio Carlos
Ribeiro de Andrada Machado e Silya;
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Justiça, Antonio Paulino Limpo de Abreu;
Fazenda, Martim Francisco Ribeiro de
Andrada; Esb",angeiro.s, Aureliano ele Souza
e Oliveira Coutinho; Mm'inha, Antonio
Francisco de Paula HolIanda Cavalcanti;
Guel"ra, Francisco, de Paula Cavalcanti
de Albuquerque. Seguiram-se muitas feli
citações por parte do povo e div2rsas
corporações, e o Brasil recebeu com
entbusiasmo verdadeiramente patriotico o
acto solemne da declaração da Maiori
dade, como medidn de salvação publica
exigida pelas circumstancias imperiosas do
momento. No dia 22 de Agosto houve
por bem o Imperador conceder uma
amnistia geral para todos os crimes po
liticos, acompanhando o Decreto, que a
outorgava, uma Proclamação aos rebeldes
do Rio 'Grande, na qual expunha com
candura suas 'yistas paternaes a respeito
d'aquelles' subditos uescarreados, que elIe
chamava de novo::.ao gremio- da Socie
dade Brasileira'; porém desgraçadamente
para o Brasil suas vozes não foram
ouvidas, e a. rebellião continuou como
d'antes sua carreira de iniquidades e
desatinos.

Sem embargo, se a amnistia não foi
proveitosa para o Rio Grande, eUa
produsiu todo o seu ·bom effeito no
MaranháÇ>, destramente manejáda. pelo
Coronel Luiz AI:ves d.e .. Lima," que con-
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seguiu pôr termo áquella lutta ser
vindo-se d'esta medida salutar. No Pará
serviu tambem para acabar os ultimos
restos das facções armadas, que ainda
permaneciam no interior, temendo. o
rigor das leis e o longo martyrio dos
processos criminaes: infinitos .foram os
apresentados nas villas e aldéas debaixo
da garantia da palavra Imperial. Final
mente havendo-se annunciado para Maio
de 18úl' a Sagração e Coroação do
Senhor D.· Pedro II, trabálhava-se com.
assiduidade nos preparos necessarios para
tão solemne acto; mas não sendo pos
sivel conclui-los no tempo demarcado,
espaçou-se a ceremonia para 18 de
Julho, dia em que o Rio de Janeiro
viu pela terceira ver" nas Sagradas
Pessoas do Avô, <10 Filho e do eto,
o acto augusto da Acc1amação eCo...
roação do Monarcha do Brasil (*).

Com a Coroação e Sagt'ação do Se
nhor D. Pedro II termIna uma epocha
bem interessante na nossa historia, e
por isso concluo n'este acto a minha
narração, e até porque no momento

(') Yid. Documcntos, lelra Bb.
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em que escrevo, quatro mezes depoís,.
nenhum outro facto notavel tem appa
recido, que mereça consignar-se, senão
a continuação da' guerra civil do Rio
Grande, á que só .Deus porá termo
segundo vão as cousas no Imperio. Uma
nova éra começou em 18 de Julho
de 18úl, assim como dez annos antes
tinha marcado a Providencia um decenio
para o nosso purgatorio. Quaes serão os
futuros do Brasil? Se máu fado nos não
persegue mais, como até aqui, podem
annunciar-se como muito lisonjeiros de
baixo do reinado do SEGUNDO PEDRO.

FIM DA HI8TORIA DO BRASIL.
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Os Hollandezes evacuam por capitulação a Ci-
dade de S. Salvador, entregando-se prisio-
neiros de guerra, D. Fradique dl:! Toledo,
~lmir,a~te hespanhpl, depois de haver regu-
lado o estado politico do Brasil, entrega as
redeas de Governo a D. Francisco Rolim de
Moura, novo Governador Geral, e regressa

, para a E,uropa, . . . . . . . . . . . . . . . 1625
Francisco Coelho de Carvalho, nomeado G0

vernador e. Capitão General para o novo
Estada do Maranhão, chega á Cidade de S.
Luiz, e,toma pqsse do Governo eJ,ll Setembro. 1626

Diogo 1uiz de Oliveira chega á Bahia de Todos
os Santos j e toma posse como Governador
e Capitão General do Est<!-do do Brasil. O

,Almirante batavo A. Patrid volta á Bahiu, .e
, arrebata do porto doze navios carregados f

levando o terror por todo o Reconcavo, que
assolou por esta incursão inesperada. . . . 1627

Malhias, de ,Albuquerque volta a Pernambuco,
encarregado da defensa cl'esta Capitania.. 162~

Os Hollandezes invadem por segunda vez o
Brasil, e occupam a Cidade de Olinda e o
Recif~ na Capitania de Pernambuco. . . . . 1630

Combate naval entre as esquadras hollaD:deza c
hespanhola nas aguas da Bahia, no qual
perece o Almirante butavo Adrião Patrid.
Incendio da Cidade de Olinda pelos Hollun-
dezes (23 de Novembro).. . . . ~L631

Um reforço' de tres mil Hollandezes, com dOls
Commissarios da Companhia Occidental,
chega a Pernambuco. . . . . . . . . . . . . '-633
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Primeira emigração dos patriotas de Pernam
buco; os Hollandezes occupam toda a Pro-
vincia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1635

Pedro da Silva, chamado o DU1'O, veiu render
como Governador e Capitão General do Es
tado do Brasil a Diogo Luiz de Oliveira. Por
doação regia de 14. de Junho foi Bento Ma
ciel Parente nomeado Senhor perpetuo e
Donatario da nova Capitania do Cabo do
Norte, que devia estender-se do dilo Cabo
alé o rio de icenle Pinzon 1636

O Principe João Mauricio d~ Nassau, Comman
danle General dos Hollandezes; chega ao
Recife de Pernambuco, e ganha n'este mesmo
anno a celebre batalha de Porto Calvo contra
os Portuguezes commandados por Bagnuolo.
Pedro Teixeira parte da Cidade de Belem
com uma expedição para explorar o rio das
Amazonas e seusconfluenles (28 de Outubro). 1637

O mesmo João Mauricio de Nassau com sete
mil oitocentos Hollandezes apparece á 'l"isla
da Bahia (14. de Abril), põe cerco regular
a Cidade de S. Salvador, e dá um assalto
geral (18 de Maio) , sendo derrotado- e repel
lido com grande perda; em consequeucia do
que tornou para o Recife, depois de assolar
o Recoucavo por barbara vingança. . . . . . 16-38

O Conde da Torre, nomeado Governador e
Capitão General para o Estado do Brasil,
chega li Bahia, e toma posse do Governo.
Pedro Teixeira volla de Quito pelo Amazonas
com o Padre Christovão da Cunha, e chega
li. Cidade de Belem no dia 12 de Dezembro;
depois de haver explorado os conl1uentes do
grande rio. 'esle mesmo anno o Capitão
portugllez Pedro da Costa Favclla reconheceu
e enlrou pelo Rio Negro, sendo o primeiro
que o explorou.. . . . . . . . . . .'. . . . 163\]

O Marquez de Montalvão, prime-iro \ ice-Rei
nomeado para o Estado do Brasil, chega á
Bahia e loma posse do Governo. Reunidos

~9
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cm S. Paulo os Procuradores de todas as
Villas e Camaras da Capitania, resolveram
expulsar d'ella os Jesuitas por accordo tomado
aos 13 de J alho; em consequencia do que
foram expulsos os referidos Religiosos de
toda a Capitania. Revolução de Lisboa (i. o

de Dezembro), em virtude da qual a Casa
de Bragança sobe ao Throno de Portugal na
pessoa d'Ei-Rei D. João IV 1640

O Brasil enlra de no\'o no dominio dos Por
tl1guezes, á excepção das Capitanias occu':
padas pelos Hollandezes. O Vice-Rei Marquez
de Montalvão é preso e enviado para Lisboa
como suspeito . . . . . . . . . . . . . . . . 1641

Anlonio Telles da Silva, nomeado por El-Rei
D. João IV Vice-Rei do Brasil, chega a S.
Salvador, e t.oma posse do Governo do Estado. 1642

Mauricio de Nassau, depois de governar por
espªço de seis annos a Colonia hollandeza do
Brasil, volta para a llollanda. Antonio Muniz
Barreto comeca a insurreicão contra os Hol-
landezes no Maranhão.. ' 1643

Insurreição de Pernambuco. João Fernandes
Vieira é reconhecido Chefe dos IndepenJentes
(13 de Junho). Combale de Tabocas (3 de
Agosto), em que João Fernandes Vieira
t.riumphou completamente das lropas hoilan-
dezas commandadas pelo Coronel Buss. . . 1645

Altaque, incendio e tomada da Casa Forte por
Vieira e Vidal. O Coronel Huss prisioneiro. 1.646

Anlonio Telles de Menezes, Conde de Vi]la
pouca, chega á Bahia e toma conla do Go
verno geral do Brasil. El-Rei D. João IV eleva
o Eslado do Brasil a Principado na pessoa
do seu Primogenito o Príncipe D. Theodosio. 1647

Francisco Barreto de Menezes loma o com·
mando do Exercito de Pernambuco. Balalha
dos Guararapes, em que o General hollandez
Sigismundo foi derrotado IJelos Indepen
dentes (19 de Abril). Morte de D. Antonio
Felippe Camarão) pouco tem~o depois d'esta
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batalha, em conseql1encia de uma enfer-
midade. . . . . . . • . . . . . . . . 16118

Segunda batalha dos Guararapes, em que foi
derrotado e morto o General hollandez Brinck,
depois de haver-se obrado de uma e outra
parle prodígios de valor (1.9 de Fevereiro). 1649

O Conde de Castello-mclhor chega á Babia lia
qualidade de Vice-Rei e Capitão General, c
toma posse do Governo geral do Bl'asil. . . 1<350

Começa a povoação da ILha dos Patos, hoje de
Sarna Catharína, por Francisco Dias Velho
Monteiro, que para aUi fàra n'esse mesmo
anno com a sua familia e quinhenlos Indios
mansos tirados de S. Vicente 1651

Por uma Resolução de 25 de Fevereiro, sobre
representação dos moradol'es do Pará, sup
primiu El-Bei D. João IV o Governo geral
do Estado do Maranhão, dividindo-o em duas
Capitanias, de S. Luiz do Maranhão c do
Grão-Pará, com jurisdicção independenLe
uma da ouLra. A Relação da Bahia, mandada
crear por. Felippe lU em virtude da neso-
lução de 7 de Março ele 1609, sendo cxLincla
pelo Alvará de 5 de Abril de 1626, foi de
novo restabelecida por Diploma de 12 ele
Selembro de. . . . . . . . . . . . . . . . . 1652

Não obslante ter manuado Et-Rei por duas
vezes (em 1643 e 1647) que os Jesuitas,
expulsos em 1640 da Capitania de S. Paulo,
voltassem para os seus Collegios, só foram
restituidos a elles pelos povos com cerlas
condições estipuladas em uma escriptura, que
se lavrou na Camara de S. Vicente aos 14
de Maio de. . . . . . . . . •. . . . . . . . 1653

Expulsão lotaI dos Hollandezes das Provincias,
que occupavam no Brasil, em irlude da
(;a pi tulação do Recife (26 de J anei1'0). li.
Capitania de Pernambuco, governada por
seus Donatarios ale a invasão do.s HolJandezes
(1630), teve depois da reslauração um Go·
vernador e Capilão G neral nomeaclo pllll'
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El-Rei D. João IV, que a annexou á Corôa.
A Parahyba ficou sendo igualmente Governo
~eparado, mas subalterno do de Pernambuco.
Por outra Resolução de 25 de Agosto EL-Rei
D. João IV tornou a reunir em um ~::- Go
"erno as duas Capilanias do Maranhão e do
Grão-Pará, nomeando para governa-las o
primeiro Governador e Capitão General d'este
Eslado André Vidal de 'egreiros, um dos
restauradores de Pernambuco. . 16M.

D. AITonso VI subiu ao Throno de Portugal
por morte de seu Pai EI-Rei D. João IV,
acaecida aos 6 de Novembro de 1656

Francisco Barreto de Menezes, que fôra Com
mandante do exercito de Pernambuco na
guerra contra os Hollandezes, foi nomeado
Vice~Rei para o Estado do Brasil. . . . . . 1q57

Tratado de paz entre Portugal e as Provincias
Unidas da Hollanda pelo qual fica definili
vamente lerminada a queslão acerca do Brasil. 1660

O Conde de abidos foi nomeado Vice-Rei do
Brasil para succeder a Francisco Barrelo de
Menezes, e lomou con la do Governo geral
do Estado. , . . . . . . . . . , . . . . . . . 1963

,Alvará de 27 de Maio pelo qual oreou EL·Rei
o ti tulo de Barão da Ilha Grande de J oannes
na Capitania do Grão-Pará, de que fez. mercê
a Luiz de Souza de Macedo em duas vidas. 1667

Tendo sido El-Rei D. AIfonso VI recluso em
um quarto do Paço no dia 23 de Novembro
de 1667, foi o Infante D. Pedl'o jurado Prin
cipe Regente e Herdeiro da Corôa em Côrtes
de 27 de Janeiro seguinte. Tratado de paz
entre a llespanha e Porlugal, pelo qual foi
a Casa de Bragança reconhecida como Sobe
rana ele Portugal e seus dominios (13 de
Fevereiro). AfIonso Furlado de Mendonça,
Vice-Rei nomeado para o Eslado do Brasil,
chega á BalJia e toma posse do Coverno
geral. a Capilão-Mór' do Para Antonio de
M~\lql1crqq.e Coelho fllnda íl fortaleza dQ
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Cabo do Norte da invocação de Santo Antonio
de Macapa sobre as ruinas da de Camaú;
que seu lio Feliciano Coelho havia demolido
em 1.632, depois de a tomar aos Inglezes. . 1668

Naufragio e morte do Almirante João Correia
da Silva, com quatrocentos Portuguezes, na
entrada da Bahia de Todos os Santos.... 1.669

O Bispado da Bahia foi elevado á categoria de
Arcebispado, e tiverilm a pr~eminencia de
Bispados as Igrejas do Rio de Janeiro, de
Pe nambuco e do Maranhão (Bulla do SS.
Padre Innocencio XI em 1.6 de Novembro). 1676

Provisão Regia de 30 de Março (1678) confir
mando a Relação Metropolitana da Bahia,
creada por Provisão ou Carla Constitutiva
de 30 de Novembro do anno anterior (1677),
expedida pelo primeiro Arcebispo D. Gaspar
Barala de Mendonça. Roque de Castro Bar
reta, Vice-Rei nomeado para o Estado do
Brasil, chega á Bahia de Todos os Santos e
toma posse do Governo gera1. 1678

Os Religiosos Capuchinhos llalianos começaram
a fundar o seu primeiro Hospicio de ossa
Senhora da Piedade na Cidade de S. Sal
vador, Capital da Babia de Todos os Santos. 1679

Fundacão da Colonia do Sacramento na mar-
gem' seplentrional do Rio da Prata 1680

Por morte de D. AfIonso VI (1.2 de Setembro)
nos Paços de Cintra, o Pl'iocipe D. Pedro,
Regenle do Reino, assumiu o titulo de Rei
de Portugal e dos Algarves, debaixo do nome
de D. Pedro II. . . . . . . . . . . . . . . . 1.683

O Rio Grande do Norte teve o titulo de Con
dado, e desde então ficou Sendo Governo
separado, mas subalterno ao de Pernambuco. 1689

Descobrimento das minas do Sabará por uma
Banueira de Paulistas. . . . . . . . . . . . . 1690

Os R~ligiosos descalços de Santo Agostinho da
PrlilVincia de Portugal edificaram na Bahia o
seu Hospicio da Palma no anno de..... 1693

F!Jnd~cão cio Arraial do Ouro Preto no Di~-. ".
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tricto chamado das Minas. Destruição completa
da reunião dos Negl'os dos Palmm'es na Co
marca das AIagoas. Quando de ordem do
Marquez de FerraI, Governador de Cayena,
aleivosamente tomaram os Francczes a For
taleza . do Cabo do Narte da invocacão de
Santo Antonio de Macapá, foi esta gl~riosa
mente rendida e restaurada pelos Portuguezes
debaixo do commando de Francisco de Souza
Fundão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.697

Tratado entre Portugal e a Hespanha, em que
pelo artigo 14. se estatuiu que Portggal pos
suisse in solidam, com inteiro dominio, a
margem septentrional do Rio da Prala (18
de Junho) 1701

EI-Rei D. João V sobe ao Throno de Portugal
por morte de seu Pai D. Pedro II no dia
9 de Dezembro de 1706

El-Rei D.•João V, em virtude da guerra civil
entre os Paulistas e Boabas, deliberou crear
em S. Paulo uma Capitania geral, sugei
tando-lhe o Districto das Minas, e desan
nexando-a do Rio de Janeiro. • . . . . . . 1709

Expedição malograda do Capitão Carlos Duclerc
contra o Rio de Janeiro. Seu desembarque
no porto da Guaraliba (5 de Setembro),
d'onde marchou por terra para esta Capital.
Encerrado finalmente no trapiche chamado
da Ordem, alli cnpitula e se entrega pri
sioneiro de guerra com Lodos os seus (11
de Setembro) 1710

Expedição de Duguay Tronin contra a mesma
Cidade, sua occupação e resgate (desde 12
de Setemhro, em que entrou n'esta hahia,
alé o dia 13 de Ontubl'o em que se fez á
véla para França, levando um 01Iicial, qualro
Guardas Marinhas, e perto de quinhentos sol
dados, que tinham ficado prisioneiros depois
da derrota do Capitão Duclerc). Fundação
de Villa Rica hoje Cidade do Ouro Preto
Capitnl da Provincia de Minas Geraes. • . . 1711
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Tratado de Ulrecht entre a França e Portugal,
em que se fixam os limites do Brasil pelo

orte, debaixo da mediação da Inglatel'l'a
(11 de Abril) 1713

Tratado de Ulrecht entre Portugal c a Hespa
nha, em que pelos artigos 6 e 7 devia o Rio
da Pi'ata ser o limite meridi.onal do Brasil
(6 de Feyereiro) 1715

A Igreja do Para foi elevada a preeminencia
de Bispado. . 1.719

O Di trido das Minas foi separado do Governo
de S. Paulo por Carla Regia de 21 de Feve
reiro, e ereado Capitania Geral com o titulo
de 1I1inas Gemes pelo Alvará de 2 de Dezembro
do mesmo anno, sendo nomeado primeiro Go
vernador e Capitão General ela dila Capi tania
de Minas Geraes D. Lourenço de Almeida.. 1720

A Academia B1'asilica dos Esquccidos foi creada
na Bahia de Tonos os Santos sob a pro
tecção de Vasco Fernande Cesar de Menezes
Vice-Rei do E lado do Brasil. . . . . . . . 1.724

A Povoação de Cu}'abá recebe o litnlo de Villa.
Primeiro diamante achado no Districto do
Sel'ro do Fl'Ío por Antonio da Fonseca Lobo. 1.729

A Povoação de Goyaz, sita nas margens do
Rio Vermelho, teve o titulo' de Villa Bôa
de Go,'az em..............•.. 1730

1>- Ilha de Santa Calhari.na forma Governo se
parado, mas .subaltemo ao do Rio de Janeiro. 1.738

Em 19 de Setembro chegou a Belem (Capital
do Grão-Para) M. de La Condaminc, que
descia do Peru, depois de concluida.a sua
viagem ao Equador para determinar a figura
da terra, e partiu para Cayena recebendo
lodo o auxilio necessario para a sua viagem. 17113

O SS. Padre Benedicto XIV, pela Bulla datada
em Roma a 6 de Dezembro, instituiu a pe
dido d'EI-Rei D. João V os Bispados de S.
Paulo, e de Mal'Íanna (na Capitania de
Minas Geraes), e as Prelasias de Goyaz, e
de Cuyabá (na Capitania de Malto Grosso). i711&
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Real Provisão de 9 de Maio pela qual resolveu
EI-Rei crear duas novas Capitanias nos Dis
trictos de Goyaz e de Malto Grosso, des
annexando-os da Capitania de S. Paulo, e
dando esta por extinCla. Ordem da mesma
data incumbindo o Governador de Santos
do Governo de S. Paulo subordinado ao do
Rio de Janeiro. Rodrigo Cesar de Menezes
primeiro Governador e Capitão General no-
meado para Goyaz 17li8

Tratado de Madrid fixando os limites das con
quistas entre EI-Rei D. João V de Portugal
e D. Fernando VI da Hespanha (13 de Ja
neiro). Por morte de D. João V aos 3i de
Julho subiu ao Throno de Portugal seu filho
D. José I. 1750

Resolução de Conselho de i1. de Fevereiro
mandando crear uma Relação no Rio de
Janeiro, mas só foi eITeclivamenle creada pelo
Regimento de 1.3 de Outubro do mesmo anoo,
que é a sua Lei orgaaica. D. Antonio Rolim
de Moura, primeiro Governador e Capitão
General nomeado para a nova Capitania de
Malto Grosso, chega a Cuyahá. . . . . . . . 1.751

Por Carla Regia de 29 de Abril extinguiu-se
o litulo de Barão da Ilha Grande de Joannes
na Capitania do Grão-Pará, e passou a en
corporar-se na Corôa o inteiro, pleno e real
domínio d~ella. recebendo o Barão que a
possuia o titulo de Visconde de Mesql1iliella
por Cada datada de 28 de Maio do mesmo
anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1754

Carla de Lei mandando declarar nas Cidades
de Belem do Grão-Pará e de S. Luiz do
Maranhão que os Iadios fossem tidos como
livres, e isentos de toda a escravidão, po
dendo dispôr ue suas pess,oas' como melhor
lhes parecesse (6 de Junho). . . . .... 1755

O Piauhy, 'Governo separado com Patente Regia
clesde 1718, não começou a ter Governadores
senão lfo annô de. • . . . . . . . . , •.. 1758
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Alvará de 19 de Janeiro declarando os Jesuitas
banidos c proscriptos de Portugal: Caria Regia
de 21 de Julho mandando prender e deportar
os Jesuitas existentes no Brasil: Alvará de 13
de Setembro do mesmo anno; publicado na
Chancellaria em 3 de Outubro, declarando os
J esuiLas rebeldes, traidores, desnaturalisados
e proscriptos; em consequencia dó qUe foram
aquelles padres presos e mandados sair de todos
os lagares do Brasil, em que residiam; no mez
de l~ovembro•.. , .... , . , .•...• 1759

O Rio Grande de S. Pedrá do Sul forma Governo
separadb, mas subalterno ao do Rio de Janeiro 1.762

Mudança da Capital do Estado do Brasil, da Bahia
de todos os Santos para o Rio de Janeiro. D.
Antonio Alvares, Conde da Cunha, primeiro
Vice-Rei e Capitão General de Mar e Tenal
nomeado para o Rio de Janeiro, chega á esta
Cidade de S. Sebastião, e toma posse do Go
verno no dia 10 de Outubro de. ; . • . . . . 1763

De ordem d'EI-Rei fez o Governador e Capilão
General do Pará, Fernando da Costa de Alayde
Teive, conslruir a Praça de S. Jose de Macapá
pelo Sargento mór de Engenheiros Henrique
Antonio Galussi 1764

Resolução d'EI-Rei D. José l° mandando reslaurar
a Capilania de S. Paulo ( 4 de Fevereiro). D.
Luiz Antonio de Souza Botelho Mourão, Morga
do de Mathcus, nomeado Governador e Capi~

lão General para a mesma Ca pi tania, chega á
Villa de Santos ( 23 de Junho) 1755

D. Anlonio Rolim ele Moura, segundo Vice-Rei
nomeado para o Rio de Janeiro, toma posse .
do Governo em 17 de Novembro do anno de .1767

O Marquez de Lavradio, D. Luiz de Almeida,
terceiro Vice-Rei nomeado para o Rio de Ja
neiro, loma posse do Governo em 4 de No-
vembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1769

O Tenente Candido Xavier de Almeida e Souza
( depois Tenen te General) descobre os Campos
d GlI01'(1J1l1aVa, que se esl nel m desde o Rio

20
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Halú, em cujas margens esleve a anliga e
demolida f/illa-Rica, alé as cabeceiras do Uru
guay, e desde a Serra dos Agudos até o Rio
Paraná (8 de Setembro,) 1770

A Sociedade litteraria com o titulo de - Acade-
mia scientifica.do Rio de Janeiro - estabele-
cida n'esta Capital -em tempo, e sob os
auspicios elo Marquez de Lavradio, celebra a
sua primeira sessão publica no dia 18 de
Fevel'eiro do anno de........•.... 1772

Era Belem a Capital e residencia do Governador
e Capitão General das Capitanias do Grão Pará
e do Maranhão, quando por Decrelo de 7 de 
Maio foi desmembrada uma da oulra , ficando
reunidas e sugeitas ao Governo Geral da pri..
meira as Capitanias do Pará e Rio Negro, e
ao da segunda as do Maranhão e Piauhy.... 177[~

Morte cl'El-Hei D. José I (2[~ de Fevereiro). Sobe
ao throno de Portugal sua filha D. Maria I.
Tomada da Ilha de Santa Catharina pelos Hes
panhóes ao ma.ndo de D. Pedro Cevallos ( 27
de Fevereiro). Tralado preliminar de paz entre
as Corôas ele Hespanha c de Portugal, fixando
os limiles do Brasil com as Colonias I1espa
11h01as, assignado em S. Ildefonso (1. 0 de
Outubro) ; 1777

Tratado de amizade, garantia e commercio enlre
as duas Corôas de Hespanha e ele Portugal,
assignado no Pardo (H de Março). Depois que
os Hespanhóes evacuaram (no dia 30 de Julho)
a Ilha de Santa Catharina, tomou d'ella posse
em nome da B.ainha o Coronel Francisco An-
tonio da Veiga Cabral da Camara no dia li de
Agosto immedialo. . . . • . .'. . . . . . . . 1778

D. Luiz de Vasconcellos -e Souza, quarto Vice
Rei nomeado para o Rio de Janeiro, toma
posse do Governo em 5 de Abril.. . . . . . 1770

O Tenente Coronel ManoeI da Gama explorou
o Rio Branco, c o descreveu com prolixa in
vestigação , fazendo levantar a Carta respecliva
pelo Engenheiro Dr. cm mathematicas José
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Simões de Carvalho.. . . . . . . . . . . . . 1787
Projectada revolução de Minas; prisão dos indi

ciades mandada fazer pelo Capilão General
<l'aquelJa Capitania, que então era o Visconde
de BarlJacena. . . . . . . .•........ 1789

D. Jose de Castro, Conde de Rezende, quinlo
Vice-Rei nomeado para o Rio de Janeiro,
toma posse do Governo em 4 de Junho. . . . 1790

Achada do grande Diamante da Corôa de Por-
lugal junto ao arroio do Abaelé. . . . . . . 180

Carla Regia expedida geralmente para todas as
Capitanias da America, inhibindo o uso de
sepulturas dentro das Igrejas, e mandando aos
Governadores que, de accordo com os Bispos,
fizessem construir Cemiterios em logares sepa
rados, onde sem excepção se sepullassem
todas as pessoas, que fallecessem nas po oa
ções (iii. de Janeiro). Guel~ra na PI'ovincia do
Rio Grande do Sul conll'U os I1espnnhóes. Occu
pação dos Sete Povos das Missões da mar'gem
oriental do Uruguny por alguns avenlureiros
( de 3 a 28 de Agosto). D. Fernando J OSÓ de
Portugal, sexto Vice-Hei nomeado para o Rio
de Janeiro, toma posse do Governo no <lia 14 _
de Oulubro.... , . . . . . . . . . .... 1801

Suspensão das hoslilidades entre os Hespnnhóes
e Porluguezes na America, em virtude da paz
celebrada em Amicns , 1 02

D. Marcos de loronha e Brito, Conde dos Arcos,
sclimo e ultimo Vice-Rei nomeado para o Rio
de Janeiro, loma posse do Governo no dia 21
de Agosto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1806

O Governo subalterno do Rio Grande do Sul foi
elevado á categoria ele Capitania Geral com o
nome de Rio Grande de S. Pedro, ficando-lhe
suborelinaclo o Govel'l1o da Ilha de Santa Ca
lharina, por Cada Regia ele 19 de Selembro.
Decreto do Principe Regenle de Portugal de
clarando a sua intenção de mudar a Côrte
paea o Brasil, e creando a Regencia, que devia
"'overna!' o Reino em sua ausencia ( 2<3 cl~ No-
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vemlH'o). Partida de toda a Familia Real de
Bragança de Lisboa para- o Brasil, comboiada
por uma esquadra ingleza ( 29 de Novembro). 1807

O Principe Regente de P?rtugal chega a Bama
(19 de Janeiro). Decreto assignado na Bama
franqueapdo os porLos do Brasil á todas as na
ções em paz com Portugal ( 28 de Janeiro).
O Principe Regente parte da Bahia, e chega
ao Rio de Janeiro, onde se reune com toda a
Real Familia ( 7 de Março). Manifesto da Côrte
do Brasil, expondo os motivos que a obrigaram
a declarar a guerra ao Impel'ador dos Fran
cezes ( 1. o de Maio). Creação n'esta Côrte da
Academia dos Guardas Marinhas ( 5 de Maio).
pecI'eto renovando e augmentando a Ordem
da Torre e Espada, creada por El-Rei D. Af
fonso V (13 de Maio). Alvara com força ele
Lei erigindo em Villa a Povoação de Parlo
,Alegre, hoje Cidade e Capital da Provincia
!lo Rio Grande do Sul (foi a primeira Villa
creada no Brasil pelo Principe Regente depois
da sua chegada a este Estado) ( 23 do Agosto).
Cada Regia mandando crear o Banco do Brasil
(12 de Outubro )...•....•..•... 1.808

Capitulação em virtude da qual o Tenenle Co
ronel Manoel Marques OCCUPOU no dia 14 de
Janeiro a Cidade de Cayena, e se apoderou de
toda a Guyana Franceza, em nome do Prin-
cipe Regente de Portugal (1.2 de Janeiro) .. 1.809

O Conde de Linhares, por parte do Principe
Regente de Portugal, e Lord Strangford por
parle da Grãa Bretanha, assignaram o Tratado
de Commerçio e Navegação entre arubas as
Potencias (19 de Fevereiro). Casamento do
Infante de Hespanha D. Pedro Carlos com a
Princeza da Beira sua Prima n'esta Côrte (13
de Maio). Primeira missão fundada nos Cam
pos d.e Guarapuava cm virlude da Carta Regia
ÔP 1. o de Abril de 1809, debaixo do nome
dll Povoação da Atalaia (17 de Junho ). Crea
ç~o !la AcaÇlemia Mililar do Rio de Jap~irQ
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por Carla de Lei de lJ. de Dezembro.
Em Fevereiro e Março formou-se um exercito de

observacão nas fronteiras do Rio Grande do
Sul, debaixo das ordens do Governador e Ca-
pilão General da mesma Provincia D. Diogo
de Souza. Nascimento do Infante D. Sebas-
tião, filho do Infante de Hespanha D. Pedro
Carlos e da Princeza da Beira D. Maria The-
reza, no Rio de Janeiro (lJ. de Novembro) •. 1811

Infausta morte de D. Rodrigo de Souza Coutinho,
Conde de Linhares, que tão sensivel foi a todos
os corações Brasileiros ( 25 de Janeiro). Al-
vará dando Regimento á Relação do Maranhão,
mandada crear pela Resoluções de 23 de
Agosto de 1811, e 5 de Maio de 1812 ( 13 de
Maio). Convenção de armisticio em virlllde da
qual o General D. Diogo de Souza, com o
Exercito do seu commando, teve de relirar-
se do territorio de Montevidéo, que ha"ia
em grande parte occupado (26 de Maio).
N'esse mesmo dia e anno, por aziaga coinci
dencia, morreu no Rio de Janeiro o Infanle
D. Pedro Carlos, esposo da Princeza da Beira.
A Villa de S. Salvador de Campos foi conde
corada com o titulo de Baronato, conferido
a D. Anna Francisca Maciel da Cosla (1.7 de
Dezembro). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1812

Morreu n'esta Capital a Serenissima Infanta D.
Marianna, Irmãa da Rainha Fidelissima, com
77 annos de idade (16 de Maio). Abriu-se
pela primeira vez o Real Theatro de S. João,
hoje de S. Pedro de Alcantara ( 12 de Outu
bro ). N'este mesmo anno o habil Engenheiro
Barão de Eschwege foi encarregado, por ordem
do Principe Regente, de explorar varias minas
de ferro na Provincia de Minas Geraes. . . . . 181.3

Decreto ordenando a livre entrada dos navios
de todas as nações nos portos dos dominios
portuguezes, e permilllndo a saida dos navios
nacionues para qualquer destino (1 de Junho) 181h

Carla de Lei elevando o Principado do Brasil á



158 INDICE CIIRONOLOGICO

calegoria de Reino, unido aos de Portugal c
Algarves ( 16 de Dezembro). . . . . . .. 181

Morle da Rainha Fidelissima D. Maria I. (20 de
Março). A Divisão Podugueza de Voluntarios
Reaes do Principe chega ao Rio de Janeiro
( 30 de Março). A mesma divisão parte para o
Sul ( 12 de Junho). As Princezas do Brasil,
deslinadas a casarem com o Rei e Infante de
Hespanha, partem do Rio de Janeiro para
Cadiz ( 3 de Julho). Decreto concedendo pBn
sões aos artistas francezes, que vieram fun
dar no Brasil uma Escola Real de scien
cias, artes e officios ( 12 de Agosto). Derrota
de um troço de 300 homens da columna de
Fruetuoso Rivera l)elo Major Manoel Marques de
Sousa no passo de Chafalole ( 24 de Setembro).
Combate entre as tropas de Artigas e as do
mando do Tenente Coronel José de Abreu no
Povo de S. Borja, em que aquellas foram
banidas e dispersas ( 3 de Oulubro). Oulro

. combate entre o mesmo Arligas e o Brigadeil'o
João de Deus Mena Barreto, nas visinbnnças
de Ynhanduy e Paipaes, em que o Caudilho
gaucho foi completamente baltido (19 de Ou
tubro). Combate de India Morta entre a van
guarda da Divisão de Volunlarios Reaes ao
mando do Marechal Sebaslião Pinto de Araujo
Correia, e urna forte eolumna de mais de dois
mil gauchos, dirigida por Fructuoso Rivera.
que foi posto em completa fuga (19 de No
vembro ). . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1816

Combale de Catalan enlre a Legião ue S. Paulo
e o corpo do Tenente COl'onel Abreu de um
lado, e do outro uma eolumna ele tres mil
gauchos commandados por La TOl'l'fil, Verdun.
e Mondragon, cm que estes foram completa
mente battidos e derrotados ( h de Janeil'o ).
Occupação da praça de Montevideo pelo Gene
ral Lecor ( 20 cIe J anciro ). Revoluçflo de Per
nambuco ( 6 de Março ). Mode do Conde da
Barca n'esta Côrte ( 21. de Junho ). Tratado
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com a França sobre a devolução de Cayena,
e limites com o Brasil ( 28 de Agosto). O
Capitão Bento Manoel Ribeiro sorprende na
povoação de Belem e faz prisioneiro o Chefe
gauch Verdun com trezentos dos seus, le
rando comsigo lão sómente quarenta lanceiros
e cincoenta milicianos do Rio Pardo (15 de
Selembro ). A Comarca das Alagôas, perten
cenle á Provincia de Pernambuco, foi elevada
a Goverc:- separado em virtude do Decrelo de
16 Je Setembro. A Archiduqueza D. Carolina
Josepha Leopoldina chega ao Rio de Janeiro
( 5 de r ovembro ), e desposa o Principe Real
do Reino Unido o Sr. D. Pedro d'Alcanlara,
que foi o fundador do Imperio do Brasil. •.. 1817

Coroação e Acclamação d'EI-Rei D. João VI ( 6
de Fevereil'o). Decrelo da mesma data creando
a nova Ordem da Conccição de Villa Viçosa.
O Tcnente Coronel Caelano Alberto de Souza
Canavarro dcrrotou no arroio de Pando e suas
immediaçães varias partidas de Frucluoso Rive
ra, nos dias 30 e 31 de Março, e 1. o de Abril,
ficando prisioneiro, além de outros muitos, o
irmão do mesmo Rivera. O Marechal Francisco
das Chagas dos Santos ataca a povoação de S.
Carlos, onde existia uma força de oitocentos
gauchos; bate-a completamenle, apoderando
se da povoação, e ficando morto o caudilho
Aranda com mais cem dos seus, e h-ezenlos
prisioneiros (7 de Abril). Decreto creando o
Muséo Real, hoje Nacional, do Rio de Janeiro
(6 de Junho). O Sargento mór Antero José
Ferreira de Brito faz prisioneiros os Chefes
gauchos La Tone, Pancho e Talier, junto a
Cilslilhos (16 de Junho). Cayena foi devol
vida aos Francezes, e evacuada pelas h'opas
brasileiras (8 de Novembro) 1 1

Nascimento da Princeza D. Maria da Gloria, hoje
Rainha de Portugal com o nome de D. Maria II
( 4 de Abril). Alvará com força de Lei dando
Eslatutos ii nOVa Ordem da Conceição de Villa
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Viçosa, creada por Decrelo de 6 de Fevereil'o
do anno anterior (10 de Setembro ). N'este
mesmo anno celebrou-se uma Convencão entre
o Conde da Figueira, Governador e' Capitão
General da Provincia do Rio Grande do Sul,
por parte da Côrte do Rio de Janeiro, e o
Cabildo de Montcvideo, sobre limites enh'e esta
Provincia e a do Rio Grande, á cuja Conven
ção se refere o Visconde de S. Leopoldo na sua
Memoria sobre limites, pago 17 1819

Batalha de Taquarembó ganhada sobre os Cau
dilhos La Torre e Sotello pelo Conde da Fi
gueira e pelos Brigadeiros José de Abreu e
Bento Correia da Camara ; ficando morto no
campo o Caudilho Sotello, quatro Ofliciaes e
setecentos e noventa e cinco inferiores e solda
dos do inimigo (22 de Janeiro). O formidavel
Caudilh<! D. José Artigas, refugiado no Para
guay, foi confinado á Aldéa de Curuguaty por
ordem do Dictador Francia. Alvará desanexan
do a Villa de Lages da Capitania de S. Paulo.
á que pertencia, e incorporando-a na Capila
nia de Santa Calharina ( 9 de Setembro ).
Chega no mez de Oulubro ao Brasil a noticia
da revolução de Portugal, que teve origem na
Cidade do Porto no dia 2ú de Agosto, com o
objecto de obter-se uma Carla'Constitucional.
N'este mesmo anno foi fundada na rua dos Bar
bonos cl'esta Capital a primeira Igreja Epis-
copal anglicana. . . . . . . . . . . . . . . . 1820

Pronunciamento do Pará no mesmo sentido
da revolução de Portugal (iOde Janeiro ).
Alvará com força de Lei creando uma
Relacão em Pernambuco com a mesma
alçada e graduação que a do Mara~hão ( 6 de
Fevereiro). Pronunciamento da Bahia no
mesmo sentido de revolução de Portugal ( 10
de Fevereiro ). Nascimento do Principe da
Beira D. João Carlos (6 de Março). O Collegio
eleitoral do Rio de Janeiro, reunido na Pl'aça
do Commercio, é ussulludo pelo. força o.rm["\(l[\
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ue fez fogo sobre os Cidadãos alli juntos.
de que resuILaram ,'urias mortes e ferimentos
graves (21 de Abril). Decreto pelo qual El-Rei
nomeia o Páncipe Real D, Pedro de Alcanlara
Regente do Reino do Brasil, e n'elle seu Logar
Tenenle ( 22 de Abril). Partida cl'El-Rei para
Lisboa ( 26 de Abril). O General Luiz do Rego
Barreto, Governador e Capilão General da
Provincia de Pernambuco, leva· um tiro de
pistola, do qual ficou gravemente ferido ( 21
de Julho). Acta de incorporação de Monlevi-
deo, debaixo da denomiDação de Estado Cis
platino ou Oriental, ao Reino de Porlugal,
Brasil e Algarves ( 31 de Julho), Combale
renhido entre as tropas do General Luiz do
R'Cgo e os liberaes de Pernambuco junlo ii
Cidade de Olinda, cujo resultado foi a capilu
larão, que o mesmo General orrereceu, e. roi
aceita (3 de Outubro). Q Gencral Luiz do
Rego embarca para Portugal d L'wndo para
sempre a Provincia de Pernambuco ( 2l~ de
Outubro)' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 21

O Principe RClTcnle resolve-se a Gcar no Brasíl
( 0 de Janeiro). Morte do Príncipe da Beira
D. João Carlos, com onze mezes de idaele ( 4
de Fevereiro ). Embarquc da Divlsão Lu 'itana
para Portugal (15 de Fevereil'o). Decrelo crean
do um Conselho de Procuradores das Provincias
do Brasil (16 de Fevereiro). Nascimenlo da
Pl'inceza D.•lannaria ( 11 de Março), O Prín
cipe Regente parle para a Provincia de Minas
( 25 de Março). Sua volLa á esla Capital (25
ile Abril ). Titulo de Defensor Perpetuo do
Bl'asil orrerecido pela Camara ePovo , e aceilo
pelo Principe Regente (13 de Maio). Inslalla
<,'ão do Conselho de Pl'ocul'adol'es elas Provin
cias do Brasil ( 2 de Junho ). DCcl'eto convo
cando uma Assembléa Conslituinte eLegi la
liva para o Reino do Brasil ( 3 de Junho ). O
Principe Regente pade para a Provincia de
S. Pnulo ( 111. ele Agosto). O Gri t cio Ypieullga.

:11.
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( 7 de Setembro). O Príncipe voIla de S. Pau o
e chega a esla Capilal ( 15 de Setembro). Ac
clamação do SI'. D. Pedro I eomo Imperador
Conslilucional e Defensor Perpeluo do Brasil
( 12 de Outuho ). Acto solemne da Coroação
do mesmo Augusto Senhor: creação e insti
tuição da Imperial Ordem do Cmseil'o do Sul,
primeira Ordem americana cl'eada no Brasil
( 1. o de Dezembro ). . . . . . . . . . . . . . 1 22

Nascimento da Princeza D. Paula (17 de Feve-
reiro ). Abertura da AssembIéa Constituinte
( 3 de Maio). Os Portuguezes evacuão a Cidade
de S. Salvador na Bahia de Todos os Santos (2
ele Julho). Dissolução da Assembléa Consli
tuinte (12 de Novembro). Capitulação de Mon
tevideo enlre o GoneraÍ D. ALvaro e o Barão
da Laguna ( 18 de Novembro). Os tres irmãos
Andradas e mais tres Deputados da Assembl6<
Constituinte saem deportados para a França
( 20 de Novembro ). Decreto nomeando UIDQ

Commissão especial, ou Conselho d'Estado ,
composto de dez individuas, afim de organisar
uma'Conslituição, que merecesse a approvação
Imperial (26 de Novembro) .........• 1823

nevolução de Pernambuco em virtude da prisão
de Manoel de Carvalho Paes de Andrade ( 20
de Março ). Juramento da Constituição (25 de
Março). N'esse mesmo dia foi o incendio do
Theatro de S. Pedro de ALcantara que o reduziu
á cinzas. Manoel de Carvalho, intruso Presi
dente de Pernambuco, proclama o Governo
republicano (24. de Julho ). Nascimento da
Princeza D. Francisca ( 2 de Agosto). O Bri
gadeiro Francisco de Lima e Silva enLra na
Cidade do Recife, e occupa o bairro de Santo
AnLonio (12 de Selembro). Combate da Boa
Visla (13 de Selembro ). As tropas Imperiaes
occupam finalmenle o bairro de S; Pedro G00

çall'es, e a Cidade de Olinda, em vil,tudo da
relirada dos rehc1cles (17 de Setembro). As
sassinato do Commanclante das Armas da Bahia
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Felisberto Gomes Caldeira ( 25 de Oulubro). :1824
Lavalleja salta no podo das Vacas (19 de Abril),

e subleva a Provincia de Monlevidéo. Tealado
c Convenção de 29 de Agoslo, em virtude dos
quaes a Independencia do Brasil foi solemne
mente reconhecida pelo Senhor D. João VI.
Combale de Sarandy em que as tropas hrasi
leiras ao mando deBenlo l\1anoelRibeirofoeam
derrotadas por Lavalleja ( 12 de Oulubl'o ).
Carta de Lei pela qual o Senhor D. J 05.0 II
declara aos Brasileiros que cedera a seu filho
D. Pedro seus direitos sobre o BI'asi!, reser
vand-o sómenle para si o lilulo de Impel'ador
(15 de o\'embro). Nascimento do Senhor D.
Pedro II (2 de Dezembro). l\lanifesto do Se
nhOl' )). Pedro I expondo as razões que lem
para declarar a guerra á Rcpublica uas Pro
víncias Unidas do Rio da Prata (10 dc De:
zemhro ) 1.2.i

Tl'atado perpeluo de amizade e garanlias enll'e a
França e o Brasil ( 8 de Janeiro). ParLida do
Imperador para a Babia ( 3 de Fevcreiro).
iorLe do Senhor D. João I em Lisboa ( 10

de Março). O Imperador \'01 La da Bahia e
chega a esta Côrle (1.0 de Abril ). Aclo so
lemne pelo qual o Senhor D. Pedro IV audicoll
a Corôa de Porlugal em sua filha Ill'imogenila
a Princeza do Grão ParO. D. Maria da Gloria
(3 de Maio). Reunião e aberlura da primeira
Assemb16a Legislaliva do Imperio do Brasil ( 6
de Maio). O Imperador parle para o Rio
Grande do Sul com o fim de animal' a guerea
contra os ArgenLi.nos (24 de Novembro).
Mode da Imperatriz D. Carolina Josepha
Leopoldina (11 de Dezembro) 1 2

O Imperador volta do Rio Grande á esta Côrle
( 15 ele J aneir'o ). Desaslre da esquadrilha bra
sileil'a do Uruguay ao mando do Capitão de
FI'agata Jacinlo Rõque de Sena 11ereira ( fi de
Fever 'il'o). Batalha de YLuzaingo, chamada d.o
Passo do Rosario ( 20 dc Fcvereiro ). Decreto
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creando a - Ordem de Pedr'o I, Fundador do
Imporio do Brasil - com o fim de marcar
de uma maneira distincta a epocha em que
foi reconhecida a Independencia d'este vasto
Imperio ( 16 de Abril). Convenção celebrada
TI'esta Côrte por Manoel José Garcia, MinisLro
Plenipotenciario de Buenos-Ayres, que a isto
veiu expressamente; cuja ratificação foi ne
gada pelo Governo d'aquella Republica ( 24
de Maio). Carta ele Lei creando dois Cursos
Juridicos em Olinda e S. Paulo (11 ele Agosto)'.
InsLallação da Sociedade Auxiliadora da In
dustria Nacional ( 19 de Outubro). Decreto da
Assembléa Geral approvando a elevação das
Prelasias de Goyaz e de Cuyabá a Bispados por
Bulla do Summo Pontiúce Leão XII, que co
meça - Sotlicita Catlwlicro GTegis eUl'a - ( 3
de Novembro). Tratado de Commel'cio e Na
vegação entre o Brasil e a Grãa-Bretanha (10
de Novembro ) 1827

Sublevação das tropas estrangeiras no Rio de Ja
neiro ( 11 de Junho ). A Rainha de Portugal
él Senhora D. Maria II parte para a Europa
acompanhada pelo Marquez de Barbacena ( 5
de Julho). O Contra-Almirante Barão Roussin
chega ao Rio de Janeiro para reclamar os na
vios francezes tomados pela Esqnadra Br'asi~

leira·no Rio da PraLa ( 6 de Julho ). Tratado
preliminar de paz entre o Brasil e Buen05~

Ayres. no qual se fixa terminantemente a In
dependencia de Montevidéo (28. de Agosto).
O Supremo Tribunal de Justiça, mandado
esLabelecer pelo artigo 163 da Constituição,
foi definitivamente creado pela Carta de Lei
de 18 de Setembro, que é o seu Regimento. . 1828

Decreto suspendendo as garantias na Provincia
de Pernambuco ( 27 de Fevereiro). Chegam
ao Rio de Janeiro as Senhoras D. Maria II
Rainha de Portugal, e D: Amelia Duqueza de
Leucbtemberg, segunda .Esposa do Senbor D.
Pedro I (16 ele Outubro). Creação da Ordem
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mililal' e civil da Rosa ( 17 de Outuuro). 1829
Assassinalo do Visconde de Camamú, Presidente

da Provincia da Bahia ( 28 de Fevereiro ).
_ ovo Codigo Criminal para o Imperio do
Brasil (16 de Dezembro). O Imperador parte
para a Provincia de Minas Geraes com a
Imperatriz ( 30 de Dezembro ).. . . . . . . . 1830

Celebre Proclamação do Ouro Preto ( 22 de Fe
vereiro). O Imperador regressa de Minas e
chega ao Paço de S. Chrislovão ( 11 de Março).
A noIte das Gm'ra(adas ( 14 de Março). Abdi
cação do Senhor D. Pedro lo em seu Augusto
Filho o Senhor D. Pedro II ( 7 de Abril ). 0

meação da Regencia Provisoria (id.). O Senhor
D. Pedro II vem para o Paço da Cidade no
meio das acclamações e enthusiasmo geral do
Povo ( 9 de Abril). Eleição da Regencia Perma
npnte pela Assembléa Geral (17 de Junho ).
.sedição da tropa no Campo de San la Anna
( 14 e 15 de Julho). Prisão e deportação tu
mulLuaria do Visconde de Goyana, PresidenLe
da Provincia do Pará ( 7 de Agosto). Sedição
militar e popular na Capital do Maranhão, de
que resultaram muitas perseguições, e a expul
são de alguns MagisLi'ados, e pessoas notaveis
para fóra da Provincia (13 de Setembro). Hor
rorosa sedição da tropa em Pernambuco, cha
mada a Setemb7'isada (14, 15e 16 de Setembro).
Sublevação do Corpo de Artilharia de marinha
na Ilha das Cobras, e em outras Fortalezas
d'esta Bahia ( 7 de Outubro). Motim popular
no Maranhão contra o Presidente da Provincia,
o qual sendo sufIocado na Capital, foi reappa
recer no interior, e só acabou em Abril do
seguinte anno (19 de Novembro ). Nascimento
da Princeza D. Amelia em Pariz (1. 0 de De
zembro). Levantamento de Pinto Madeira no
Ceará ( 14 de Dezembro). Primeiro encontro
de armas no Engenho BuriLy ( 27 de Dezem
bro ). A Academia de Bellas Artes foi definiti..
"mnenle oJ'ganisadn pelo Decreto de 31 de De-
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zembro. . . . . . . . . . . . . . . . . 1831
Movimentos populares no Rio de Janeiro ( 3 e

17 de Abril). Sedição da tropa e assassinato
do Commandante militar do Rio Negro, Co
ronel Joaquim Felippe Reis (12 de Abril).
Movimenlo de Pernambuco em consequencia
do qual começa no interior a guerra chamada
dos Cabanos ( :14 de Abril). AcLa de Indepen
dencia da Comarca do Rio Negro, constituin
do-se como Provincia separada do Pará (23 de
Junho). Resignação da Regencia Permanente,
que não foi aceita pela Camara dos Deputados
(30 de Julho). Demissão do Ministerio Feijó
e Vasconcellos ( Id. ). Carta de Lei determi
nando que as Academias Medico-Cirurgicas do
Rio de Janeiro e da Bahiasejam denominadas
Escolas ouFaculdades de Medicina e Cirurgia,
lhes dá nova Organisação ( 3 de Outubro).
Codigo do Processo Cdminlll de Primeira
Instancia (29 de Novembro). Instrucções para
a execução do Codigo do Processo Criminal
( 13 de Dezembro ). . . . . . . . . . . . . . :1 ;;2

Morte da Princeza D. Paula (16 de Janeiro ).
Revolução do Ouro Prelo (22 de Mal'"o). Ma
tança do Pará, assassinato do negociante J al
les, &c., (16 de Abril). O Deputado Venan
cio Henrique de Rezende propõe o banimento
do Ex-Imperador ( 28 de Junho ). Inslallação
da Sociedade Militar do Rio de Janeiro ( 11
de Agosto). Sedição mililar contra o Presi
denle do Ceará José Mariano de Albuquerque
Cavalcanli, que foi logo abafada ( 10 de 0

vembro ). A casa em que a Sociedade Mililar
fazia as suas reuniões foi invadida pela genla
lha, e despedaçados lodos os moveis: algumas
Lypographias foram arrojadas á rua, e quel1Ta
das as vidraças de varias casas das pessoas
mais conspicuas d'esta Capital ( 5 de Dezem
bro ). Prisão do Consellieiro José Bonifacio de
Andrada e Silva, Tutor de S. M. I. o Senhor
D. Pedt,o II, c de suas Auguslas Irmã<ls, luan·
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dada executar por ordem do Governo dentro
do proprio Paço ela Boa Vista (1.5 de Dezembro). 1.833

Anarchia e matança de Cuyabá ( 30 de Maio a
5 de Julho). Passa na Camara elos Deputados
o Projedo de .banimento do Ex-Imperador (3
ele Junho). O mesmo Projecto caiu em pri
meiea discussão no Senado por grande maioria
( 18 de Junho). Reforma da Constituição, cha
mada Acto Ad.dicional ( Lei de 12 de Agosto ).
Chega em Novembro a noticia da morte elo
DuqJe ele Bragança, acaecida a 24 de Selem·
bro em Lisboa. Assassinato juridico do Coro
nel Joaquim Pinto Madeira na Villa elo Crato
( 28 de Novembro)..••.......... 1.8J[~

Assassinatos do Presidente, do CommanelanLe das
Armas, e elo Chefe ela estação naval do Pará
( 7 de Janeiro). Assassinato de Malcher, Pre
side.nte intruso do, Pará, em consequencia do
que Vinagre assume a autoridade civil e mili·
lar da mesma Provincia (26 de Fevereiro).
Decret.o elevando a Sociedade ele Medicin.:'1 do
Rio de Janeiro li honra e primazia de Acade
mia Imperial dc Medicina ( 18 de Maio ). Fun
dação da Sociedade Philharmonica do Rio de
Janeiro (24 de Agosto ). Revolução do Rio
Grande do Sul ( 20 de Setembro ). Manifesto
do Coronel Bento Gonçalves da Silva, Chefe
d'aquella revolução (25 de Setembro). O Padre
Diogo Antonio Feijó presta {) juramento cons
titucional como primeiro Regente unico do
Ado Addiciol1al ( 12 de Outubro). Cada de
Lei reconhecendo a Senhora D. J anuaria como
Princeza Imperial e successora do Throno do
Brasil (30 de Outubro). A guerra dos Cabanas
termina em Pernambuco e nas Alagôas pela
influcncia do Bispo d'aquelle Diocese, e do
Major Joaquim José Luiz de Souza, no mez
de Novembro. A Sociedade de Colonisação do
Rio de Janeiro deu principio a seus trabalhos
em uma das salas da Academia Militar no dia
13 de Dezembro. A Academia Imperial ele
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Medicina foi solemnemente installada no Paço
da Cidade cm presença do Imperador, da
Côrte, e de um lusido concurso de pessoas
convidadas para este acto no dia 21 de Dezem-
h.~o•..................... 1835

Derrota do Coronel Albano e do Major Marques
em Pelotas, de que resultou ficarem ambos
prisioneiros dos rebeldes (6 de Abril). O Bri
gadeiro Andréa entra na Cidade de Belem,
depois de a haver mandado occupar por uma
columna de Infantaria e de Artilharia, e pela
Marinha ( 13 de Maio). A Senhora D. Januaria
presta no Senado o juramento constitucional
comoPrinceza Imperial, depois do acto solem-
ne do seu reconhecimento em virtude da Carta
de Lei, que a declarou successora do Throno do
Brasil depois do Senhor D. Pedro II , e de sua
legitima descendencia ( 31 de Maio). Reacção
eil'ectuada na Cidade de Porto Alegre contra os
rebeldes, que a occupavão (15 de Junho ).
Combate do Fanfa, de que resultou a prisão
de Bento Gonçalves, intitulado Pr'lsidente da
RepublicaRio Grandense (2,3 e 4de Outubro) 1836

Defecção do Brigadeiro Bento MaooeI Ribeiro,
Commandante das Armas da Provincia do Rio
Grande do Sul, que começou prendendo o ele
igual classe Antero José Ferreira ele Brito.
Pl'esielente da mesma Provincia, no passo ele
Tapevy ( 23 de Março). Perda de Cassapava,
e de toda a força que commanelava o Coro
nel João Chrisostomo (8 ele Abril). Fuga de
Bento Gonçalves da Bahia ( 10 de ,Setembro).
Renuncia que fez o Padre Diogo Antonio Feijó
do cargo de Regente: o Ministl'o do Impel'io
Pedro de Araujo Lima entl'a como Regente
interino na forma da Constituição (1 9 de Selem
bro); Revolução na Cidade da Bahia ( 7 de
Novembro). Decreto convertendo o Seminario
de S. Joaquim em Collegio de instrucção se
cunclaria , debaixo da denominação de - Col-
legio ele D. Pedro II ( 2 de Dezembro).... 1 ~7
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Combale e derrola dos rebeldes da Babia (16,
17 c 18 de Março), de que se seguiu a completa
pacificação de toda a Provincia. Mode do Con
selheiro José Bonifacio de Andrada e Silva no
mesmo dia em que, sele annos antes, tinha
sido nomeado pelo Senhol' D. Pedro I Tutor
de seus Augustos Filhos (6 de Abril ). Assas
sinato do Presidente do Rio Grande do Norte
Manoel Hibeiro da Silra Lisboa (11 de Abril).
COulbate e derrota dos Imperialistas, comman~
dados pelo M~rechal Bur.reto e Bl'igadeiros Cu
nha e Calderon, na illa do Rio Pardo ( 30
de Abril), Aberlura do Collegio de Pedro II
debaixo da direcção do Bispo de Anemuria,
seu primeiro Reitor (1. 0 de Maio), Fundação
c inslaUação do Inslituto Historieo e Geogra
1 hico Brasileiro, cujos Estalutos foram apro
vados por Aviso de 4- de Abril do anno seguinte
( 21 de Outubro). RcbeUião de Raymundo
Gomes na Villa da Ma.nga do Iguará, Comarca
de Ilapiclll'ú-mirim na Pl'ovincia do Maranhão
( 14 de Dezembro) , 1838

PCi'da de duas Canhoneiras Imperiaes lomadas
pelo rebeldes do Rio Grande no Rio Cahy (31
de Janeiro), Retirada precipitada do Marechal
Antonio Elisiario, Presidente e Commandantc
das Armas <.la mesma Provineia, chamada do
Cahy (2 de Fevel'eil'o ). O Maranhão assolado
pelos bandos de Raymundo Gomes: Caxias
tomada por estes bandos e saqueada (1. o de
1 ulho ). O Caudilho rebelde David, Canavarro
occupa a Villa da Laguna (23 de. Julho ), e
toda a Provincia de Santa Calharina á excepção
da Ilha do mesmo nome. O Capitão de Mar e
Guerra Frederico Mariath retoma a Laguna-
com a sua esquadrilha (15 de Novemhro ), . 1839

Combate do Taquar)' entre uma brigada do Exer
cito Imperial, ao mando do Tenente General
Manoel Jorge Rodrigues, e os rebeldes dirigidos
por Benlo Gonçalves ( 3 de Maio), Pl'ojeelo
<Ipl'csentado no Senado para a Maioridade do

II. 22
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.Senhor D. Pedro II ( 13 de Ma~.o ). AUaque déj.
Villa de S. José do Norte pur B)enlq Gonçalves
e Canavarro com mil e clpzento~ h,qmens ( 1"6
de Julho )1' Adiamentp da Call1aras: reunião
no Senado, e nova conyocaç1ío da A. sembléa
Geral ( 22 de J ulbp ). Proclamação q,p. Maiori-
dade e juramenlo do ImpGrador no Paço do
Senado (23 de J ul/J.o )! Nomeação do primeirQ
Ministerio formado pelo Imperador no exer-
cício de suas allas aLlr.ibuiçães ( 24 de J,ulho ).
Decreto de alIlnistia gera~ ( 22 de, Agosto ).
Missão do Deputado Alval'es Milchado ao Rio
Granqe do Sul; os rebeldes não aceilão a
amnistia; Alvares Machado nomeado Presidente
da mesma Provincia rompe com os rebeldes
a sua missão de paz ( 8 de l?ezembro ). Reno
vão-se a& hostilidades (10 de Dezembro)... !840

Demissão do primeiro Ministerio nomeado pelo
Imper,adqr em MaioridacJe (23 de Mamo). Pa
cificação do Maranhão -por e!feito da amnistia
geral. Garlfl de Lei reconhc~endo aI Sp.nhora
D. Maria Amelia, filha legilima do Senhor D.
Pedro r e'dá SenhQra'D'. Amelia de Leuchtem
berg, como Princeza do Brasil ( 5 cln J uIbo ).
Sagração e Coroação do Sr. D; Pedro II, Im
perador Constitucional e Dofensor Perpetuo. do
Brasil (18 de iulho) , 184!
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Assento, e Condisões, com que os Senhores do Conselho Su
premo, residentes no Arrecife, entregão ao Senhor Mestre
de Campo General Francisco Barreto, Governador em Per
nambuco, a Cidade Mauricéa, Arrecife, e mais forsas, e
fortes junto d'ellas, e mais praça" qde tinhão occupadas
na banda do Norte, a saber: a Ilha de Fernão de Noronha,
Ce!,rà, Rio Grande, Paraiba, Ilha de Itam aracà: acordado
tudo pelos Commissarios de huma, e outra parte, abaixo
assignados.

§. 1. Que o Sr. Mestre de Campo General Francisco
Barreto dá por esquecida toda a guerra, que sc tem
comeltido, com os vassallos dos Srs. Estados Geraes das
Pl'ovincias- nidas, e Companhia Occidental, contra a
Nação Portugueza, ou seja por mar, ou por terra, a qual
será tida e esquecida, como se nunca houvéra sido
comeltida.

§. II. Tambem sel'áo comprehendidas n'esle acordo
todas as nações de qualquer qualidade, ou religião quc
sejão; que a todas perdôa, posto que hajão sido rebeldes
a coróa de Portugal: e· o mesmo o concede, no qne
póclc, a todos os Jlldeos, que estão no Arrecife, c cidade
de nlauricéa.



4 DOCUil1JlNTOS.

§. III. Concede a todos os vassallos, e pessoas, que estão
debaixo da obediencia dos Srs. Estados Gel'aes , tudo o que
fôr de bens móveis, que actualmente estiverem possuindo.

§, IV. Concede aos vassallos dos Srs. Estados Geraes,
que lhes dará de todas as embarcações, que estão dentro
do porto do Arrecife, aquellas que fOl'em capazes de
passaI' a linha, com a artilheria, que ao SI'. Mestre de
Campo General parecer bastante para sua defensa, da
qual não será nenhuma de bronze ~ excepto a que se
concede ao SJ'. General Segismundo Van Soop.

§. V. Concede aos vassallos dos ditos Srs. E3tados
Geraes, que forem casados com mulheres portuguezas,
ou nascidas na terra, que sejão tratados como que se
farão casados com Framengas, e que possão levar com
sigo as mulheres portuguezas por sua vontade.

§. VI. Concede a todos os vassallos acima referidos,
que quizerem ficar n'esta terra, debaixo da obediencia
das armas portuguezas, e que no que toca á Religião,
viverão em a conformidade, em que vivem todos os
estrangeiros em Portugal actualmente.

§. VII. Que os Fortes situados ao redor do Al'l'ecife,
e cidade Maul'icéa, a saber: o Forte das Cinco Pontas,
a casa d~ Boavis,ta, e do mosteil'o de Santo AntQnio, o
castello da cidade l\lauricéa: o das tres Pon~as, o de
Brum cem seu reducto, o casteIlo de S. Jorge, o cas
tello do mar, e as. mais casas fortes, e ba terias, se eu trc
g.aráõ todos á ordem do Sr. l\lestre de Campo Ge
neral, logo que acabarem de fil'mar este acordo, c
assento, com a artilheda, e munições que tem.

§. VIII. Que os vassalIos dos Srs. Estados Gel'aes,
moradores no Arrecife e cidade l\laudcéa, poderão ficar
nas ditas praças, no tempo de tres mezes; com tanto
que entregarão logo ás armas c bandeiras, as quaes se
melterão em h\lm armazem, á ordem do Sr. l\lestre de
Campo GeJ;lCl'al, durante os tl'es mezes" e quando se
quizerem embarcar (ainda que seja antes dos tres mezes)
lhas clarão I?ara sua defensa. E logo, jtVltamente com as
ditas forças, entregarão o Arrecife, e cidade l\lall,ricéa;
e lhes concede que possão comp"'ar aos Portuguezf;ls,
lias ditas praças, todos os mantimentos, qUlllhe~ forem
lIecessat:ios para seu sustento ,. e vil,lgem.

§. IX. As neg.ociações,. e alienaçpes, q1?e os ditos vas
salIos fizerem" em lJ.uan\o, (IL,Il:31'elM o~ ditos tres mezes,
seráõ feilas na conformidadc acima l'efel'ida.. .
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§, X. Que o 81'. i\Iestre de Campo General assistirá
com seu exercito onde lhe parecer melhor: mas f1lJ'á,
que os vassallos dos 81'S. Estados Geraes de nenhuma
pessoa portugueza sojão molestados nem vexados, antes
sedõ tl'atados com muito respeito e cortezia, e lhes
concede que nos ditos tres mezes, que hão de estar na
tel'l'a, possão decidir os pleitos., e questões que tiverem,
Imos com outros, diante dos seus ministros de justiça,

§ XI. Que concedc aos ditos vassallos dos Srs. Estados
Geraes, levem todos os papeis, que tiverem de qualquer
sorte que sejão, e levem tambem todos os bens mo
veis, que lhes tem outorgados no tel'ceiro artigo o Sr,
l\Iestre de Campo General.

§. XII. Que poderão deixar os ditos bens moveis,
acima outorgados, que tiverem por vender, ao tempo
de sua embarcação, aos procuradores, que nomearem,
de qualquel' nação que sejão, qllC fiquem debaixo da
obediencia das armas portuguezas.

~. XIII. E lhes oouc.edo todos ós mantim..entos, assim
secos, comu molhados, que tivenem nos armazens do
Arrecife, e fortalezas, para:se sel'V'Írem d'elles, e fazerem
sua vingcm: largando aos "Mldados os de que elles neces
sitarem para seu sustento, é viagem; mas não lhes- ou
torga o maçame para os navios, porque promette dar
lhos apal'elhadós, pat':} quando partirem para Dollanda.

§. XIV. Que sobre as dividas, e pertençóes, que os
ditos vassallos dos Sl'S. Estados Geraes pertendem dos
moradores porluguezes, lhes concede o direito, que Sua
l\1agestade o Senhol' Rei de Portugal lhes decidir,
ouvidas as partes.

§. XV. Que lhes concede, que as embarcações per
tencentes aos ditos vassallos, que chegarem a este porto,
ou fóra d'elle, POI' tempo dos primeu'os quatro mezes,
sem ter noticia d'este acordo, qúe possão livremente
voltar para Hollauda, sem lhes fazerem molestia alguma.

§. XVI. Que concede aos ditos vassallos dos Sl'S. Es
tados Gemes, que possão malldar chamar os seus navios,
que tl'azem n'esLa costa, para que d'este porto do Al'l'e
cite se possão tambem embal'eal' n'elles, e levar n'clles
os bens moveis acima outorgados.

§, X VII, No que toca ao que os ditos vassallos pedem,
sobl'e não prejudicar este coneel·to, e assento ás conve
niencias, que poderem estar feitas., entre o SI', Rei de
Portugal, e (i)5. Sl's. Estados Gel'aes, anles de chegar
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noticia do dito concerto, não concede o Sr. Mestre de
Campo General; porque se não intrometle nos taes
acordos, que os ditos 51's. tiverem feito, por quanto de
presente tem exercito, e poder para conseguir quanto
emprehender em restituição tão justa.

Artigos lIfilita,·es.

§. XVIII. Que todas as offensas, e hostilidades quanto
aos 51's. Estados Geraes, e vassallos, que se tem comet
tido, se esquecem na conformidade acima referid&.

§. XIX. Quc o Sr. l\'1estI'e de Campo General con
cede, que os soldados assistentes 110 Arrecife, e cidade
lVlauricéa, e seus fortes, saião com suas armas, mecha
acesa, balla em boca, bandeiras largas, com condição
que passando pelo nosso exercito portoguez, apagaráõ
logo os morrões, e tiraráõ logo as pedras das espin
gardas e cravinas, e metteráü as ditas armas na casa,
ou armazem, que o Sr. Mestre de Campo General lhes
nomear, das quaes elle mandará ter cuidado, para lhas
entregar, quando se embarcarem, e só ficaniõ com ella
todos os officiaes de sal'gento para cima. E quando
se embárcarem, seguiráó direitamente a viagem, que
pedem, aos portos de Nantes, Arrochella, ou outros das
Provincias-Unidas ,-s-cm tomarempor(o algum da Corua
de Portugal. Para firmeza do que, deixaráõ os vassallos
dos ditos 5 ('s. Estados Geraes, em refcns, tres pessoas;
a saber: nm official maior de guerra, outra pessoa do
Conselho supremo, e outra dos maiores vassallos dos
51'S, Estados Geraes. E que os officiaes de guerra, sol
dados d'esta praça do Arrecife, e mais portos junto a
elle, se embarcarão todos juntos, em companhia do Sr.
General Segismundo Van Scop: com condição, que se
entregaráõ primeiro á ordem do Sr. Mestre de Campo
General, as praças, e forças do Rio Grande, Paraiba,
Itamaracá, Ilha de Fernão de Noronha, e Ceará; para
cumprimento de tudo o referido n'este capitulo, dei
xando as pessoas que se pedem em refens.

ti, XX. Que concede ao Sr. Segismundo -Van Scop,
que depois de entregues as ditas praças e forças acima
referidas, com a artilheria, que tinhão, até á hora quc
chegou a Armada á vista do Arrecife, levc vintc peças
de arlilheria dc bronzc, sorteadas dc quatro até dezoilo
libras, além das peças de ferro, q\lC scráõ nccessarias
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para defensa dos navios, que forem em sua companhia;
com as quaes lhe daráõ suas carretas, e munições ne
cessarias; o mais trem se entregará á ordem do Sr.
Mestre de Campo General.

§. XXI. Que o Sr. Mestre de Campo General lhe con
cede as embarcações necessarias para a dila viagem na
conformidade acima referida.

§. XXII. Que o Sr. Mestre de Campo General lhe
concede os mantimentos, na conformidade que estão
concedidos no capitulo 13 acima; c dado o caso, que
não bastem os ditos mantimentos, o Sr. Mestre de Campo
General promette de lhe dar os de que necessitarem
os soldados.

§. XXIII. Que o Sr. Mestre de Campo General con
cede ao Sr. General Segismundo Van Scop, que possa
possuir, alienar e embarcar quaesquer bens moveis, e
de raiz, que tem no Arrecife, e os escravos que tiver
comsigo, sendo seus. E que o mesmo favor concede aos
""':ciaes de guerra, e que possão morar nas casas, em
que vivem, até a hora da partida.

§. XXIV. O Sr. Mestt'e de Campo General concede
aos soldados doentes e feridos, que se possão curar no
hospital em que estão, até que tenhão saude para se
poderem embarcar.

§. XXV. Que em quanto estiverem os soldados do Sr.
General Segismundo Van Scop em terra, não seráõ
molestados, nem offendidos de pessoa alguma por tu
gueza. E em caso que o sejão, ou lhes fação alguma
molestia, se dará logo parte ao Sr. Mestre de Campo
General para castigar a quem lha fizer.

§. XXVI. No tocante a irem juntos com os soldados,
que hoje estão no Arrecife, os que se rendêrão, e apri
zionárão antes d'este acordo, não cqncede o Sr. Mestre
de Campo General; porque tem dado já cumprimento
ao que com elles capitulou sobre sua entrega.

§. XXVII. O Sr. Mestre de Campo General concede
perdão a todos os rebeldes, especialmente a Antonio
Mendes, e mais Judeos assistentes no Arrecife e Torres
junto a elle. E da mesma maneira aos l\lulatos, Negros
e l\lamalucos; mas que lhes não concede a honra de
irem com armas.

§. XXVIII. Que tanto "que forem assignadas as ditas
capitulações, se entregaráõ á ordem do Sr. Mestre de
Campo General as praças do Arrecife, e cidade Mauri-
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céa, e todos os mais fortes e redutos, que estão ao redor
das ditas praças, com sua artilheria, trem e munições.
E que o Sr. ~Iestre de Campo General se obriga ri dar
guarda neeessaria, para que no alojamento das ditas
pl'aças, esteja com scgurança a pessoa do Sr. general
Segismundo Van Scop, e mais omeiaes, c ministros
durante o tempo concedido.

§. XXIX. E sobre todos estes capitulas, c condições
acima contratados, sc obrigão os SI"S. ao supremo Con
selbo, residente no AI'l'ecife, a entregnr tambem logo,
á ordem do SI'. Mestl'e de Campo Gellel'al, as Praças da
Ilha de Fernão de NOI'onha, Ceará, Rio Gráude, Paraiba,
Ilha de Itamaracá, com todas suas forças, e artilheria
que tem, e tinhã.o ate a chegada da armada portn
gueza, que de presente está sobre o Arrecife, e cidade
1\lamicéa. 1\las que o SI', l\Iestro de Campo General será
obrigado a mandar ao Ce:u'a huma náo, s:uffioiente para
se embarcar n'ella a gente, assim lnoradores, como
soldados, vassallos dos ditos Srs. Estados Geraes, com 'lll

referidos bens: a qual náo levará mantimentos para sus
tento da viagem das ditas pessoas, que.se embarcarem do
Ceará. E que todos os navios c embarcações j que esti
verem naquelles portos do Rio Grande, Paraíba, e Ilha
de Itamaraca, capazes de podel'em passar a linha, lhos
concede o SI" Mestre de' Campo General" para sua via
gem, e trespasso de seus bens; mas que não levarão
artilhm'ia de bronze, mais que a de fefl'o, neoessaria
para sua defensa. Feito .n'esta campanha do Tabol'da a
26 de Janeiro de 165[1. /Segunda feira pelas onze horas
da noite.

FranCisco Ba'Teto.
Andre Vidal de Negreir'os.
AfTonso de Albuquerque.
O Capitão Secrelm'io Manoel Con·

,~alves COI'reia.
O Ouvidor, e Auditor' Francisco

Alvar'es Moreira.

Segislllundo Van Scop.
Gisbel'lo Vuit.
O Tencnte Gene,'al Vandcrual,
O Capitão Valoà.
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B.

9 '

J)ecrcto de 7 de Março de 1821 pelo qual S, M, F. declara
a intenção de voltar para Lisboa, deixando encarregado
do Governo Provisorio do Reino do Brasil o Prinoipe Real
do Reino Unido.

Tendo-se dignado a Divina Providencia de conceder,
npóz uma tão devastadora guerra, o suspirado benefi-cio
da p~z geral entre todos os Estndos da Europa, e de
pel'mittir que se começassem a lançar as ba~es da feli
cidade da l\lonarchin POl'tugueza, mediante o njllntal:nento
(las Côrtes Geraes, extraordinariamente congregndas na
minha muito nobre e leal cidade de Lisboa, para dal'em a
todo o Reino Unido de Porlugnl, Brasil e Algarves, uma
constituição politica conforme aos principias liberaes
que, pelo incremento das luzes, se acham geralmente
recebidos por louas as nações; e constando na min hã
_.:ãl presença, pai' pessoas doutas e zelosas do serviço
de Deos e meu, que os animos dos meus fieis vassalIGs,
principalmente dos que se achavam n'este reino do Bra
sil, anciosos de manterem a união e integridade da mo
narchia, f1uctuavam em um penoso cstado de incerteza,
ePl quanto eu não houvesse pOr bem declarol' de uma
maneira solemne a minha expressa, ohsolula e decisiva
approvação d'aqueIla constituição, para ser geralmente
cumprida e executada, sem alteração nem dilferença,
em todos os estados da minha Real Corôa: fui servido
de assim o declarai' pelo meu decreto de 24 de F,evereil'o
proximo passado, prestando juntamente com' toda n
minha real família, povo e tropa d'esta côrte, so
lemne juramento de obsel'var, manter e guol'dar a dila
constituição, n 'este e !lOS mais reinos e dominios da
IIl0narchia, tal como eIla fôr deliberada, feita e acor
dada pelas mencionadas Côrtes Geraes do Reino; orde
nando oulrosim aos go\'el'l1adores e capitães generaes,
e autoridades civis, militares e ecclcsiasticas, cm todas
as mais prodncias, pl'esLaSsem c deferissem a todos os
meus sllhdilós e suhullemos similhallle juramento,
como· um novo penhor, e "inculo que deve assegurar
a união e integridade da .IIIonarchia,

IIIas, sendo a primeira e sobre todas essencial condI
ção do pacto ~ocial, d'esta !naneira aceito e jurado por
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toda l\ nação, dever o Soberano assentai' a sua resi·
dencia no Ioga r onde se ajnnlarem as Côrtes, para
lhe serem promptamente apresentadas as leis que S6

forem discutindo, e delJe receberem sem delongas a
sua indispensavel sancção; exige a escrupulosa religio
sidade com que me cnmpre preencher ainda os mais
arduos deveres que me impõe o prestado jUr<l~ento,

que eu faça ao bem geral rle todos os meus povos um
dos ruais custosos sacrificios, de que é capaz o meu
paternal e regio coração, sep.arando-me pela segunda
vez de vassaJ]os, cuja memoria me será sempre saudosa,
e cuja prosperidade jamais cessará de ser, em qu... quel'
parte, llm dos mais assiduos cuidados do meu paternal
governo.

Cumpl'Ía pois que, cedendo ao dever que me irnpoz
a Providencia, de tndo sacrificar pela felicidade da nação,
eu resolvesse, como tenho l'esolvido, transferir de novo
a minha côrte para a cidade de Lisboa, antiga séde e
berço original da l\lonarchia, a fim de ali coopel'ar cóm
os deputados procuradores dos povos na gloriosa emprc?a
de restituir á briosa nação POl'tugueza aquelJe alto gl'áu
de esplendor com qne tanto se assignalou nos anligos
tempos; e deixando ú'esla côrle ao mep Q1uito amado o
presado filho, o Principe Real do Reino nido, encar"T
regado do governo provisodo d'este Reino do "Brasil, em
quanto nelle ,se não achar estabeleeicla a constituição.
geral ela nação.

E para qlW os meus povos d'este mesmo Reino do
Brasil possam, quanto antes, pal'licipar das vantagens da
representação nacional, enviaudo proporcionado numero
de dep!'_ 'dos procuradores ás Côrles Geraes do Reino
Unido: em outro decreto, da data d'e te, tenho dado
as precisas determinações, para que desde logo se comece
a proceder cm todas a,s províncias á eleição dos mesmos
deputados na forma das instrucções, que no Reino de
Podugal se adoptanlm para esse mesmo elfeito, passando
~em demora a esta côrte os que successivamente forem
nomeando n'esta provincia, 3 fim de me poderem acom
panhai' os que chegarem antes da minha sahicla d'este
Reino; tendo eu aliás providenciado sOQre o transporte
elos que uepois d'cssa epucha, ou das outras provincias do
:Norte, houverem de fazer viagem para aquelle seu des
~ino, Pala cio do Rio de Janeiro aos 7 de Marco de 1821.'
- Com a rubrica ele Sua i\1ages~ade.·" .-
~
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Decreto cÍe 22 de Abril de 1821 estabeiecencÍo a Regenciâ do
Bra,il na Pessoa do Principe Real do Reino Unido.

Sendo indispeusavel proyer ácerca do governo e admi
nistração d'este Reino do Brasil, d'onde lUe-aparto com
vivos sentimentos de saudade, voltando para l'ortugal,
{lor cxigirem as actuaes circumstancias politicas, enULl
ciadas no (lecreto de 7 de Marco do corrente anuo: e
tendo Eu cm vista não só as raz"ões de publica utilidaue
e interesse, mas tambem a particular consideração que
merecem estes meus fieis vassalIos do Brasil, os quaes
Instam pam quc Eu estabeleça o govel'no, que deve
rege-los na !\linha al1sencia, e em quanto niío chega a
cOllstituição, de um modo cOIH'eniente ao estado pl'esente
d:ls cansas, e á cathegoria politica a que foi elevado este
pa iz, e ca paz de cousolidar a prosperidade pnblica e
parliculal': Hei por bem e Me PI'az eucan'egar o governo
geral, e inteira administração de to(lo o Reino do Brasil,
ao i\leu muito Amado e Prezado Filho, Dom Pedro de
Alcantara, Principe Real do lleino-Unido de Portugal,
Bra iI e Algarves, constituiudo-o llegente e Meu Logat'-Te
nenle, para que com tão preeminente titulo, e segundo
as instrucções, que acompanham a este decreto, e vão por
mim assignadas, governe em l\liuha auseucia, e em
quanto pela constituição se não estabelece outro systema
de regimell, todo este Reino com sabedoria e amor dos
POI'OS, -Pelo alto conceito que Fórmo da sua prudencia
e mais virtudes, Vou certo, de que nas cousas do governo,
firmando a publica segurança e tranquillidade, promo
vendo a prosperidade geral, e cOl'l'espondendo por todos os
modos as Minhas esperanças, se haverá como bom Priu
cipe, amigo e pai d'estes povos, cnja saudosa memol'ia
Levo profundamente gràvada no Meu, Coração, e de quem
tambem Espero que, pela sua obediencia .ís leis, sujeição
e respeita ás auterida,des, J'd,e llC'compensal'éÍõ do grande
sael'ificio ',que faço separando-Me de Men Filho l'rimo
genito, Meu' Hei'delro e, Sucessor do Throno, para lhes
deixa'I' como em penhol' do apreço que deJles Faço. 0
mesmo Pl'incipe 'e tenha assim. entendido, c executará;
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mandando expedir as necessal'Ías participações, Palado
da Boa Vista, em 22 de Abril de 1821.

Com a l'ubricacle SUA MAGESTADE,

Instrucções a que se refere o Real Decreto de 22 de A bríL
de 1821.

o PRI[ CIPE REAL do Reino-Unido toma o Titl'lo de
PRINCIPE REGENTE e l\Ieu Lagar-Tenente no Governo
Provisol'io do Reino do Bra ii, de que fica encaT1'e~ado.

Neste Governo será o Conde dos Arcos Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias do Reino do Brasil e
Negocias Estrangeiros; o Conde da Louzã, Dom Diogo de
Menezes, Ministro e Sccretal'Ío de Estado do Negocios
da Fazcnda, como actual he. Serão Seel'etal'Íos de Es
tado interinos: o Marechal de Campo Carlos Frederico
de Caula, na Repartição da Guerra: o Major General
da Armada Manoel A.ntonio Farinha, na Repartição da
Marinha,

O PRINCIPE REAL tomará as suas Resolucões em
Conselho, formado dos Ministros de Estado, e 'dos dois
Secretarias de Estado interinos; e as suas Determina
ções serão referendadas por aquelle dos l\Iinistros de
Estado, ou Secretarias da competente Repartição, os
quaes ser5 o responsaveis.

O PRINCIPE REAL tel'á todos os Poderes para a Ad·
ministração da Justiça, Fazenda, e Govet'no Eeonomico:
Poderá commutar, ou perdoaI' a pena de morte aos
Réos, que estiverem incursos nella pOl' sentença: Re
solverá todas as Consullas relativas á Administracão
Publica, .

Proverá todos os Logal'es de Lcu ras, € Officios de
Justiça, ou Fazenda, que estiverem vagos, ou venham a
vagar, assim como lodos os EmpI'egos Civis, ou Mili
tares; enlrando logo por seu Decreto os nomeados no
exercício e fl'Uição dos seus Logares, Officios, ou Em
pregos, depois de pagarem os Novos Direitos, ainda
quando os respectivos Diplomas deyam ser remettidos á
Minha Real Assignatura, por serem dos que exigem esta
formalidade; a qual nas Cartas e Patentes será indis
pensavcl. Para a prompla expedição dellail poderá o
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Í'RINCIPE náo só assigllar os Alval'ás, em virtude dos
quaes se passam as Cartas, mas talÍlhem conceder
aquellas Dispensas, que pot estilo se concedem para Oli

Encartes.
Igualmente pI'overá todos os Beneficios curados ou não

curados, e mais dignidades Ecclesiasticas, á excepção
dos Bispados: mas poderá propôl'-l\le para elles as Pessoas.
que achar dignas.

Poderá. fazer Guerra offensiva, ou defensiva, contra
qualquel' Inimigo IIue aUacar o Reino do Brasil, se as
circumstancias forem Ião urgelltes, que se torne de sum
mo prejuizo aos Meus fieis Vassallos deste Reino o esperar
as i\linhas Reaes Ordens, e pela mesma razão, e cm
iguaes circumslancias, poderá fazei' T régoas, ou qualquer
Tl'atado provisorio com os illimigos do Estado.

Fiualmente, poderá o PRINCIPE Conferir, como Gra.
ças Honorificas, os Habitas das Tres Ol'dcns l\lilitares,
de Chri to, São Bento de Aviz, e São Thiago da Espa
da, ás Pessoas que julgar dignas dessa dislincção; po
dendo conceder-Ibes logo o uso da Insignia, e as dispensas
do eslilo pal'a a Profissão.

No caso imprevi~to e desgraçado (qne Deos não per
mitIa que aconteça) do fallecimento do PRINCIPE
REi\. L, passará logo a Regcncia do Reino do Brasil á
PRINCEZA REAL, Sua Esposa e l\linha muito Amada,
e pJ'ezada Nora; a qual governará com um Conselho
de Regencia, oomposto dos Ministros de Estado, do
Presidente da !\lesa do Desembargo do Paço, do Re
gedol' das J ust iças, e dos Secretarias de Estado in te
rinos nas Rcpartições da Guerra, e l\larinha: Será
Presidente desle Conselho o l\l inistro de Estado mais
antigo, e esta Regencia gozará das mesmas Faculdades,
e Allthoridades de que gozava' o l'RINCIPE REAL.

Palacio da Boa Vista, em vinte e dois de Abril de
mil oitocentos e vinte e hum. -REY.
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tarta do Príncipe D. Pedro, dirigida a seu Augusto Pai,
com data de 21 de Setembro de 1821.

Mcu Pai, e Meu Senhor. Domingo que se contaram
16 do corrente chegou a P,'ovidencia em 54 dias, "!t'pois
de se ter batido valerosamente com um COl'sal'io na
altura de Cabo-Verde, de cujo combate ficou bastante
arruinada; mas D"a mesma tarde em que chegou, logo
veiu o panno para terra, e no outro dia tirun-sé-lhe
o mastro do Traquete, e Gnrupes, que ficaram de modo
que não podem mais servil'; já tem outros, e no dia
26 já lia de estar prompta a sahil' para ir cumprir as
Delerminacões de V, !\l.

Agradeçó a V, 1\1. a Cal'ta de 21 i1e Julho com que
t:1I110 me hOllra, e que eu tanto prezo, por ter a
agradavel noticia de saber que V, i\I. goza de perfeita
sauile,

Logo no outro dia passei a cumpril' as Determin3çóes
de V, 1\1,

Quanto a remetter as Bases, c os dilferentes Decretos,
eu já mc tinha anticipado; porque tinha feito reim
primir as Bascs, e mais Decrctos, e ordenado (com a
authuric1ade que V, lU, Houve por bem delegar-me)
por Aviso de 20 de Agosto, para que se cumprissem
<l risca todos, e quaesquer Decl'etos, &c. que tendo
para esta Provincia sido l'emettidos officialmente, e
depois reim pressos, tivessem o sen valor, c exacto
cumprimento.

Passo já por esle (seguI do as Reaes Ol'dens de V,
1\1.) a enviar para as diLferentes Províncias todos os
Officios i1ítactos, e a oplima, e bem neeessaria Pro
clamação; igualmente os A.visos que vieram com a Pro
clamação, para que todos conheçam o sabio modo de
proceder do Soberano Congresso. Tambem mando
todas as Ordens que vieram para a Balda, e para o
Maranhão, Tambem participei ás mais Provincias; por
que conhcço o fim do reconhecimento das duas 1'1'0

Yincias, que nem eu, nem o Soberano Congresso,
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levaremos a mal quc ellas se lhe dirijam em direitura,
limitando-me eu só a esta, até V. 1\1. mandar que Cll

parta, a ler O grandissimo gosto de lhe beijar a mão,
ele O abraçar, e de gozar de nma cQmpanhia para
mim. e para todos tão agradavel.

As ordens para o 1\Ial'anhão, eu as recehi pela Leo
poldina, que chegou no dia 17 deste, e que nos trouxe
uma segunda Carta de V. 1\1, de 24 de Jnlho, com a
qnal consolou um pouco este SCl' desgraçado e ausente
Filho com a noticia, para mim mui intel'essante, de
V. 1\1. estar P hy ica e l\loralmente descançado, pela
harmonia quc reina entre V. 1\1. e o Soberano Con
gresso. Deos a conserve, como he de esperar do ca
racter de V. 1\1., e da Nação, para nossa ventura, e
para fazer o cumulo da nos a felicidade.

Se V. 1\1. me permitte, eu passo a expor o triste e
lamenlavel estado, a quc eslá rcduzida esla PI'ovincia;
pal'a que V. 1\1. me de as snas Ordcns, e Instrucções.
quc achar convenientes, para eu com dignidade me
poder desembrulhar da rene, em que me vejo envolvido,

Sen hor, esta Provincia foi treze annos considerada, e
de faclo serviu de Sédc da 1\lonarehia ~ porque as eir
cumslancias assim o tinham exigido; para cujo fim se
c labeleceram todas aquellas Hepartições neccssarias u
esse fim. Depois deste estabclecimento, Iodas as Pro-o
vincias se prestaram com o Dumerario metnllico, quc
era necessario para a sustentação de tudo isto, porqne
as rendas dcsta Provincia só não chegavam; além disto
o Banco linha credito, havia dinheiro em prata e ouro,
e não, ou quasi não, havia cobre, e todo este uume
rario girava, porquc o Banco eslava acreditado.

Felizes circumstancias fizeram com que a Sédc revel'
lesse ao seu primitivo e antiquissimo berço; todas as
Provincias, como deviam I adheriram á Causa Nacional;
o lIanco desacreditaram-no os seus dilapidadores, que
eram os mesmos que o adminislravam; quem tem di
nheiro em prata, ou em ouro, guarda-o; o ouro e prata
converteu-se em cobrc, c este mesmo é mui pouco.
e pOl' isso estimado e compl'3do já com o premio de 3
por cento; de parle nenhuma vem nada; todos 05 Es
tabelecimentos e Repartições ficaram; os que comem
da Nação são sem numero; o numerario do Thesouro
é só o das rennas da Pr·ovinda, e essas n1csmas são
pagas e~ papel; é necessario pagar a tudo quantQ
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ficou estabeleciJo, como são, o Estado Maior, Tribu
naes, &c,; não ha dinheiro, como já fica exposto:
não sei o que hei de fazer. Eis aqui fielmente o triste
quadro que re 'esenla esta Provincia (e não pinLado
com as mais vivas córes), c a desgraçada sitnação
daquelle qne se vê (no meio do expendido) compromet
tido, e permitta-me V. l\l. esLa libel'dade, sacrificado
aquelle que está prompLo a morrer paI' V. M. e pela
Nação. V. M., como Bom Pai, e Bom Rei, amigo dos
seus subditos, e meu mui em particular, não quel'el'á
vêr-me compromeLtido; porque me esLima, e muito mais
porque tambem vê a sua dign idade attacada; e assim,
visto todo o exposto, e altcntas (como eu espero) pai' V,
M. estas desastrosas circumstancias, haja paI' bem dar
me um quasi repentino remedia, para que el1 me não
veja envergonhado, depois de me Ler sacrificado a ficar
no meio de ruinas, e em tão desgraçadas, oomo ardnas
circumstancias, em que ficou esta Provincia, que está
quasi a estoirar, logo que o Banco, o tisico Banco
que he o meu Thermometro, estiveI' com o dinheiro
exhausto (que para iSLo não fallam quatro mezes pelos
passos giganLescos com que elle marcha para a cova
abel'ta pelos seus dilapidadores); elle de todo já não
tem ouro, nem prata, e só Lem algum cobre, qne se
tem cunhado depois de fundir-se, e este tirado de
algnmas embarcações, que o tem arl'Umado para inter
mediai' com o bom: por consequencia como não tem
credito, nem cousa que o alca nce, os seus bilhetes
valem muito pouco ou qllasi nada.,

Assim lembl'e-se V. l\J. dcsLe infeliz, que está promplo
l'I sacrificar-se pela Patria, como o tem mosLrado, e V.
M. presenciado.

Não pense V, 1\1. que eu me qnero subtrabil' ao Ser
viço da Nação, e de V, lU., mas sim ás tristes, lamen
taveis scenas, e ci.·cumstancias, em que me acho.

1)eço a V. l\l. por tudo quanto ha de mais sagrado,
me queira uispensar deste Emprego, que seguramente mo
matará pelos continuas, e horrorosos painéis que tenho,
uns já á visLa, e outros muito peiores para o futuro,
os quaes cu tenho sempre diante dos olhos; c para ir
ter o gosLo de beijar a l\lão de V. M., e de assistir ao
pé de V, 1\1. por todas as razões expendidas, e não
expendidas, V. M. pOl'doará o meu modo de escrevei'; mas
li a verdade que o f<\z, nfio sou cu; porém repare V. 1\1.)
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que o meo fim tem sido sempre bom, que é alcançar
para V. M. delicias, para a ação felicidade c gloria,
e para mim honra.

Peço a V. l\l. que mostre esta Carla ao seu Con
selho de Estado; e se elle assentar com V. l\l. que lhe
não pcrtence dar sobre iSlO pl'ovidencias, desejaria que
V. l\l. a fizesse apprcsentar ás Côrtcs por um dos lHi
uis\t'os de Estado, para ellas decl'etarem o que justo
1'ÓI' a bem da Nação, a quem eu estou prompto a
servir, e ao mesmo tempo salvarem aquelle, que C0111

tanto .,gosto segue, e se préza de seguir a Causa
acional, ser muito Constitucional, e de fallar a

verdade nua e crua.

Deos guarde, &c.

3
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E.

Representação dirigida ao Principe Regente do Brasil pela
Junta Provincial de S. Paulo em 24 de Dezembro de 1821.

a Senhor. -Tinhamos já cscripto a V. A. n .. antes
que pelo ultimo correio recebessemos a Gazela Ex
traordinal'Ía do Hio de Janeiro de 11 do corrente; e
L1penas flxámos nossa allenção sobre o primeiro Decreto
das Côrtes áeerea da Organisação dos Governos das
Provineias do Bl'asil, logo ferveu em nossos corações
uma nobre indignação, porque vimos n'elle exarado
o Systema da anarchia e da escravidão; mas o segundo,
pelo qual V. A. R. deve regressar para Portugal, a
fim de viajar' iucognito sómente pela Hespanha, França
cIngia tCITa, causou-nos um verdadeiro borrar.

a Nada menos se pertende do que desunir-nos,
enfraquecer-nos, e até deixar-nos em misera orphandade,
ul'l'ancando do seio da grande Familia Bl'asileira o
llnico Pai commum, que nos restava, depois de terem
csbulhado o Brasil do benefico Fundador deste neino,
o Augusto l>ai de V. A. n. Enganam-se; assim o e pe
ramos em Deos, que é o vingadOl' das iujustiças; Elle
1I0S dará coragem e sabedol'Ía.

u Se pelo Art. 21 das Bases da Constituição, que
approYámos c jurámos, por serem prineipios de Direito
l'ublico Uni\'ersal, os Deputados de Portngal se viram
obrigados a determinar, que a Constituição, que se
tizesse cm Lisboa, só obrigaria por ora aos l'orlugnezes
residentes n'aljuelle Reino, e quanto aos que residem
llas outras tres partes do l\lundo, ella sórnente se lhes
tornaria eommum, quando seus legitimos rlcpresentantes
ueclarassem ser esta a sua vontade; como agora e 'ses
Deputados de Portugal, sem esperarem pelos do Brasil,
ousam já legislar sobre os iuteres es mais sagrados de
cada Provincia, e de um lleiuo inteiro? Como ousam
desmembra-lo em porçães desatadas, e isoladas, sem
lhes deixarem um eentro eommum de forea e de união?
Como ousam roubar a V. A. n. a Logar-Tcnencia,
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que Seu Augusto Pai, nosso Rei, lhe eOIleeuél'a?
Como cluerem despojai' o Brasil do Desembargo do
Paço, e Mesa da Conscieneia e Ordens, Conselho
ela Fazenda, Junta do Commel'cio, Casa da Supplica
ção, e de tantos outros Estabelecimentos novos, que já
promeltiam fulur3s prosperidades? Para onde recorrel'ão
os Povos desgraçados a bem de sens interesses eeono
micos e judiciaes? Irão agora, depois ele acostumados
por doze annos a recursos promplos, a solfl'er oulra
"e7o, como vis colonos, as delongas e Irapaças dos
Tribunaes de Lisboa, a h'avés de duas mil lcgoas do
Oceano, onde os snspiros dos vexados perdiam todo o
alento e esperança? Qnem o crerá depois de tantas
palavras meigas, mas dolosas, de reciproca igualdade c
felicidades full1l'as! !

« Na Sessão de 6 de Agosto p:lssado dissc o Depu
tado das Côrtes, Pereira do Carmo, (e di se lIlTIa

verdade eterna), que a Constituição era o Pacto Soeial,
em que se cxpressavam c dcclaravam as condições,
pelas quaes nma Nação se quel' eonstituil' em Corpo
Politico; e que o fim desla Constituição é o bem geral
de todos os individuos, que devem entrar n'esle Pacto
Social. Como pois ousa ngora llmtl mel'a fracção da
Grande Nação Portugueza, sem e peral' a conc1:!são
d'este solemne Pacto Nacional, altentar contra o bem
geral da p:ll'te principal da mesma, qual '0 vasto e
riquissimo Reino do Bl'asi!, despedaçando-o cm miseros
retalhos, c pertcndendo arrancar por fim do seu seio
o Hepresentante do Poder Executivo, c anniquilal' de
um golpe de peuna todos os Tribullaes c Estabeleci
mentos necessarios á sua cxisteneia, c fulura prospe
ridade? Este inaudito despotismo, e te horroroso pCl'jul'io
politico, de ccrto não o merecia o bom e genero o
Brasil. Mas enganam-se os illimigos da ordem nas Cortcs
de Lisboa, se se capacitam qne podem :linda illnclÍl'
com vã as palavras, e ocas p.hanlasmas, o bom sizo dos
h01l1'ados Portngnezes de ambos os Munclos.

« ale V. A. n., que, se o Reino dc Irlanda, fIne
faz 11ma parlc do Reino Unido da Grã-Bretanha ("pezar
de ser infinitamente pequeno em comparação do vasto
Rei 110 do Brasil), c eslar separado da Inglaterra por
um eSlreito braço de mal', que sc atravessa cm poncas
horas, todavia conserva nm Governo Geral, on Yice
Reinado, rptc reprcscl!ta o Podcr Execlltivo do \lei d,
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Reino Unido, como poderá vil' á cabeça de ninguem,
que não seia, ou profundamente ignorante, ou louca
mente atrevido, pertendcr, que ovas tissimo Reino do
Brasil haja de ficar sem centro de actividade, e sem
Representante do Poder Executivo; como igualmente
sem uma mola de energia e direcção das nossas
Tropas, pal'a poderem ohl'al' rapidamente, e de mãos
dadas, a favor da defeza do Estado, contra qualquer
imprevisto altaque de inimigos extel'Dos, ou contra as
desol'dens e fac~ões intel'Das, que procurem allacar a
scglll'ança publica, e a nn ião recipl'oca das Provincias!

« Sim, Augusto Scnhor, é impossivel que os habi
tantes do Brasil, que fôrem honrados, e se prezarem
de ser homens, e mormentc os Paulistas, possam
jamais consentir em taes absurdos e despotismos: sim,
Augusto Senhor, Vossa Alteza Real deve ficar no Bra
sil, quaesqnel' que sejam os pl'ojectos das Côl'tes Cons
tituintes, não só para nosso bem geral, mas até para
a indepenclencia e prosperidade futura do mesmo
Portugal. Se V, A, R, estiver (o que não é cl'Ível)
pelo deslumbrado e indecoroso Decreto de 29 de Se
tembro, além de perdei' para o Mundo a dignidade de
homem, e de Principe, tOI'DandO'3e escravo de um
pequeno numero de desorganizadores, terá tambem
que responder, perante o Céo, do rio de sangue, que
de certo vai COITeI' pelo Brasil com a sua ausencia;
pois seus Povos., quaes tigres raivosos, acordarão de
cel'to do somno amadomado, em que o velho Despo
tismo os tinha sepultado, e em que a astucia de um
novo t\lachiavelismo Conslitucional os perlende agora
conservar, ,

«Nós rogamos portanto a V, A, n, COpl o maiol'
fervor, tel'll111'a e respeito, haja de suspender a sua
volta para a Em'opa, por onde o querem fazer viajai'
como um Pupillo rodeado rle Aios e de espias; nós
lhe rogamos, que se confie corajosamente no amor e
fidelidade dos seus Brasileiros, e mormente dos seus
l'aulistas, que estão todos promptos a verter a ultima
g6tta do seu sangüe, e a sacrificai' todos os seus haveres,
para não perderem o Principe idolatrado, em quem

,têm posto todas as esperanças bem fundadas da sua
felicidade, e de sua honra NacionaI. Espere pelo menos
V, A, R, pelos Dcputados nomeados por este Governo,
c pela Cam3l'u d'esta Capital, que devem qnanto antes
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le'far á Sua Augusta Presença nossos al'dentes desejos,
e firmes resoluções, Dignando-se accolhe-Ios e ouvi-los
com o amor e altenção, que lhe devem merecCl' o
seus Paulistas.

u A' Augusta Pessoa de V. A. R. guarde Deos muitos
annos. Palacio do Governo de S. Paulo 24 de Dezem
bro de 1821. - João Carlos Augusto de Oeynlzausen,
Presirlente, -Jose Bonifacio de Andrada e Situ}" Vice
Presidente. -Martim Francisco Ribeil'o de Andmda, Se
cretario. - Lazaro José GOllçalves, Secretario. - Miguel
José de Oliveira Pinto, Secretario. -Manoel Rodrigues
Jordãó-Francisco Ignacio de Souza Guimarães-João Fe1'
reira de Oliveira Bueno-Antonio Leite Pereira da Gama
Lobo - Daniel Pedl'o Muller - Andre da Silva Gomes
Francisco de Paula e Oliveira - Antonio Mafia Quartim. »

Representa~ão da Camara de S. Paulo de 31 de Dezembro
de 1821.

u Senhor, - Se é indubitavel que a Nação Portu
glleza, por seus feitos immol'taes, tem sido em todas
as epochas considerada como uma Nação de Her6es :
se é certo que nenhum povo da terra lhe pôde dispu
tar virtudes sublimes, que tan to a en nobrecem, taes
como a adhesão e fidelidade a seus Reis, enthusiasmo
pela gloria e patriotismo exaltado; tambem é incol1
testavel, que eUa é sempre a mesma, que os mesmos
sentimentos a animam, quer habite um ou outro He
mispherio. A. Historia do Brasil altesta esta verdade. As
hel'oicas proezas dos Pernambucanos, por espaço de
24 annos, conh'a seus tyrannos invasores, os Hollan
dezes; os gloriosos e felizes esforços dos Bahianos,
Fluminenses, e outros Povos, repellindo, por vezes,
aggressões estrangeiras, são exemplos, que assaz evi
denciam q"uanto os Portuguezes nascidos no Brasil
prezaram sempre a sua independencia, ainda quando
agrilhoados pelo barbara despotismo. Era impossivel,
pois, Real Senhor, que os Brasileiros' de hoje, her
deiros dos nobres sentimentos e valor dos seus
Antepassados, e iIlu5trados pelas luzes do seculo, não
vivessem possuidos do amOr da gloria, c cada vez
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mais inflammados no desejo de ver livre, e íodepenrIente
o seu Paiz Natal: era impossivel que, depois de tão
Iisongeiras esperanças de uma melhor sorte, elles não
tremessem agora de horror e indignação, prevendo
desde já o medonho futuro, que os ameaça, se se
realizarem os planos da escravidão, que lhes preparam
os Portuguezes da Europa. Com effeito o generoso
Brasil, que tão francamente se pl'estou a fazer causa
commum com Portugal, vendo illudida a sua boa fé,
e ultrajado o seu decóro nacional, reconhece hoje o
seu erro" e, á vista de procedimentos nUllca esperados,
parece jazer amadornado; podendo apenas acreditai'
tão absUl'das disposições a seu respeito. Os Paulistas
porém, não podendo POI' mais tempo disfarçar sen
justissimo resentimento, são os primeiros, que ousam
levantar sua voz, e protestar conlra actos inconstitu
cionaes, com que se pertende, illudir', e escravisar um
Povo livre, cujo crime é haver dado demasiado cre
dito a vãas promessas, e doces palavras, Desnecessario
seria narrar aqui por extenso todas as causas dos
nossos descontentamentos; V. A, R. bem as conhece,

" Sim, Real Senhor, parece que um destino fatal
pugna por arrastar ás bordas do precipicio a esses
mesmos Porlugl1ezes, que na sua Regeneração Politica
attrahiram sobre si a admiração do Mundo. Depois de
haverem conseguido o principal objecto do seu pIa no,
o arrancar do Bl'asil o precioso deposito, que o Céo
lhe confiára em 1808; depois de haverem recebido
dos Brasileiros as mais decisivas provas de uma
confraternidade sem igual, mudaram inteiramente de
tom a respeito d'estes mesmos sinceros BI'asileiros, a
cuja indiscreta cooperação dcvem em grande parte o
feliz resultado de sua perigosissima empreza. Os Repre.
sentantes de Portngal, sem esperarem pelos do Brasil,
começaram a discutir um Projecto de Constituição,
que devia ser commum a ambos os Reinos; Projecto,
em que, a cada pagina, se descobre o machiavelismo,
com que, com douradas cadeias, se intenta escravizar
este riquissimo paiz, e reduzi-lo á mera colonin. Os
Representantes de Portugal, depois de haverem, pelo
Art. 21 das Bases, reconhecido o direito, que só
competia aos Representantes do BI'asil, de fazei' a Lei
para o seu paiz, repentinamente se arrogarml1 cssc
mesmo dil'eito, e começaram a legislai' sobre os mais
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sngrados intCl'csse de todo o Brasil: elles lhe pl'cscre~

veram Governos Provinciaes, organisados de tal ma
!leira, que s6 parecem destinados de proposilo para
enfc.aqueeer-nos, dividir-nos em partidos, c desligai'
as Provincias, a fim de melhor imperarem sobre cada
uma. Elles nos tem enviado Iropas, sob pI'etextos
especiosos, sem que houvcsse inimigos externos a
combater, ou disseuções intestinas a sufrocar. !\Ias, que
homem ha tão estupido, que não penetre o verdadeiro
fim de taes expedições?

4 Os Brasileiros, Real Senhor, estão versuadidos de
que é por meio de baionetas que se pertellde dnr a
Lei á este Beino; muito se enganam de certo os seus
inimigos, qne intentam pôr em pratica tão enada
polilica; o Brasil conhece perfeitamente toda a exten
são de seus recursos. A noticia da extinccão dos Tribu
naes do IUo dc Janeiro, a da retirada' dos vasos de
guerra, c os Decretos de 29 de Setembro, vieram pôr
o cumulo á nossa desespemção. Ordenam que V. A. R.
vá quanto antes para Portugal, deixando o Rcino do
Brasil sem centro commum de govel'Uo e união, e
tornando-o dependente de Lisboa em todas as suas
relações e negocios, qual vil colonia sem contemplação.
Esta medida, a mais impolitica, que o espirito humano
podia dictar, tomada sem se consultar os Represen
tantes do Brasil, é o maior insulto, que se podia
fazer a sens habitantes; c sua execução, n6s o ousamos
dizeI', será o primeh'o signal da desunião, e da dis~

cOI'dia, sel'á o principio das desgraças inealeulaveis,
que tem de arruinai' a ambos os lleinos. A amcaçadôra
perspectiva de tantos m[!les convenceu os habitantes
(1'esta Provincia da necessidade de se reunirem para
obrarem de commnm accordo, e tratarem das mcdidas
que as circunstancias exigem a bem da P:J.tL·ia.

«A Camara, e os Cidadãos abaixo ~,ssignados,

persuadidos de que da Resolução de V. A. H. dependem
os destinos d'este llcino, resolveram enviar á Augusta
Preseuça de V, A. B.. huma Deputação, composta de
Ires Cidadãos, o Conselheiro José Bonifacio de Andrada
e Silva, o Coronel Antonio Leite }'ereira da Gam LI

Lobo, e o l\larecual José Aroucue dc Toledo Bendon,
cujo objecto he rcprescntar a Y. A. H. as te1'l'i"ci:>
conseqllencias, que necessariamente se devcm seguir
de . ua í\l1sellcia, c rogal'-lhe, haja de dilfel'Ír o !!en
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embarque até nova resolução do Congl'esso Naeio.nal;
pois é de esperar que elle, melhor illusll'ado sobre
os reeiproeos e verdadeiros interesses dos dois reinos,
decrete ontro systema de união fundado sobre bases
mais justas e razoaveis; a principal das quaes será
certamente a conservação de V. Ii. R. n'este reino,
sem a qual jamais os Bragileiros consentirão em uma
união ephemera. A Deputação terá a honra de expressar
a V. A. R. os pl1l'OS sentimentos dos sens Paulistas,
e a firme rcsolução, em que se ach am, de prcferirem
a morte á escravidão, e de não pouparem sacriGcios
até esgotarem a ultima gôtta de seu sangue, para sus
tenlarem sens direitos. Praza aos CéGS que V. A. R.,
cheio de prudencia c sahedoria, annúa a nossos votos,
púis de outra maneira, rios de sangue tem de inundar
este bello paiz, (lue de certo não mel'ece a sorte que
lhe pertendem destinar.

a A Augusta l'essoa de V. Ii. R. guarde Deos muito
annos, como havemos mister. S. Paulo, em vereação
de 31 de Dezembro de 1821. »

Representação do Bispo de S. Paulo, do I.· de .Janeiro
de 1822.

a Senhor. - O Bi po de S. Paulo, o Cabido da sua
Sé, e o Clero do seu Bispado, pelo scu procurador o
Padrc Alexandre Gomes de Azevedo, Vigado collado
da fregllezia de Mbóy daquelle Bispado, com a maiol'
submissão e respeito se apreseuta !la Real Presença de
V. A. R., depois de o{ferecer a Dcos as supplicas, c
orações pela sande e felicidade dc V. A. R., da Au
gusta Senhora Princeza Real, e de toda a Augusta
Beal Familia.

a Senhol', foi para nós, e pnra todo o povo de S.
Paulo, c dc todo o Brasil, como uma selta, qne
atravessou os nossos cornções, O Decreto das COrtes de
Portugal, qne manda que V, A, R. seja recolhido a
Lisboa, deixnndo·nos orphãos sem Pai. Este Deereto, tão
longe está de fazer a felicidadc dos povos, a qne se
llevem dil'Ígil' todns a Leis, que só serve dc fnzer a
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sua infelicidade, (' fomentar dcsordens c parlidos, que
infallivelnfente e hão de segnil' da auscncia ele Y, A. n.
apal'tanelo-se el'e le continente do nrasil. Pcnsam muito
mal as Côr~es, se julgam 'luerer reduzir o reino do
J3rasil <i uma Provincia captiva dc I4isboa, para ellas
dQIÍlioarem com um poder despotico e servil. Pcrlen
dem ilIudir a V. A. R. com o pretexto de ir viajar pelos
reinos de Castena, França e Inglaterra; este iutento
não é senão a fim de lerem a V. A. R. como capLivo,
se se apartaI: do Bra iI para Lisboa. V. A. R. é um
Priocipe religioso, e de alla contemplação; não tcm
necessidade de viajar nos reinos cstl'3ngeiros; no seu
reino e dominios tem muito que observar, viajando l1'e1les.

« Não se aparte V. A, H. do reino do BrasiI-, onde
todos os Brasileil'os estimam, amam e reverenciam a V,
A. R., sobre tudo os honrados Paulistas; todos eIles, cn
e o meu clero, estamos promplos a dar a viela por V. A.
n., C pela Real Familia. V. A. R. em conseieucia devt~

ficar n'esle reino do Brasil, governando, para evitaI' as
consequcncias funestas, que da ausencia de V. A. n.
infallivelmente se hão de seguir: pois os Bl'asileil'Os são
honrados, e eslão com os olhos muito abertos para velO
o que lhes convcm; se V. A. R. seguÍl' o que pertcndem.
as Côrles, ha de se aiTepender, c sem remedio. Siga
V. A. R. o dito de Cesar, que dizia, - que valia mais ser
o primeiro cm huma Aldêa, que o segundo em Roma.

«Rogâmos pois a V. A. n. que, para b~m seu e
nosso, satisfaça ás nossas supplieas, tão bem fundadas
na religião, que lambem parleecrá da ausencia !le um
Principe tão religioso, e formado conforme o coração
(le Deos, segundo se explicam as Sagradas Escripturas:
não nos deixe V. A. R. orphãos, sujeito a tantos infor
tunios. Governe V. A. R. este reino do Brasil 'com
aq uella mesma caridade, prudencia e sabedoria, com
que até agora tem governado e attrahido os corações
tI'este Povo Brasiliense; e o Povo de Portugal se con
tente com a presença de S. lU. Fidelissima, que é
de superablludancia; pois elles antes, segundo diziam,
Se conlentavam só com a presença de uma Pessoa Real.

« Deos gnarde a V. A, R., a Angusta Senhora Prin
ceza Real, e toda a Augusta -Real Familia pOl' muilo
e dilotados annos.

« S. Paulo, 1.0 de Janeiro de 1822.-De V. A. R.
o mais humilde 5ubdito. -lIfat!wIIs Bispo. b
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Offieio do Governo de S. Paulo do 3 de J&neil'o de 1822.

« Senhor, - A Vossa Alteza Rear se hão de apresentar
com esta o Conselheiro José Bonifacio de Andrada e
Silva, Vice-Presidente d'este governo, e o membro do
mesmo o Coronel Antonio Leite Pereil'a da Gama Lobo,
os' quaes já anmlllciámos a V. A. n., que ficavam a
sahi!' para essa côrte, como Depntado!) do Governo, a
pedirem a V. A. R. se demore, e não deixe '\ cste
Reino em misera orphandade, alé que as Córtes Geraes
e Constituintes da Nação, e depois de lerem no seu
gremio todos, ou a maior parte dos Deputados d'este
reino, l'esolvam com pleno conhecimento de causa, e
despidos de toda a prevenção, O que convier á utilidade
geral do Reino-1:!nido: o Governo pede novamente a
V. A. n. altenda aos seus Deputados, como esta Pro
vincia tem direito a esperar~ pelos longos e notarias
serviços, que elIa tem feito 'ao Estado, e sobre tudo,
pela sua fidelidade e adherencia á Sereníssima lleal Casa
de Bragança. _

« A' Pessoa de V. A. R. Guarde Deos mui los annos.
Palacio do Governo de S. Paulo, 3 de Janeiro de 182'2.
- João Gados Augusto de Oeynltausen, Presidente. ~
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, Secretario. -Lazaro
José Gonçalves, Secretario. -Miguel José de OLiveil'a
Pinto, Secretal'Ío-.Ll1anoel ROdrigues .T01'dão-Fmncisco
ele Paula e Oliveil'a -Daniel Pedro MulteI' - Antonio Maria
Quartin - João Ferreira de Oliveil'a B"eno - André da
Silva Gomes. »

Falia do Orador da Deputação de S. Paulo em 26 de
Janeiro de 1822.

u Senhor. - O Governo, Cam ara , Clero c Povo de
S. Paulo~ que aqui nos enviam como seus Deputados,
de cujos sentimentos, e firme resolução temus a honra
de ser o orgam perante V. A. R., impacientes de con::
tinuar a solfrer tantos velhos abusos, e o accresciml> d!
outros novos introduzidos pela impericia, pela má fé e
pelo crime, applaudiram com enthusiasmo as prime-iras
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tentativas, c os nobres esfol'çOS dc scns irmãos da
Europa, a bem da Regeneração Politica do vasto impe
rio Lusitano; mitigaram porém o seu ardor e confiança,
logo que reflectiram com madureza e sangue frio 110

Manifesto das Côrtes ás naçõcs estrangeiras, em que
deplorando-se o estado dc miseria e de pobreza em
que se achava ,Portugal, indicava-5e rebuçadamentc,
como medida necessaria, o restabelecimento do antigo
commercio exclu ivo colonial, origem fecunda das
desgl'aças, e do longo ~batimeuto, em que jazêra o
reiuo do Brasil.

u Examinamm depois as bases da Constituição da
nIonarchia l'orlugueza, e as approvaram e juraram,
como principios incontestaveis de direito publico uni
versaI: ma"!; o projecto da llÇJva constituição politica,
cntão aiuda uão dcbatido e convertido cm Lei, projecto
em muita parte mal peusado c injusto, em que sc
pertendia condemnar astuciosameute o Brasil a ser
outra vez colonia, e a repreeentar o papel de abjccto
escravo, cuja administração cra confiada a tutores
cgoi tas 'e avarentos, só responsaveis ás Côrles, e ao
Goveruo de Lisboa, entranhou no fuudo de sua alma
novas dlwidas, e lhes excitou novos temores e descon
fianças, Em fim apparecemm na Gazela Extraordinaria
do lUo de Janeiro de 11 de Dezerübro passado os <lois
Decretos de 29 de Setembro; cnlão rasgou-se de todo
o véo, e appareceu a tel'l'ivel realidade. O Govemo,
Camara, e Povp de S. Paulo estremeceu de horror, •
ardeu de raiva.

u Moderado porém o maior impeto ela sua indignação,
e haye.ndo reassumido a razilo os seus direito , os
homens sensatos procederam a analys31' fl'ianlel1.lc o
pl'Ímeiro Decreto Pl'ovisorio, quc ol'ganisa a fórma e
atlribuições dos Governos Proviuciaes do Bl'asil, come
çando pelo exame da genuina intelligencia d'e ·tas duas
palavras-Decrcto'Pl'ovisol'io-, e acharam que só podia
ser uma determinação temporaria, exigida pela lei
imperiosa da necessidade. Applicando pois a nrgencia dc
um tal ,Decreto ás circumstancias actuacs das di{ferell
tes Provincias do reino do Brasil, reconheccram-lIo, LI
pl'Ímeh'a' vista, inteiramentc. superfIno, por' estarem
guasi toaas rcgidas por goveruos, quc O povo legal.
mentc havia Cl'eado, usando dos direito iualienaveis,
q'tIC lhes compelcm 'como homens c como cic1aclãos
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livres, O liSO !l'csles direitos só podia modillcar-se pela
pnblieação de urna eOllsliluiç~o, frueto da sabedoria
c vontade geral. dos Ueprescntalltes dc loela;; as Provin
cias Portuguezas, .'Cllllidos em Côrles, Fundadas n'estes
direitos imp.'eseriptiveis e inalienavejs, legitimaram as
CÔrtes de Lisboa, pelo seu Decretu de 18 de li bril do
anno passado, os governos provisorios ereados nas diver as
Provincias do B.'asil, e declararam Benemeritos da Patria
os que premedilal'am, descnvolvcram e executaI'am a
Regeneração l'olitiea da Nação, I E como agora ousa o
Decreto de 29 de Setembro an Iiullar a doutrina es;tabe
lecida no Decreto de 18 de ,4.bl'il? Sc o novo' Decreto
era talvez necessario para alguma das Provincias do
Bl'asil, que estivesse em desordem e anarehia, sÓ á
esta poderia ser applieado, e por eJla aeceioodo,

~ Os cidadãos sensatos e livres ria minha Provincia
passaram depois a examinar, se um tal Decreto era
justo c conformc com as,. bases tia ConsliLuição, por
el1es approvadas e juradas: e o resultado d'este exame foi
o pleno conhecimento da sua clara e manifesta anti
constituoionalidade, porque, se cstas mesmas bases,
bem C(ue principias de direito publico universal não
podiam obrigar os Brasileiros, cm quanto pelos seus
legitimos Deputados as não adoptassem e jl1l'assem;
mu'ito menos os podiam obrigai' regras e determinações
de direito publico particular, sem o exame e approva
ção ele seus Representantes.

« COI1'sielel'aram fiualmente o referido Decreto pelo
lado da sua utilidade; c viram o que todo o POl'tugnez
sem espirilo 4e prevenção c de pártido, c só com a
mira no bem da ordem, da uniüo c felicidadc gerat
de toda a Naçiio Portugueza, devia nccessariamente
vcr, isto é, a desmembracão do reino elo Brasil em
porções desatadas, c rivac~, sem nexo, e sem centro
commum de força e unidade; vil'am um Govel'l1aelor
das AI'mas sujeito e responsavcl ao d governo de Lis,
boa, COJIl todas as aI tribuições elcspoLicas elos antigos
Capitães Gencl'<)cs, e sómente privado cl'este l~ome;

viI'am Governos Provinciacs, a quem apparentemeotc
sc el<)va toela a jlll'iselicção na pnrtc civil, eeonomica,
administl'at iva c policial, mas desLituidos verdadeira
mente dos instl'llmentos, qnc os podiam lwbilitar para
p clfecLivo descmpenho dc snas obl'igaçõcs; "iram Jnn
tí\& ~lc fazcnda rcgi.das ainda agora relas absl1l'das Ici~
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nntigas das suas creações, cujos defeitos já estavam
manire tos pela experieneia de longos anuos, e seus
membros, colLeotiva e individualmente, responsaveis
sómente ;is CÔl'tes e governo de Lisboa; viram l\lagis
Irados independentes c anarehicos pela falta de um
Tribunal Supremo de Justiça, que conheça e julgue
seus crimes e prevaricações, e os povos, depois de
acostumados pOl' treze annos a recursos mais pl'omptos,
reduzidos hoje pela extineção premeditada de todos os
Tribunaes do Rio de Janeiro, a irem, como vis eo
lono~~ sotfrer as delongas e trapaças dos de Lisboa,
defraudados por um rasgo de penna de uma aueto
ridade benefiea e tutelar, que suspenda seus ais, e
enxugne suas lagl'imas, despachando e punindo sem
demora; vil'am, em uma palavra, quatro forças entro
si independentes, de cuja lutta e opposiÇão infalLivel e
neeessaria devem seguir-se desordens, roubos, aua1'
chia e guerra oivil; pois que o govel'llo de Lisboa, e
aS Côrtes, a .duas mil leguas de di~tancia , nunca
jamais poderiam repl'imi-las e obvia-las. Viram final
mente o aeCl'escimo de despezas innteis, e o caruncho
do velho despotismo eal'Íaudo por toda a eil'eumferen
eia a nova A.l'yore Constitucional até seu ámago. Que
honiveis calamidades pois nos p1'esagiava e promettia
uma tão absurda fórma de governo! A que deploraveis
destinos não eslava eondemnado o belLo, rico e vasto
Imperio do Brasil I

« Passou-se depois ao exame do segundo Dlfcreto da
mesma data, pelo qnal V. A. R., unico Pai commuOl
quc nos restava, devia sei' al'rancado do seio da Grande
Familia Brasileira, a fim de viajar ineognitl}, (como
assoalham), pela Hespanha, França e Inglaterra. r o
primeÍl'o Decreto vimos lavrada a sentença da anarchia
e' eSCl'Uvidão do Brasil; no segundo vemos a execução
da terrível senle..nça, vemos a pedidia com ,que o
Brasil.é atraiçoalt : e por fim a deshonra c ignominia.'
curo que V. A. R. é tratado: no primeiro vimos espo
liado o Brasil da categoria da reino; no segundo vemo-lo
reduzido ao misero estado de orpbandade. H.oubou-se
pelo primeiro Decreto a V. A. n. a Logar-Tenencia,
que Seu Augusto Pai lhe havia eon1i'l'Ído; 110 segundo
sc diz, que li l'esidencia tIe V. A, B. é dcsnecessal'ill
n'esta CÓ1'te, c até indecorosa I Bonbou-se-Ihc o Govemo
d'esle reino, que lhe cra devido, c t1'este roubo impo-
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lítico, e contrario aos mais caros intel'esses do BI'asil,
c até de Portugal, ded.uzil'a.m a necessidade do seu
regrcsso, Que artificio misel'avel e grosseiro! Quão curtos
em adevinhar o futUl'o são os auctores dc tão desvai
rada politica! Como se iIIudem os deslumbrados, que
adquiriram l~as Côrtes uma pequena maioria de votos,
se esperam levar ao cabo seus projectos I

« Quando Portugal em 1580, ou vendido pela traição
de alguns de seus máus filhos, ou conquistado pclas
armas hespanholas, dobrou, máu grado seu, a honrada
cerviz ao jugo do novo Nero do Sul, Filippe II, en
trando em sua nova conquista, teve todavia a pruden
cia, ou a politica, de ratificar as Capitulações, que
havia de antemão enviado aos Governadores do reino,
depois da mOl'te do Cardeal Uei, scndo uma d'ellas,
que o Vice-Uei de Portugal seria Portuguez, salvo se
elle nomeasse para este lagar um Principe. de sangue
!leal; e para contentar ainda mais os Portuguezes,
prometteu o mesmo Filippe II residü' em Portugal O

mais largo, tempo, que lhe fosse possivel. -l}ortugal
conquistado e vergado sob o pezo de duros fenos., con
serva com tudo 'um Governo central, de que dependcm
todas as suas Provincias; e o Brasil livre, e só crimi
noso talvez por haver singelamente, e sem reserva,
associado seu destino aos destinos dc seus iI'mãos da
Europa, vê-se agOl'a despedaçado em porções desatadas,
e pl'Ívad" de um centro commUlll de força e de uni
dade, sem se csperarem, nem Sel'em ouvidos 05 seus
Deputados; porque a esles, quando lá chegarem, só se
deixa pai' escarueo a puerii tarefa de approvarem, ou
não, a e~tincção das ordenanças I

« Quando em 1807 o Augusto Pai de Y. A. U. se
l'eliron para o Brasil, deixou em Lisboa uma Uegencia;
e os Europeos, ainda lião contentes com este Govern'o
central, pediram a Sua l\1agestade qu,e ao menos lhe
enviasse a V. A. U. para Chefe d'aqt...ella Ílegencia. A
traição e a perfidia roubaram-nos o primeiro, c o Dc
creta das Côrtes quer ainda roubar-nos o segundo:
recusam os de Portugal a seus irmãos do Brasil a possc dc
um bem, cuja perda lião podiam snpporlar. Que cgoismo
inaudito, que comportamcnto! Sua má politica chega a
tauto, que não temem sacrificar a maior parte da nação,
c toda a Augusta Familia de Bragança, a'os casos prova
veis de sc renoval'em as lrisles Cil'CU1USIUllcias de 1807.
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« O pequeno reino da Irlanda, apenas separado da
Grã-Bretanha por um estreito. braço de mar, conserva
todavia um Govel'l1o Geral com todas..p as attribuições
do Poder Executivo; o mesmo acontece ao diminuto
reino de Hannover, governado actualmente POI' um
irmão de Jorge IV; e o mesmo vemos nos reinos da
Bohemia e da Hungria, cujo l\'Ionarcha he o Augusto
Sogro de V. A. R. Como pois póde vÍl' á cabeça de
alguem pertender, que o vasto e riquissimo reino do
Brasil fique sem um Representante do Poder Executivo,
e se urna mola cen traI de energia e direcção geral?
Que absurdos em politica, e que falta de generosi
dade I

«Em fim, terminou o Povo de S. Paulo o exame
do ,2.' Decreto com a analyse dos motivos, com que se
pertende justificar a retirada de V. A. R., e estremeceu
de bOITOl' com a só idéa, de que talvez tivesse de vel'
o Principe Hereditario da Corôa, e Regente d'este reino,
a unica esperança da SereJJissima Casa de Bragança,
viajando incognito por uma circumscripta parte da
Europa, como uma criança rodeada de Aios e de
espias; porém el1e está capacitado, Augusto Senhor,
que a necessidade da sua supposta viagem é um
grosseiro estratagema, com que se pertende cohonestar
o medo que se lhe tem, e a violencia que se lhe faz,

« Quando este paiz foi esbulhado do bene6co Funda
dor do Imperio Brasileiro, o Senhor D. João VI, nosso
Rei Constitucional, os menos perspicazes em politica
viram no seu regl'esso para Portugal, o complemento
dos projectos, que alguns facciosos tinham d'ante mão
secretamcnte urdido, para o conservarem debaixo do

. jugo, e melhor o eSCl'avisarem; e desde então previram
a prisão honesta, que o aguardava; hoje que V. A, R.
é' chamado, com o frivolo pretexto de viajar para ins
truir-se, crê o Gnverno, aCamara, o Clero e o Povo
de S: Paulo, que igual destino aguardava a V. A, R.,
pois os conjurados que abusaram da boa fé do Sobe
rano Congresso, nunca lhe podiam tl'ibutar o menor
amor e respeito.

« A' vista pois da serie de males e dcsgraças, que
ameaçam o bem geral do BI'asil, a Constituição futura
da l\'Ionarchia., e a mesma independellcia e prosperidade
do resto do lleino-Unido: o Governo, Camara, Clero c
Povo de S, Paulo, cm nome de todos os Paulistas, cm
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llome de lodos os Brasileiros, (Iue ainda eonser'\'nrii
algum brio e ho~ra, em nome de lodos os verdadeiros
Porluguezes de",a'mbos os mundos, vêm rogar pela pre
sente Deputação a ". A. R. uS(lenda a exeel1!~ão de
tão arbitl'arios, c auti-eonsLitueionnes Decretos; (reste
modo desvanecerá projectos, com que pertendem algn ns
facciosos r1l'1'uinar a obra da nossa eommum felicidade,
e s:mta Constituição, porque todos suspiramos.

a Sim, Augusto Senhol', que motivos ponderosos
deveriam conduzi-lo a Portugal? O amOl' da patda?
Para um Prineipe todos os seus Estados são palria:
de mais, este amor, bem ou mal entendido, pelo torrão
em que nascemos, tambem deve falIar no coração de
seus Augustos Filhos, nossos compatriotas, que em tão
criticas circumstancias não devem abandonar o seu Bra
sil. Seria POI' venLura o desejo de tornar a abraçar Seu
A\Jgusto Pai'? Os abl·aços e carinhos de seus filhos, c
de \lma tema e virtuosa Esposa, indemnisa-Io-hão dos
abr'aços palel'llaes: e sendo para ·os Paulislas indpj.Jitavel,
que Sua Magestade 1'6ra forçado a chama-lo para Por
tugal, desobedecer a taes ordeps é um verdadeiro aclo
de obediencia filial. Seria acaso a 'felicidade de seus
subditos da Europa'? Quem mais d'ella precisa que os
habitantes do seu BI'asi!? Sel'iam os iuteresses futuros
de sua Augusta Familia? Estes mesmos requerem impe
;'iosamenLe, que V. A. R. conserve para a Serenis ima
Casa de Bragança o vasto, ferlil, e grandioso Reino
do Brasil.

« Eis o que lhe aconselha a rasão, o dever c a poli
tica: se porém V. A. R., apesar de tudo,. estivc se,
l:omo já não cremos, pelos deslumbrados c anli-coJls
tilucionaes Decretos de 29 de Setembro, além de pel'der
para o mundo, o que não era possivel, a dignidade de
homem liV1'e e dc Principe, teria lambem de responder
perante o Tribunal da Divindade pelos rios de sangue,
l1ue iriam ensopar pela sua ausencia nossos campos e
montanhas; porque, quebrados dc uma vez os prestigios
da ignorancia e da escravidão antiga, os h011i'ados Porlu
guezes do Brasil, e m6rmente os Paulistas, c lodos
O~ seus filhos e netos, que habitam a populosa e rica
provillCi:J. de l\linas Gel'aes, o Rio Gmnde do Sul, Goyaz
e l\lallO Grosso, escudados na justiça da sua causa, e
seguros na sua união, força, e riqueza, quaes tigres
csfaimados tomariam vingança Cl'lla da pedidia de sc
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punhado de inimigos da o..dem e da justiça, que, ven·
didos ú politica occulLa dc gabinetes cstl'angeil'Os, e
al1ucinando as Côrtes, perteode..am fazcr a sua e a
nossa infelicidade, e esta vingança faria epocha na
historia do Unive..so. Ias nós declaramos perante os
homens, e perante Deos, com so)emne ju ..amento, que
não que..emos, nem dcsejamos separar-nos de nossos
caros irmãos de Portugal; quel'emos ser i..mãos, e ir
mãos inteiros, e não seus csc..avos; e espe..amos que
o sobe..ano congresso, desprezando projectos inscnsatos
e de.:;organisado ..es, e pensando seriamente no que
convem á toda a nação po .. tllgueza, ponha as cousas
no pé da justiça, e da igualdade, c queira pa ..a nós o
que os Portuguezes da Eu ..opa quedam para si, Então,
..cmovidas todas as causas de desconfianca e descon
teutamenlo, reina ..á outra yez a paz, e' a concordia
fratel'l1al ent..e o Brasil e Portugal.

• Scja pois V, A. n. o Anjo Tutelar de ambos os
mundos; a ..rede com a sua sabedoda, força, dccisão,
e franqueza, desprezando todos os remedios pallia tivos
(que não curam, mas matam o enfermo) arrede,
digo, para scmp..e o quad ..o funebre das imminentes
calamidadcs, que ameaçam o vasto Imperio Lusitano;
confie-se corajosamente no amor, ternu ..a e fidelidade
dos Portuguezes do B..asil, c mórmcnte dos seus briosos
Paulistas, que pelo nosso o..gam orrerecem seus cora
ções para abl'igo de V. A. R., seus corpos para escudo,
e seus fortes braços para sua defeza, que por nós final
mente ju ..am verter a ultima gotta de seu sangue ,. e
sacrificar todos os seus bcns para não verem a....ancado
do Brasil o seu Principe idolatrado, em qtlCm tem
posto todas as esperanças da sua vcrdadeira felicidade,
e da sua honra e brio nacional.

u Digue-sc pois V. A. R., acolhendo benigno as sup
plicas de seus fieis Paulistas, declarar francamente Li
face do lliverso, que não lhe é licito obedecer aos
decrelos ultimos, para felicidade, não só do reino do
B..asil, mas de todo o Reino-unido; flue vai logo castigar
os rebeldes, e perllll'badores da ordem e do socego
publico; que para reunir todas as provincias d'este rcino
em um cenh'o COillmum de união e de illteresses reci
procos, convocará uma junta rle procuradores' gcraes,
0\1 rep!'esen (antes, legalmente nomeados pelos eleitores
de parochia, juntos cm cadn comarca; pn!'a quc n'esta
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côrte, c perante". A. n" acqnselhem e acl\rogucm a
causa das suas respect ivas provincias; podendo ser revo
gados ~eus poderes, e nomeados OUII'OS, sc se não com
portarem conforme as vistas e desejo das mesmas pro
vincias; e parece-nos, Augusto Senhor, que bastal'á,
por ora, que as provincias grandes do Brasil enviem
uois Depulados, e as pequenas um. D'este modo, além
dos rcpresen tantes nas Côrlcs Geraes, que advoguem e
defendam os direitos da nnção em gcral, haverá no
Rio de Janeiro llma deputação Brasilica, que aconselhe
e faça lomar aq\lellas medidas urgentes e neces _arias,
a bem do Brasil, e de cada uma de suas provincias, que
Jlão podem espel'ar por deci ões longínquas e demora
das. Enlão nós, mensageiros de tão feliz noticia, iremos
derramar o prazer, e o iubilo nos corações desassocegados
dos nossos honrados e leaes patricios.

Numeu, faTelo 1
O céo uos hatle ajudar 1

Jósé Boni(acio de Andl'ada e Silva. -Anlonio Leite Pereira
da Gama Lobo, depulados pelo govel'no, -José AI'ouche
de Toledo Rendon, deputado pela camara. - O Padre
A lea;andre Gomes de Azevedo, deputado pelo clero. »
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F.

Termo da verea9Ao do dill 9 de Janeiro de 18~2.

35

Aos no"c de Janeiro do anno de mil oitoccntos vintc
e doi~, u'esta cidade de S. Sebastião do Hio de Ja
neit'o, e Paços do Conselho, aonde se achavam reunidos
em acto -de vereação, na fónun do seu regimento, o
juiz de fóra presidente, vereadol'es, e procurador do
senado da camara, abaixo assignados, por parle do povo
d'esta cidade fornm npresentadas ao mesmo senado
val'Ías representações, que todas se dirigelll a requerer
'Ille este leve á consideração de Sua Alteza Real, que
descja que suspenda aSila sahida para Portugal, pOl'
assim o exigil' a salvação da patria, que está ameaçada
do imminente perigo de divisão pelos partidos, que se
temern dc uma independencia absoluta, até que n so
bel'ano congresso possa ser informado cl'estas novas
circmTIstancias, e á vista d'ellas acuda a cste reino com
um remedia prompto, que seja capaz de salvar a patria,
como tudo melhor consta das mesmas representações,
que se mandaram regi tal'. E sendo ,'istas estas repl'e
scntações, estando presentes os homens bons d'esta
cicladc, que tem andado na governança d'ella, para
estc acto convocados, por todos foi unanimemente accor
dado, que ellas continham a vontade dominante de
todo o povo, e que urgia que fossem immediatamcntc
apresentadas a Sua Alteza Real. Para cste fim sahiu
immediatamente o procurador do Senado da Camara,
encarregado de annuncial' ao i\lcsmo Senhor esta deli
beração, e de Lhe pedil' uma audiencia para o sobre
dito effeito: e vollando com a resp03ta de que Sua
Alteza Ueal tinha designado a hora do meio dia para
recebeI' o Senado da Camal'a no l'aco d'csta eidrllle ,
para ali sahiu o mesmo Senado ás ol;ze hOl'as du dia:
c cndo apl'esentadas a Sua Alteza Real as sobrcoilas
represcntaçõcs pcla voz do presidentc do SCl1:\(lo da
Camara, «(I1C Lhc dirigiu a falia; depoi~ d'clle o corouel
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do Eslallo Maior ;\s ordcns do govcrllo do Hio Gnlulle,
1Iluuoel Carneiro da Silva·e Fuutoura, qlle liuiJa pedido
licença ao Senado da Camara para se tinir a clle,
dirigiu a falIa ao 1Ilesmo SeniJor, protesla lido-Lhe que
os sentimentos da provincia do Hio Grande de S. Pedro
do Sul eram absolulamentc conrormes aos cl'esta pro
vincia. E no mcsmo aelo João Pedro Carvalho de 1\10
raes apresentou a Sua AlLeza Real lima carla das
Camaras de Santo Antonio de Sá e de 1Ilagé, contendo
igmies sentimentos. E Sua Alteza Real Dignou-se res
pondei' com as expressões seguintes: - D Como e para
bem de todos, e felicidade geral ela Nação, estou prompto:
diga ao povo que FICO. -D E logo chega.ndo Sua Al
teza Real ás varandas do Paço, disse ao povo: » 
Agora só Tenho a recommendar-vos União e Tranquil
lidade.-. Foi a resposta de Sua Alteza Real seguida
de vivas da maior satisfação, levantados das janellas do
Paço pelo l'rcsidente do Senado da Camara, e repetidos
pclo immenso povo que estava reunido no largo do
me~mo Paço, pela ordem seguinte-Viva a Religião
Viva a Constituicão - Vivam as Côrtes - Viva El-Rei
Constitucional-Viva o Príncipe Constitllcional- Viva
a União de Portugal com o Brasil. Findo este acto,
se recolheu o Senado da Camara aos paços do conse
lho, com os cidadãos, e os lIlesleres do povo, que
acompanharam, e o sobrediLo cOI'onel da provincia do
Rio Grande do Sul. E de tudo para constar se mandou
lavrar este lermo, quc todos sobl'edilo5 assignaram com
migo José lUal,tins Rocha, esedvão do senado da camara,
quc a escrevi. - Jose Clemente Pel'eira, -Francisco de
Souza e Olivei/'a. - Luiz Jose Vianna Grugel do Amaral
e Rocha. - Manoel Caetano Pinto. - Antonio Alves de
AI'aujo. -José Martins Rocha,

(Seguem-se as assignatll1'as dos mais cidadãos.)

Falia que o Juiz de Fbra d'esta cidade José Clemente Pe
reira, Presidente do. Senado da Camara , dirigiu a Sua
Alteza Real, no acto em que elle apresentou ao Mesmo
Senhor as representações do povo da mesma cidade,

SenhOl', - A sahida ele Vossa Alteza Real dos Estados
do Brasil será o falaI Decreto, que sanccíolle a imle-
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penrlencia d'este Reino! Exige por tanlo a salvação da
palria que Vossa AlIeza Real suspenda a sua ida, até nova
dcterminação do soberano congresso,

Tal é, Scnhor, a importante verdade, que o senado
da cam ara d'esta cidade, impelJido pela vontadc do
povo, que representa, tem a honra de vir apresentar
á muito alta consideração de Vossa Alteza Real: cumpre
demonstra-la.

O Brasil, que em 1808 viu nascer nos vastos hori
zontes do Novo Mundo a primeira Aurora da sua Liber
dade - o BI'asil, que em 1815 obteve a carta da sua
emal.cipaçâo politica, preciosa dadiva de um Rei Bc
nigno - o Brasil, finalmente, que em 1821, unido á
1\lãi Patria, filho tão valente, como fiel, quebrou com
clla os ferros do proscripto despotismo- recorda sempre
com horror os dias da sua escravidão recem-passada
teme perder a liberdade mal segura, que tem princi
piado a gostai' - e receia que um fqturo envenenado
o p'l'ecipite no estado antigo de suas desgl'aças-

E filho rl'aquella recordação odiosa, d'aquelle temor,
e d'este receio o vcneno que a opinião publica se aprcssou
a lançar na carta de lei do 1.0 de Outubro de 1821 ;
porque se lhe antojou, que o novo systema de governos
de juntas provisorias, com generaes das armas indepen
dentes d'eIlas, sujeitos ao governo do Reino, a este s6
responsaveis e ás Côrtes, tende a dividir O Brasil, e a
desarma-lo, para o redusir ao antigo estado de colonia,
que só vis escravos podem tolcrar, e nunca' um povo
livre, que, se pugila pelo ser, nenhuma força cxiste
cap'az de o supplantar-

E filho das mesmas causas o veneno que a opinião
publica del'l'amou sobre a carta de lei do mesmo dia,
mez e anno, que decretou a sahida de Vossa Alteza
Real; porque entendeu, que este Decreto rem por vistas
roubar ao Brasil o centro da sua unidade e politica,
unica garantia da sua liberdade e ventura.

É filho das mesmas cansas o dissabor, e o descon
tentamento, com que o povo constitucional e fiel ouviu
a moção da extincção dos TI'ibunaes d'este Rcino; por
que desconfiou que Portugal aspira a reedificar o imperio
da sua superioridadc antiga, impondo-lhe a dura lei da
dcpendencia, c 3nogando-sc todas as prerogalivas de
lUãi, como se durasse ainda o tempo da sua curatclla
extineta; sem se lembrar que este filho, emancipado
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já, não póde ser privado com justiça da posse de direitos
e pyerogativas, que por legitima partilha lhe pertencem.

E filho da mesma causa o reparo e SllstO, com que
o desconfiado Bmsileiro viu que no soberano congl'esso
se pl"incipiaram a determinar negoeios do Brasil, sem
que e~tivessem reunidos todos os seus deputados, contra
a declaração solemne do mesmo soberano congl'esso,
tantas vezes ouvida com exaltado applauso do yovo
Brasileiro; porque julgou acabada de uma vez a consi·
deraçflo até então politicamente usada com esta impor
tante partc da l\lonarchia -

Tal é, Senhor, o gl'ito da opinião publica n'esta pro
vincia, Corramos as vistas ligeiramente sobre as outras;
e que sc póde esperai' da sua condueta? ,

Pernambuco, guardando as materias primas da inde
pendencia, quc proclamou um dia, malograda por
immatura, mas não extineta, quem duvida que a levan
tará de novo, se um centro proximo de união polilica
a não prender?

lIfinas, principiou por attribuil'-se um poder delibe
rativo, que tem por fim examinar os decretos das CôrLes
soberanas, e negai' obediencia áqueUes que julgar op
postos aos sellS intel'esses; já deu aceessos milHares;
trata de alterar a lei dos dizimos; tem en trado, segundo
dizem, no projecto de cunhal' moeda - E que mais
faria llma pl'ovincia que se tivesse proclamado inde
pendente?

S, Paulo, sobejamente manifestou os sentimentos livres
que possue, nas polilicas instrucções, que dictou aos
seus i11nstres deputados - Elia ahi COl'l'e a expre 5a-los
mais positivamcnte pela voz de uma deputação, que se
apprcssa cm apresentar a V. A. n. uma repl'esen ta~ão

igual á d'este povo I
O Rio Gmnde de S. Pedro do Sul, vai significar a

V. A. n., que vive possuido de sentimentos idenlÍcos,
pelo pl'otesto desse honrado cidadão, que vedes incor
porado a nós I

Ah I Senhor, e sel'éí possivel que cstas vel'dades,
sendo Ião publicas, estejam fóra do conhecimento de
V. A. n.? Será possivel que V. A. n. ignore, que um
partido republicano, mais ou menos forte, existe semeado
aqu~ e ali, em muitas das pl'ovineias do Brasil, por
uão dizer em todas eUas? Acaso os cabeças, que iutel'
vieram na explosão de 1817, expiraram já? E se existem,
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e são espíriLos fOl'tes c poderoso>, como se crê que
tcnham mudado de opinião? Qual ouLl'a lhes parecerá
mais bem fundada que a sua? E não diz uma fama
publica, ao parecer !õegura, que n'esta cidade mesma
um ramo d'este partido reverdeceu com a esperança da
sahida de V. A. n., que fez Lentativas pal'a crescei' e
ganhai' forças, e que só desanimou á vista da opio ião
dominante, de qne V. A. R. se deve demorar aqui
para sustentai' a união da patria.

Não é notorio e consLante, que vasos de guerra es
Lrangpit'os visitam, em numero quc se faz nOLavel,
todos os portos do Brasil? E lião se diz que graodc
parte d'estes pel'tence a nma nação livre, que protege
aquelle parLido, e que outros são obsel'vadores vigilantes
de naçúes emprehendedoras?

Não foi finalmente quando preparavam a sua consti
tuição politica, que a Polonia se viu taUada pelas armas
dos emulos da sua futura gloria, c a Hespanha por
falta de politica perdeu a riquesa das suas Americas?

E se de tudo é resultado certo, qne a patria eSlá
em pel'igo!! 1 qual será o remedio tambem achado que
a salve? A opinião publica, esta rainha do mundo
poderosa, que todos os negocios politicos governa com
acêrto, o ensina.

Dê-se ao Brasil um cenl1'o proximo de união e acti·
vidade, dê-se-Ihc uma parle do corpo legisla tivo, e um
ramo do podei' executivo, com podel'es competentes,
amplos, fortes e liberaes, e tão bem ordenados, que
formando um só corpo legislnLivo, e 11m só poder exe
cutivo, só umas CÓrLes, e só um Rei, possa Portugal
e o Brasil fazei' sempre 11ma família irmã, um só povo,
uma só nação, e um só Imperio. E não o/fel'ecem os
governos liberaes da Europa exemplos similhanlcs? ~ão

é POI' este systema divino que a Inglaterra eonserva unida
a si a sua Il'landa?

!\Ias em quanto não chega este remedia Ião desejado,
como necessario, exige a salvação da paU'ia que V. A. R.
viva no BI'asil, para O conservar unido a Portugal. Ah I
Senhor, se V. A. R. nos deixa, a desunião é certa. O
partido da independencia, que 11ão dorme, lcvantará o
seu impcrio; e em tal desgraça, oh! que de bOl','ores,
e de sangue, que terrivel scena aos olhos de todos se
leva nta I

Demorai-vos, Senhor, entrc nós, até dar lempo qne
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o soberano congresso seja informado do ultimo cstado
das cousas n'este Reino, c da opinião que n'ellc reina.
Dai tempo a que receba as representações humildes
d'este povo constitucional e fiel, unidas ás das mais
provincias. Dai tempo a que todas corram para eslc
centro de unidade; que se eilas vierem a patría será
salva, aliás semprc estará em perigo. Dai affago aos votos
dos seus filhos do Brasil.

Façamos justiça á sua boa fé, e veremos que as cartas
de lei do 1. o de Outubro de 1821, que á tantas deseon·
fianças tem dado causa, foram dictadas sobre o pstado
da opinião que a esse tempo dominava n'este Iteino.
Quasi todas as provincias declaral'am mui positivamente
que nada queriam do governo do Rio de Janeiro, e que
só reconheciam o de Lisboa. V. A. n. o sabe, e V. A. R.
mesmo foi obrigado a escrever para lá, que não podia
conservar-se aqui por falta de representação politica,
mais limitada que a de qualquer capitão gcneral do
governo antigo. Appareceram além d'isto n'esta cidade
dias aziagos!! 1 Correram vozes envenenadoras, que nem

,a pureza da conducta de V. A. n., á todas as luzes
conhecidamente constitucional, perdoaram. Desejou-se
(son homem de verdadc, hei- de dize-lo), desejou-se
aqui e escreveu-se para lá, que V. A. n. sahisse do
Brasil.

Á vista d'estes factos, que são positivos e il1dubitaveis,
que outra idéa se podia então appresentar ao soberano
congresso, que não fosse a de mandar retirar do Bl'3 ii
a Augusta l'essoa de V. A. R.1

lUas hoje que a opinião dominante tem mudado, c
tem principiado a manifest[lr-se com ~enlimcntos, que
os verdadeiros politicas possuiram sempre; hoje yue
todos querem o governo de V. A. R. como remedio
nnico de salvação contra os partidos da independencia;
hoje que se tem descoberto que aquellas declarações,
ou nasceram de calculas precipitados, filhos da occasião
e do adio necessario, quc todas [IS provincias tinham
ao govel'llo do Rio de Janeiro pelos males que de ca
lhes foram, ou tiveram talvez por verdadeiro fim abril'
os primeiros passos para um[l premeditada independenci[l
absoluta; hoje, finalmente, qnc todas vão caminhando
para ella, mais ou menos, é sem duvilb de esperar
que o soberano congresso, que só qner a salvação c1[1
pall'ia, conceda sem hesitaI' [lOS hOllrnclos Bmsileil'os o
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remedio de um centro proximo de unidade e actividade
que com justiça lhe requerem.

E como se poderá negar ao Brasil tão justa perlenção?
Se Portugal acaba de manifestar aos Soberanos e Povos
da Europa, que entre as ponderosas e justificadas causas
que produsiram os memoraveis acontecimentos, que
ali tiveram Iogar nos regeneradores dias 24 de Agosto e
15 de Setembro de 1820, foi pl'incipal a da orphandade,
em que se nchava pela ausencia de S. 1\1. o Senhor
Rei D. João VI. por set' conhecida por todos a impos
sibilidade de pôr em marcha regular os negocios pu
blicos e pal,ticulares da mouarchia, achando-se collocado
a duas mil leguas o centro de seus movimentos: que
razão de differença existe para esperaI' que o Brasil,
padecendo os mesmos male , não busque mais tarde
ou mais cedo os mesmos remedios ? E não será mais
acertado conceder-lhe já o que por força se lhe 1Ia
de dar?

Taes são, Senhor, os votos d'este povo: C protestaudo
que vive nnimado da mais sincera e ardente vontade
de permanecer unido a Portugn), pelos vinculas de um
pacto social, que fazendo o bem geral de toda a nação,
faSlu o do Brasil por anneis de condições em tudo iguaes,
roga a Vossa alteza Real, que Se uigne de os acolheI'
Benigno, e anuuir a elles, para que aquelles vinculos
mais c mais se estreitem, e se não quebrem.... por
outra fórma o ameaçado rompimento de independencia
e anarchia parece certo e inevitavel.

RepresetJta~ão do povo do Rio de Janeiro, dirigida ao senado
da oamara, a' que se refere o anterior disourso.

~ O povo do Rio de Janeiro, conhecendo que os inte
resses das nacões reunidas em um centro commum de
idéas sobre õ bem publico, devem ser os pl"imciros
objcctos da vigilancia d'aquelles, que estão revestidos do
caracter dc seus representantes, e de mais convencido
de que nas circumstancias actuaes se constituiria res
ponsavel para com as gerações futuras, se não mani
festasse os seus sentimentos á vi ta da medonha pers
pectiva, que se offerece a seus olhos pela retirada de
S. A. R., se dirige com a ultima energia á presença

6
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ue V, S., como seu legitimo l'epresentante, espel'ando
que mereçam toda a sua consideração os mOlivos, que
lI'este se expõe, para se suspender a execução do de
creto das côrtes sobre o regresso de Sua Alteza Real
para a antiga séde da monal'chia portugueza.

4 O povo, sempre fiel á causa commum da nação,
julga que não se desliza da sua marcha, representando
os inconvenientes, que podem resultar de qualquer
providencia expedida, quando ella encontre no local,
em que deve ser executada, obstnculos á esta idéa de
prosperidade publica que o soberano congresso annuu
ciou altamente á face da Europa, e que até o presente
tem sido o motivo da nossa firme adhesão aos priuci
pios constitucionaes. Na crise actual, o regresso de Sua
Alteza Real deve ser cousidel'ado como uma providen
cia inteiramente funesta aos interesses nacionaes de
ambos os hemispherios.

• Não, não é a gloria de POSSUil' um Principe da dy
nastia reinante, que obriga o povo a clamar pela sua
residencia no Brasil á vista do mesmo deel'eto, que O
chama além do AL1antico: nós perderiamos com lagri
mas de saudade esta glOl'ia, que acontecimentos impre
vistos, e mysteriosamente combinados, nos trouxeram,
abrindo entre nós uma epocha, que parecia não estar
marcada pela Providencia no~ nossos fastos, e ao mesmo
tempo fazendo a emancipação do Bl'asil justamente na
idade, em que, possuido da indisputavel idéa de suas
fOl'ças, começava a erguer o cóllo para repellir o syste
ma colonial: mas a perda d'esta Augusta Posse é igual
mente a perda da segurança e da prosperidade d'este
rico e vastissimo continente; ainda avançamos a dizer
respeitosamente, que esta perda terá uma influencia
mui immediata sobre os destinos da monarchia em geral.
Se os politicos da Europa maravilhados pela resolução
de Sua l'iagestade o Senhor D. João VI em passar-se ao
Brasil, realisando o projecto que os Hollandezes conce
beram quando Luiz XIV trovejava ás portas de Ams
terdam; que Filippe V tinha na idéa quando a fortuna
o ameaçava de entregar a Hespanha ao seu rival j que
o illustre Pombal premeditava quando o throno da
monarchia portugueza parecia ir descer aos abysmos
abertos pelo terremoto; que Carlos IV já mui tarde
desejou realisar; sim, se os politicos disseram que o
navio que trouxe ao-Brasil o Senhor D. João VI alean-
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çal'ia entre os antigos Gregos maiol'es honras do que
esse, que levou Jason e os Argonautas a Colchos, o
povo do Rio de Janeiro julga que o navio, que recon
duzir Sua Alteza Real, appareeerá sobre o Tejo com o
pavilhão da independencia do Brasil,

« Talvez que S, M" creando o Sr. D. Pedl'o Principe
Regente do Bl'asil, tivesse diante dos olhos estas linhas
traçadas pelo celebre 1\11', De Pmclt - • Si Le passage du
Roi n'avait eu lieu, le PortugaL perdait Le BrésiL de deux
manieres: 1.0 paI' l'attaque qa'en auraient (aite Les A ngLais
soas pl'eteaJte IÚJ guerre avec te POI'tugaL solt1nis au.'V
Françúis; 2." par L' Indépendance dans laquelle cc gl'and pays
séparé de La métropoLe par La· gaelTe ne poul'rait manqueI'
de tombeI', COnIme ont fait Les coLonies espagnoLes, et par
la même l'aison, et avec succes. ArLssi est-i/, úien évident que
si jamais Le Soaverain étabLi na BrésiL l'epasse en PortugaL
ii, Laissera derri/!l'e Lai L'inrlependance étabLie dans Les .comptoirs
de Rio de Janeil'o. D Cl Se a passagem do Hei se não veri
ficasse, Portugal perdia o Brasil pOl' dois modos: pri
meil'O por attaque que fariam os Inglezes com o pretexto
de guerra com Portugal sllbmetlido aos Frallcezes: se
gundo pela independencia, que infallivelmente este
grande paiz, separado da metropole pela guel'l'a, procla
maria, como fizeram as Amel'Ícas Hespan~olas com
a mesma razão, e com o mesmo successo. E logo bem
evidente, que se algum dia o Soberano estabelecido no
Brasil voltar para Portllgal, deixará após de si a inde
pendencia firmada em todas as feitorias do Rio de Ja
neiro, II Conhece-se qual é o es.ado de oseillação, e
divergencia em que estão todas as provincias do Brasil:
o unico centro para onde parece que se encaminham
suas vistas, e suas esperanças, é a constitui{:ão; e a pri
meira vantagem que se espera d'esle plano regenerador
é a consel'vação inalienavel das altribuições, dc que se
acha de posse esta antiga colonia, transformada em
monal'chia, menos para authOl'isar a residencia do Au
gusto Chefe da NaçãO, do que pelo grande pezo, que o
seu eommercio de exportação lhe dava na balança mer
cantil da Europa, pelas ditrerentes relações com os di
versos povos d'esse antigo hemisphel'io, e pelo progressivo
desenvolvimento de suas forças physieas e moraes.

« O Brasil, conservado na sua cathegoria, nunca perderá.
de visla as idéas de seu respeito para com a sua iIlus
tre e antiga metropole; lIunca se lembrarú de rompe!'
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csta cadêa de amizade, e de honra, que deve ligar os
dois Continentes através da lUesma extensão dos mares
que os sep31'aro; e a El1l'opa verá coro espanto, que se
o espaço de duas mil leguas foi julgado mui longo para
conservar cm vigor os laços do H.eino-Unido, sendo o
fiador d'esta união um fragil lenho balido pelas ondas.,
e exposto LÍs conlingencias da navegação; cste mesmo
lHl11Ca será capaz de affrouxar os vinculos da nussa
aIliança, lIem impedirú quc o Brasil vá ao longe com
mais alegl'ia, com a mão mais cheia de l'iquezas do que
ia d'antes, engrossar a grande artéria da nação,

« O povo do Rio de JaneÍl'o, conhecendo bew que
estes são os sentimentos de seus co-irmãos Brasileiros,
protesta á face das nações pelo desejo que tem de ver
realisada esta união, tão necessaria, e tão indispensavel
para consolidaI' as bases da prospel'idade nacional; entre
tanto o mais Augusto Penhor da infaIli!Jilidade d'estes
sentimentos é a pessoa do Principe Real do BI'asil,
porque n'eUe reside a grande itléa de toda a aptidão
para o dcsempenho d'cstes pla~lOs, como o primeiro
vingador do systema constitucional. As provincias do Brasil,
apparecendo nas pessoas dos seus deputados em roda do
Ihrono do Principe Rcgente, formarão uma liga de
interesses communs, dirigindo sempre a marcha de suas
providencias segundo a perspectiva das circumstancias ,
sendo llm dos objectos de empenho estreitaI' mais e
mais os vinculas de nossa fraternidade nacional.

« Se o motivo que as córtes apresentam para fazerem
regressaI' Sua Alteza fieal é a necessidade de iustrucção
de economia polil ica, que o !\lesmo Senhor deve adquirir
viajando pelas côrtes da Europa assignadas 110 decl'cto,
o povo julga que se faz mais necessario para a futl1l'a
gloria do Brasil, que Sua Alteza Real visite o interior
d'este vastissimo Continente desconhecido na Europa
portugueza, e, por desgraça nossa, examinado, conhe
cido, descripto, despojado pelas nações estrangeiras,
em cujas cartas, como ultimamente na de Mr. La-Pie,
nós com vergonha vamos procurar as latitudes, e as
longitudes das provincias ccntracs, a direcção dos seus
grandes rios, c a sua posição corogl'aphica, os justos
limites que as separam umas das outras, e até conhecer
a sua capacidarle para as riquezas de agricultl1l'a pela
influencia das diversas sllperficies que eUas offerecem.

u Porlllgill considerando o Brasil como um paiz, que
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só lhe era util pela exportação do ouro, e de ouh'os
generos, com que elle paga o que importam os estran
geiros, esquecendo-se que esta mesma exportação era
resultado mais das forças physicas do Brasil, do que de
e timulo das Artes de industrias comprimidas pelo mor
tifero syslema colonial, e abandonadas á uma céga
rotina, não sc dignou em tempo algum enll'ar no
exame d'este Continente, nunca lançou os olhos sobre
o seu tllermometro politico e moral, para conhecer a
altura em que estava a opinião publica, e bem o mos
tra a'jora pela indiíferença com que se annuncia a seu
respeilo: é portanto de primeira necessidade que o Prin
cipe Real dê este passo tão vantajoso para maior
desenvolvimento da vida moral e physica do Brasil.

« As côrtes da Europa, hoje decahidas d'aqueUe es
plendor, que ellas apresentavam em outras epochas,
ainda conservam grandes sabios, famosos politicos;
porém estas ola ses se consideram mudas e pal'alysadas
pelas diversas facções que as combatem com uma
prepotencia irresistivel: Sua Alleza Real não encontrará
hoje n'eUas mais do que intI'igas diplomaticas, mysterios
cab:llisticos, pertenções ideaes, projectos ephémeros,
partidos ameaçadores, a moral publica por toda a parte
corrompida, os Licêos das artes e das sciencias na
mai miseravel prostituição, uma polilica céga conce
bendo e abol'tando; em uma palavra, Sua Alteza Real
achará cm toda a El1l'opa vesLigios d'esse volcão, que,
rebentando ao meio dia, levou seus estragos além das
ilhas e dos mares. Não, não foi em crises tão fataes,
que viajaram o immortal Creadol' do Imperio da Ru sia
Pedro 1.0, e o grande filho de Mal'ia Thereza, José II,
assim como Outl'OS Principes qlle voltaram aos seus Es
tados endquecidos de conhecimentos, que fizeram a
prosperidade de suas Monarchias. Depois que o ·interesse
passou a ser, como diz o abbade Condillac, a mola real
dos gabinetes da Europa, a politica começou a esconder
sua marcha, e quasi sempre as idéas ostensivas são in
teiramente diversas d'aqueHas que apparecem nos planos
das negociaçõ,es. É bem de esperai' que o Principe her
deiro de uma monarchia olhada hoje com ciume pelas
nações estrangeil'as, não seja admittido á communicação
dos seus mysterios eleusinos, que veja as novas Tyro e
Carthago s6 pela perspecliva de sua economia publica,
e que se faça todo o empenho para desviar da conhe-
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cida agudeza de seu engenho a carta dos intel'esses
miuistcriaes.

• Nas provincias do Brasil Sua Alteza Real achará
um povo que o adora, e que suspira pela sua presença:

. nas mais polidas encontrará homens de talentos, bem
dignos de serem admittidos ao seu conselho; em outras
acha"á a experiencia dos velhos, que o discipulo de
Xenopltonte encontrou nas boccas do Nilo; conhecerá de
pcdo as forças locaes d'este immenso paiz, em cujo
seio, ainda virgem, como diz o celebre 1\11', de Sismondi,
se podem perfilhar as plantações, que nutrem o orgulho
das margens do Indo, do Ganges, da an liga 'fapronana,
e que obrigam o altivo Adamastor a se embravecer
tantas vezes conh'a os Europeos. Os povos experimen
tarão esles estimulos de enthusiasmo e de brio, que
inspira a presença creadora de um Principe: sobre todas
as vantagens em fim, Sua Alteza Real terá uma, que
não é pequena, conhecer por si mesmo a herança da
Slla soberania, e não pelas informações dos governado
res, que lmIo acham inculto, atrazado, c.om obstaculos
difficultosos ou invenciveis, por se desculparem assim
de sua inacção, ou para depois mostrarem em g,'ande
mappa colorido o pouco que fizeram, dcixando em as
sombras as concussões violentissimas que solfreralll as
viclimas do seu despotismo, Tal é a idéa, que o nosso
insigne Vieil'a o[ferece em suas cartas, quando analysa
a conducta cl'estes regulos de bastão de ferro, praga
lão funesta ao Brasil, ou ainda mais do que o mesmo
systema colonial.

• Sendo pois esta viagem de tão grandes conseqnen
cias para o progl'essivo melhoramento do J3rasil, .fica
demonstrada a sua importancia, c a sua necessidade;
os conhecimentos adquiridos pOl' Sua Alteza Real, sendo
confronlados com os votos d'aquelles que possuem a
verdadeira estatistica do Brasil, servirão muito para 01'

ganisarem o plano do regimen, que deve reanimar a
sua vida physica e moral. Ha uma distancia mui con·
sideravel enlre o meio dia da Europa e o meio dia da
Amcrica: a natureza humana aqui experimenta uma
mudança sensivel, um novo céo, e por isso mesmo
uma nova influencia sobre o Cal'acter do. seus indivi
duos; é impossivel que povos classificados em opposição
physica se possam reunir debaixo do mesmo systcroa
de govel'l1o; a industria, a agl'icultura, as artes em
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geral exigem no Brasil uma lcgislação particular', e as
bases d'este novo codigo devem ser .csboçadas sobre os
locaes, onde depois hão de ir ter .sua cxccução. Se o
Brasil agrilhoado em sua infancia, c com mui poucas
homenagens, na sua mocidade avançou rapidamente
através das mesmas barreiras, que tolhiam sua marcha,
quanto não avançará depois de ser "isitado, e perfeita
mente couhecido pelo Principe herdeiro da monarchia,
que na sua passagem verá a justiça, que se lhe fez,
tirando-se-lhe as argolas coloniaes, e dalldo-se-lhe o
diadema? O po,'o do Rio de Janeiro tendo em vistas o
deserupenho d'este projccto verdadeir'amente philantro
pico, e conhecendo quc Sua Alteza fieal annuucia o
mais energico cnthusiasmo em realisa-Io com gl'ande
vantagem da nação em geral, não póde portanto convir
no seu regresso, e jllJgaudo que tem dilo quanto basta
para que V, S. faça ver a Sua Alteza Real a delicadeza
com que o l\lesmo Seuhor sc deverá haver nas circnms
tancias já ameaçadoras no horizonte politico do Brasil,
espera ser atteudido ua sua repre entação, de cujas
cODsequencias (não o sendo)' o mesmo povo dcclara
V. S, respon avel; igualmcnte espera que o soberano
congr'csso a reccba, e a considere como um manifesto
da vontade de ir'mãos intel'cssados na prosperidade geral
da nação, no renovo de sua mocidade e de sua gloria,
que sem duvida não chegal'á ao zenith a que espera
subil', se não e·tabelecer uma sÓ medida para os inte
resses reciprocos dos dois hemispherios, attendendo
sempre ás diversas posições locaes de um e outro: Sendo
portanto de esperai', que todas as provincias do Brasil
se rcunam n'este centro de idéas, logo t(ue se espalhe
a lisongeira noticia de que se não verificou o j'egl'csso
de Sua Alteza Real, o povo encarrega a V. S. dc fazer
ver ao l\1esmo Senhor a absoluta necessidade de ficarem
por agora suspensos os dois decretos n.O' 12!.J. e 125 das
côrtcs, porqne não se póde presumil' das publicas inten
ÇÕes do soberano cougresso, que dcixe de acccder a
motivos tão justos, e de tão grandes relaçõcs com o
bem geral da nação. Rio de Janeiro, 29 de Dezembro
de 1821. D

a O corpo de negociantes, e 'officiaes d'esta côrtc,
abaixo assignados, allte"endo as desgraças e miseria ,
que suecederão pela retirada de Sua Alteza Rcal d'esla
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nobrc capital, que teve a hOlll'a de acolher e rcceber :t
Sua lUagestadc, e toda a Família Real, com agrauo e
satisfação em seu seio, quando pela sorte de Portugal
o deixaram em 1.807, vêm POI' este implorar a VV. SS,
para que se dignem, como digni-simos representantes do
povo, acceitar e levar eslas supplicas á Presença de Sua
Alteza Real; como já fizeram em uma erudita falIa em
Abril a Sua lUagestade, falIa que nada dcixa a descjar,
e (lUe cm resposla, e para a nossa consolação tivemos
o decreto e instruccúes de 22 de Abril.

ú üs SupplicaI11~s, iIlustrissimo senado, persuadidos
com os mais cidadãos, amigos do socego e boa orJcm,
que o Reino do Brasil sc conservaria sempre regido pelo
primogenito ou SllcceSSOi' do tbrono porluguez, como
foi assentado em um conselho de estado em Lisboa no
mesmu anno de 1.&07, e que depois da chegada de Sua
l\lagestade pelas interessantes razões politicas, o elevou
á cathegoria de Reino, que estas razões farfam que o
Augusto congresso das córles tomassem em consideração
o reuni-lo para melhol' o conservarem adherentc a Por
tugal; vêmos o contrario, que dividem em governos
provinciacs iudependentes e arbitrarias, e só com rccurso
ás côl"tes em tão longa distancia. Todo o bom senso
trcme, iIlustl'Íssimo senado, quando pondel'am na anar
chia inevilavel que ameaça a todo o Brasil, e que an
nuncia (u1to'os tristes e desastrosos: por isso VV. S.;. lam
bem devem coopcrar para evitar esta desordem, e a
quem os Snpplicallles instam e protcstam pelos aconte
cimentos, que por esta falta succederem; e reprcsentam
que estão promptos a pre lar para a con er'vação de Sua
Alteza Real como Regente de lodo o Bra ii, na confor
midade do citado decreto e instrucções, os seus serviços
pessoaes, como milicianos, c os seus bens na eontl'i
buição de qualquer subsidio, que para isso fÔI' prcciso.

« E certi ficados que este é o meio de nos co IIservar
o socego, assim o sllpplicam a VV. SS, a quem Deo
gnarde. Rio, 2 de Janeiro de 1822. ~
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Verea~ào eItraordinaria do Senado da Camara d'esta Côrte
em 23 de Maio de 1822.

Aos vinle e lres c.lias do lllez ete i\iaio ele mil oitocen
tos e vinte dois, n 'esta cidade e côrle do Rio de Janeiro,
e paços do conselho, se juntou o juiz de fÓI'a, verea
dores e procurador do senado da camara em vereação
extraordinaria, e os homens bons que no mesmo senado
tem servido, e sendo presente a todos a representação
quc o povo d'esta cidade dirige á presença de Sua Al
teza Real o Principe Regente Constilucional e Defensor
Perpetuo do Brasil, em que perlende e requer que o
mesmo Senhor mande convocar n'esta cÔrtc uma assem
bléa geral das provincias do Brasil; depois de se ver e
examinar, se accordou que devia ser aprcsenlada imme
dialamenle a S. A. R., por conter a vontade do povo
rl'esta cidac'lc, a qual se tcm manifestado Conrol'me .i
vontade dominante das provincias colligadas do Brasil,
e por ser este o unico meio que se offerecia ele conso
lidar a união do Reino do Brasil, e de o 'salvar dos males
cvidenles de que estava ameaçado, c para evitar que se
não rompa a sua união com Portugal, como faz temei'
o cstado exaltado a que se tem elevado ultimamente a
opinião publica.

Em virtude d'esta determinação, sahiu dos paços do
conselho, ao meio dia, o senado da camara e homens
bons que n'e11e tem servido, c muitos cidadãos de todas
as classes que concorreram, e os mesteres, levando o
Estandarte o ex-almotacé Manoel Jose Ribeú'o de Oli
veil'a, em dh'eitura ao paço de S. A. R" indo encorpo
rada uma deputação do govel'l1oda provincia do Rio
Grande, composta de um deputado do mesmo governo,
Francisco Xavie,' FelTeira, por parte d'este e das camaras

7
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de Porto Alegl'c, Rio GI'ande e Hio Pardo, e o majol' do
estado maior José Joaquim Machado de Oliveira, POI' parte
(1:1 tropa da sobredita provincia.

A uma hora foi o mesmo senado da camara , depu
tação e cidadãos que acompanhavam, introduzido na
grande salla das alllliencias, aonde já se achava S. A. R.;
e sendo-Lhe apresentada pelo senado da camara a re
presentação sobredita do povo· d'esta cidade, acompa·
nhada de uma falia que, em nome do senado da camara
lhe dil'igiu o juiz de fóra presidenle, Se dignou S. A. n.
dar a seguinte resposta: a Fico sciente da vontade do
a povo do Hio; e Ião depressa saiba as das mais pi'ovin
a cias, ou pelas camaras ou pelos procuradores gel'aes,
a então immediatamente Me conformarei com o voto
a dos povos d'este grande, fertil e riquissimo Reino.•

E logo o sobredito deputado da provincia do Rio
Grande, Francisco Xavier Fen'eim, dil'igiu a faIla a S. A. R.
significando-Lhe que a sua provincia cnviava ao mesmo
SellllOr os seus cordeaes agl'adecimentos pela heroica.
resolução que tomou de ficai' no Bra il; que ratificava
os senlÍ\llelltos que em nome da mesma provincia tinh!\
apresentado a S. A. R. o cidadão Manoel Carneiro; e
que esta sempre seria fiel ás suas determinações. S. A. n.
respondeu: - a Agradeça em rpeu Nome á sua provin
a cia, porque antes do cidadão Manoel CarneÍ1'o tel'
a significado os seus sentimentos, estava persuadido da
a sua lealdade. D

Seguiu-se a fallal' o deputado pelo corpo militar da
primeira e segunda linha, o major José Joaquim Machado
de Olireira, e em nome cl'este, expressou a S. A. n.
iguaes sentimentos: accrescentando que os militares do
Rio Grande tomavam a peito a resolução que S. A. n.
tinha lomildo de fiCai' no Brasil, e que a defcnderiam
até os ultimos esforços. S. A. R. respondeu: - «Agl'a.
a deça em Meu Nome á tropa do Rio Grande, e Fico
« certo dos seus nobres sentimento. D

Fallou depois o deplltado ás côrles pela provincia do
Ceará, o sargento mór Pedl'o José da Costa Barros, agra
decendo em nome da sua provincia a S. A. R. o glo
rioso titulo que o Mesmo Senhor havia acceitado de ser
o Defensor Perpetuo do Heino do Br:lsil, a que S. A. R,
respondeu: - a Agradeço os sen limcntos da provincia do
a Ceará Grande, e estou certo da sua constante fide
• lidade. D
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Foi annunciada ao povo, que enchia todo o LaJ'go do
Paço, de uma das varandas d'estc, pclo presidente do
senado da camal'a, a resposta que S. A, n, deu á repre
sentação do POYO d'es[a cidade, e foi a mesma resposta
applaudida com os seguintes vivas:- Viva a Nossa Santa
Religião- Viva a Constiluição- Viva El-Rei Constitu
cional- Viva o Principe lIegente Conslilucional e De
fen 01' Perpetuo do Reino do Brasil- Viva a l'rinceza
Real- Viva a Assembléa Gel'al do Brasil- Vivão as côrtes
de Lisboa - Viva a Vn ião do Brasil com Portugal.

E de tudo para constaI' se mandou fazer o presente
termo, quc assignaram: e cu José ]Jfarlins Rocha, escrivão
do senado da cam ara o escrcvi.

Falia que a Sua Alteza Real o Principe Regente Con.titu
cional e Defensor Perpetuo do Reino do Brasil dirigiu o
senado da camara d'esta cidade pela voz do seu presidente,
no acto de apresentar ao l\lesmo Senhor a representação
do povo d'esta cidade, sobre a convoca~ão de uma asspm
bléa geral n'esta corte,

Senhor, - Sc a lei suprema da salvação da patria
exigiu a ficada de V. A. R. n'este reino, como rcmedio
unicü de a conservar unida, esta mesma lei impera
hoje, que se convoque já n'esta côrte uma a sembléa
geral das provincias do BI'asil: pois bem que cstas,
achando cm V. 11. R. o centro da sua união, vcnham
correndo a formar cm torno d'clle uma sQ causa, cllas
sentem todavia a falta ele direcção, confiança' e g;J
rantia ,que só um corpo representalivo Brasileiro lhes
pl'omette.

É penetrados da inlima convicção cl'cstas verdades
profundas, que zelosos da salvação da patria nos apprc~

samos em h'azel' á Prcsença Augusta de V. A. n. a re
presentação junta do povo d'esta cidade; que reassumindo
os seus direitos indubilaveis por si, c em nome das pro
vincias colligadas, pertende e requer: Que V. A.. li.
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Haja POI' bem mandai' congregai' n'esla oôrte üma
assembléa geral das provineias do Brasil repI'csentad[ls
pOl' um numerO competente de dcputados, nomeados
por novos eleitores paroclliacs eleHos pelo povo com
podercs especiacs para este fim; cujas alll'ibuiçóes
sejão :

Deliberai' em sessão publica sohrc as justas condições
oom que o BI'asil deve permanecer unido a Portugal.

Examinar se a conslituiçiío, que se fizer 1'H1S oôrtes
geraes de Lisboa, é nO seu lodo adaptada ao Brasil; e,
sobre as bases ali decreladas e aqui juradas, estabelecer
as emendas, reformas e alterações, com que a IuCSml1
constituição deve ser reoebida e jl1l'ada no Brasil.

]o; porque csle não cslá seguro, e menos póde prosperar
sem 11m corpo legislativo Brasileiro, a mesma assembléa
geral entrará, a penas instalada, no exercicio do poder
legislatiro, que lhe é essencial.

A. assembléa gel'aI se instalará logo que estiverem
reunidas n 'esta oôrte duas terças partes dos deputados
délS provincias oolligndas,

A. respeito das provincias ainda não colligadas, pelas
quaell esperamos, terá perfeita applícação O art. 21 das
pjises.

A. mesma assembléa geral tralará de se communicar
pOl' escripto com as côrtes de Lisboa, a fim de se manter
a uuião com p.ortugal, que o Brasil deseja conservar,

Á assembléa geral m[lrcará, depois que estiver plena
mente reunida, o logal' aonde llcve rcsidir a sede do
centro govcrnativo do Brasil,

Eis, Sen boI', os votos do povo cl'esla côrto, o csles
os votos são do Brasil lodo,

E quem não vê a importaneia d'esta mcdida? Ou se
considcre O Brasil pelo estado das snas relações politicas
com Portugal, ou pelo das suas provincias cnlrc si, a
11ccessidadc de convocar uma assembléa geral n'esla côrte
a todos os olhos sc apresenla com urgenoia,

Olhemos para Portugal: que vemos? m lerrire1 qua·
111'0 de errada politica - lemcrarias e atrevidas expres
Fóes insultadoras ela dignidade do 13rasil - Decretos
injustos - e hoslil conduo~a de algumas ordcns do go·
"emo de Lisbo[l, fontes fal"aos de queixas e descot;lfianças
dos olFendidos Brasileiros I Ah I se fosse dadQ la ncar-Ihe
o vco de esqneoimento etemo I l'tl<\s não é póssivel,

cnhor, (lei;'\ar elo apresentai' a yerdallc em toda sn~
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luz, quahdo se h'ata da salvay,io da patria - Tão pl'ompto
foi o Brasil em se confiar cegamente á tiisposição tie
seus irmãos ue Portugal, prova de sua candl1l'a e boa
fé, como ressentido se mostra hoje da traição, que al
guns d'estes intentaram usai' com elIe.

E como, Senhor, esquecerá o Brasil, que o 1.0 de
creto tie 29 de Setembro, confiando ás suas provincias
o governo civil economico, e administrativo sómente,
e guardando á disposição immediata de Portugal a força
armada, encobria o sinistro fim de o dividir e desarmar
para o reduzir ao antigo estado de colonia e escravidão?

C mo esquecerá o Brasil, que Portugal ill tcn tou rou
bar-lhe em V. A. n, o centro da sua união, actividade
e defeza, pelo 2. 0 decreto da mesma data?

Como csquecel'á, Senhol', que o soberano congl'es50
lhe negou directamente o mesmo centr0 da Slla unidade
oom os votos que rejeitaram a indicação de uma dele
gação do podei' ex.e.cutivo n'este Reino? E quando o
Brasil esperava, que esta se lhe liberalisassc sem a mais
pequena opposição, com que espanto não ouviu dogma
tizai' a alguns illustres deputndos, que se não devia
concedei', porque o poder executivo não póde ser dele
gado? OI'U dá-se absurdo similhante? E seria por ventura
esta blnsphemia de direito publico um ena involuntal'io
de ignorancia. Cl'assa dos seus principias? O Brasil sabe
que não; e acerta quando pensa, que foi uma refi
nada maxima de perfidia, empregada com o decidido fim
de o escravisar 111

E como verá o Brasil com indilferença, que Portugal
desse por decidida a importante questão da sMe da mo
nal'chia sem audiencia dos deputados d'este Reino? Como
se o Brasil não tivesse direito igual, seuão maior, a
pertendel' que se viesse estabelecei' no coração do seu
vasto, rico e poderoso imperio!

Gomo verá o Brasil a sangue frio que ao soberano
congresso não lembrasse a necessidade de dai' a este
Reino um corpo legislativo B7'asileil'o? Poderia c;Ue man
ler-se e pl'osperar sem este? Acaso da legislalura de
Lisboa viria ás remotas provincias do Brasil o remedia
prompto das providentes leis, que devem animal' a sqa
população e agl'icultul'a, a sua industria, artes ,nave
gação e commercio? E seriam habcis para as fazer
l.IdeqUGdas deputGdos que, não conhecendo o Brasil
~enão pelas cartas geogl'aplticas, como elles mesmo con'
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ressam, batem todas as moções dos deputados d'este
Reino, se por ventura alguma vez se atrevem a reque
rer os direitos offendidos da sna patl'ia, e os vencem
sempre em votos, porque os superam em numero?
Desgraçado de ti, BI'asil! se não vclasses, os teus dit'ei
tos nunca seriam respeitados!

Não parnm, porém, aqui as queixas do Brasil: este
recordar<1. scmpre com indignação, que Portugal inten
tou fazer reverdecer o injusto impel'io do seu senhorio
antigo, chamando a Lisboa a dependencia de todos os
negocias geraes da monarchia, e os despachos dos em
pregos civis e militares, lucrativos e honorificos.

E por que principio de liberalismo? Interessa por ven
tura á nação porlllgueza, quc o governo de Lisboa
guarde fechada na sua dextra a dispcnsa de todos os
empregos do Brasil? ão cCI'tamente: longe de inte
ressar perderia; perderia, porque o verdadeiro in tcresse
de uma nação livre exige que todos os cidadãos, que
a compõem, gosem com igualdade bem entendida os
maiores commodos possiveis: principio, que se não
combina com a dura lei de obt'igal' os cidadãos do
Brasil, a quc, luctando c~m as pel'igosas ondas de
duas mil legnas, vão sollicilal' d'aquelle governo o des
pacho de empregos, que devem servil' n'este Reino;
para regl'essarem, depois de muitos mezes de fadigas,
dcspezas e opprobrios, mais pobres do que foram, quasi
todos sem despacho; como sabem por experiencia pro
pria de ll'es seculos, e virnm com dôl' e mngoa, que
acontecen <.l maior parte de seus irmãos de Portugal,
que tiveram a deploranda sorte de pel'tendenlcs n'esta
côrtel .

E se esla não era a partilha, que deviam esperar os
Brasileiros, appareçam na lista dos cargos publicas os
nomes dos que tem sido empregados no ministel'io de
Lisboa, no conselho de cstado, no corpo diplomatico,
ou pelo menos nos governos das armas das pl'ovincias
do Brasil!

Mas retiremos, Senhor, retiremos pam longe d'esle
logar de escandalo, as vistas, que involun tarias nos
appresentam um Madeira Europeo elevado a brigadeiro
com arbitraria declaração de estranha anliguidade, que
não tinha, nem lhe podia compelir, só a fim de rou
bar o governo das al'mas da Bahia a um benemerito
Brasileiro, brigadeiro an ligo! Dá-se maior arbitl'adedade?
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Oh Constituição! Oh Justiça 1 Oh Lei! .. aonde estais,
que vos não vingais? -lUanes sacrosantos dos martiI'es
da Bahia, nós vos saudamos! Aquellas ultrajadas, piza
das e aviltadas - estes massacrados porque amavam a
liberdade da patria, que os viu nascer - o Brasil todo
olfendido! I I Eis, Sen hor, o resultado funesto de um
passo que o de potismo antigo, apesar de exaltado,
nunca se atreveu a dar.

Talvez, pOI'ém, que o Brasil esqueça um dia todas
estas queixas, porque « dilfcrenças entre irmãos podem
admitlir' esportulações amigaveis , mas nunca azedume
decidido; • e o Brasil ama do coração a seus irmãos
de Portugal: mas como poderá esquecei', que o governo
de Lisboa lhe fez uma declaração hostil, prohibindo a
importação de muniçúes militares e navacs para este
Reino, como officialmente intimou o consul de Por
tugal em Londres a lU, Bonnet, secretario dc segl1l'os
d'aquella praça!

.Qu~ é isto, oh Porlugal! Pelo decreto de 29 de
Setembro premeditaste pôr-nos indefesos, deixando ficar
á tua immediata disposição a nossa força armada, e a
tua - depois enviaste-nos novas baionetas, que não
queríamos - déste ordens para que se retirasse d'este
porto a sua melhor artilharia!!! E agora intimas ás
nações, que não importem munições militares nem na
váes para os nossos porlos J Ab Portugal, que tu deli
ras I Acorda, senão te perdcs! Corre ás al'mas da rasão,
da ju tiça e da igualdadc, se ainda é tempo - mas
talvez já chegues tarde I

Povos da tcrra, sede testemunhas fieis da boa fé do
Brasil, e da conducta irregular de Portugal! Se este fez
o rompimento, n'aquelle a reacção é o resultado neces
sario da sua acção. -

Sim, Portugal quer a separação, porque iusi te no
conato efficaz de dividir o Brasil para o dominai" É

,pl'Ova incontestavel, quando outl'as faltassem, o parecer
da commi são especial dos negocios politicos do Brasil,
enunciativo do espiI'ito do congresso: no qual o reme
dio proposto contra o mal da divisão, principal queixa
do Brasil, é o augmento do mesmo mal; porque tel1do
se dado a conhecer, que este Reino quer um centro
unico de união, e sendo a todos os olhos visto que a
sua integridade não convem mais, pareceu á commis
são, que se lhe concedesse um 0\1 dois, e outros
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tantos, quanlas fossem as pl'ovincias, que se quizessem
scparar.

E quem poderá combinar em boa fé tão contradic.
torias decisões? Regeitou-se nas sessões de 11 e 13 de
Fevereiro a indicação de uma delegação do poder exe
cutivo no Brasil, por<lue este não podia ser delegado,
e em 18 de Março não só se admitte nma delegação
do mesmo poder, como convinha á unidade do Brasil,
mas facilitão-se mais. em opposição da sua vontade, e
yerdadeiros interesses! 11

Apesar, porém, de ter sido tão irregular, estranha e
olfensiva a conducta de Portugal relativamente ao brasil,
ainda lá se deplora o engano em que laboram os Bra·
sileiros, e não se concebe como se possam attribuir ao
congresso vistas contrarias aos sentimentos liberaes, que
lhe deram nascimento 1

E tambem scrá engano, que as suas baionetas au
xiliadoras tem derramado por tres vezes o sangue
brasileiro, já no tempo da regeneração? Será enj)ano
que o congresso enviou tropas ao Brasil contl'a a von
taue d'este, e contra os votos de quasi metade do mesmo
congresso?

Tambem será engano, que no congresso se tem forja
do, e talvez esteja á barra decretado o iniquo e devas
tador projecto de tornai' a fazer em Lisboa o emporio e
exclusiva feira do commel'cio do Brasil, com ruina certa
da nossa agricultura, opposição ao levantamento das
nossas fabricas e violenta infracção da prosperidade dos
nossos lavradores, que um direito inviolavel tem de
vender os generos da sua colheita a quem lhes offerecer
melhor mercado?

Será tambem engano, qne o governo de Lisboa tem
entrado na tentativa de restituir 1\10ntc-Vidéo a Buenos
Ayres, talvez só para roubar ao Brasil a chave da guarda
das fronteiras do Rio Grande?

Não são enganos, SenhOl', são factos incontestaveis 
e só nos resta ver se é vel'dadeira a noticia, que vai
correndo, sobre os partidos commeLlidos pelo governo
de Lisboa á outras nações, inimigos da nossa liberdade
e segurança, olfensivos da nossa propriedade, e des
truidores da prosperidade e gloria, que um futuro
abençoado nos promette I

Tal é, Senhor, o deploravel estado das relações politicas
do Brasil com POl'tugall E a consequencia mais favol'avel
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que tl'aqui resulLa, é que o Brasil perdeu :1 cOllfiança
que linha no soberano cOllgl'esso! E será mais ,'nntajoso
o cstado das suas provincias? Certamente 1150 - porque
se a separ<lção d'aqueIle está rIe facto amençada, li união
d'est<ls n50 está consolidadn I

Zelosas da sua liberdade, que principiarnm a gosar;
vacillam entre o immineute perigo de perde-Ia, que
lhes amença por nma parte a constituição de Lisboa
se consentirem n'eIla tal qual lá se fizer, c por outra j

se a não abraçam, o antigo despotismo, se por ventul'a
tornas e a levantar a mal esmagada cabeça: desconfiadns
da má fé, que lem descoberto no congresso de Lisbon,
ellas querem fugit, d'elle porque o temem - csearmen
tadas, porém, dns desgraças c oppressão, quc do Rio
de Janeiro aquelle monstro lhes cnviou em treze allnos,
temem reunir- e em 11m ponto d'onde tanto mal tem
recebido I Amautes de V, A, R" porque chegaram a COII
vencer-se da sua constiluciollalidade, eIlas vem correndo
a buscai' em V; A, IL o seu mais valente defensor 
mas quando chegam, e não ClIcolllt'am n direcção que
se deve encaminhar ao cume da gloria e prosperidade,
a que sua graudeza aspira j nem a garanlia que lhe!!
deve segurar a sua liberdade pessoal c real, esfriam,
temem e desalentam!

O ministerio de V. A. R, embaracado com a diffi
culdades, que tão criticas circumsta ncias orrereccm, por
estar despido rIo poder de fnzer leis, não póde soltai'
as vélas á energia e patriotismo que o caracterisa - c
os lIegocios do Brasil vão som'endo atrasos, que podcm
vil' a set' bem funestos; e qualldo menos perde- e tudo
quanto se poqia adinntar; c que perda irremedinvel não
é no tempo um só momento I

A agricllltUl'a, [on te inexhaurivcl da riqueza do
Brasil, a sua populaçãO, as sciencias, as nrles, a iodllS
l!'ia e o comroercio, alavancas poderosas, que o devem
elevar á maior grandeza, pedem incessantemente - Li
berdade e Protcccão :-mas eslns dadivas do céo só um
corpo legislativo 'brasileiro lhes póde liberalisal'.

O Bi'asil deve augmentar com llI'gencia a sua mari
nha, e [)l'eparar as suas forças de terra; ministros tem
V, A, R, que as iro o fação executai'; mas estes prepá
ralivos exigem meios, que só o poder legislativo pôde
proporciollar.

Abundante em recursos é o 13l'nsil: mas 05 crros do

8



UOCUAIR 'TOS,

seu anti~o s)'~tellla de finallças, cuja maligna influencia
não pode rlcixar dc durar ainlla, lhe faz soffrc I' um
Ilolavcl deficit na occasião em que precisa ter objectos 
c fallando por esta forma ao Brasil a sua mais vnlenlC
força, ellc não pode fiol'ecel', nem prosperar; remedia
a taulo mal só o poder legislativo pode dar,

Eia pois, Senhor, o perigo da desunião está immi
nente, as 'circumstancias urgem, a salvação da patria
impera; - convoque V. A. R. já n'e,la côrte uma
assembléa geral da provincias do Brasil, e a união
com Portugal será mantida, e a das provincias do Brasil
consolidada.

N'esta assembléa representativa tel,á o Brasil acordados
scnlinellas quc vigiem sobre a sua liberdade, outros
tantos fieis pl'ocmadores que promovam os seus direi
tos, destemidos athletas que defendam os seus foros,
zelosos pais da grande família que trabalhem infa tiga
veis por achar as vernadeíl'as fontes da sua prosperi
dade, c activos promotores da sua população, civilisação e
scieneias, agl'ieultura, industria, navegação e commercio.

E V. A, R. achad n'este Senado venerando a fir
meza da sua constitucionalidade, a solida segUl'ança da
sua corôa, a estrada certa da verdadeira gloria, que
promette elevar o nome dc V. A. R, acima dos mais
famosos PI'incipes do Universo, o descanso nas suas
fadi;;as, a salva guarda nos seus maiores perigos, a força
irresistivel da suas armas, a riqueza do tbesouro pu
blico, a consolação de ver feliz um povo, que tão
voluntario se declarou sobdHo fiel de V. A. R" a inve
jada sorte finalmenlc de lançar a primeiJ'a pedra funda
mental do imperio brasilico, que, principiando por
onde outros acabam, fará a inveja e aelmiracão do
mundo inteiro. -

Mas para que é, Senhor, produzil' motivos para per
suadir, aonde o arbilJ'Ío na escolha falta? Está escriplo
no l!vro das Leis Eternas, que o BI'asil dc\'e passar
hoje! oh Gl'ande Dia I á lista das nações livres: II
decreto do Arbitro do Universo, ha de cumpl'Íl'-se
queiram ou não queiram os mortaes, que impedir a
sua marcha a nenhum é clado, - Obedecei, Senhor, a
esta lei eterna, e cumprindo assim um eleveI' saga'ado
Fareis a vossa gloria, a salvação de Portugal, e do Brasil
a dita,

Rio de J:lJlcil'o, 23 de Maio de 1822. -Jose Cleme1l té
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Pereira. - João Soares de BulMes. - Domingos Vianl1ll
Gl'ugel do Amaral, - Domingos Ali/luteS Guimarães.
José Antonio dos Santos Xavie7',

Representação que a S. A. R. o Principe Regente Constitu
cional e Defensor Perpetuo do Reino do Brasil dirige o
povo do Rio de Janeiro pela Camara d'e.·ta Côrte.

A natureza, a razão, e a humanidade, este feixe
indissoluvel e sagrado, tIne ncnhuma força humana
póde quebrar, gravaram no coração do homem uma
propensão il'l'esislivel para por todos os meios, e com totIas
as forças, em todas a5 epochas c em todos os lagares
buscarem, ou melhorarem o seu bem scr. Este prin
cipio tão santo como a sua ori3em, e de centuplicada
força quando applicado ás nações, era de sobr'a para
que o lll'(\sil, esta porção preciosa do globo habitado, não
aeeeuesse á iuerlc expectação de sua fl1lura sorte, lal qual
fosse decretada longe ele seus lares, c 11') meio dc uma
potencia, que eIle devia reconhcccr inimiga de sna.
gloria, zelosa da sua gt'andcza, e que ba tante dei~ava

Vê1' pelo seu manifeslo as nações, qne qucria firmar a
sua rcsurt'eição polilica sobre (\ morte do nascentc im
perio Luzo-Brasileiro, pois que baseava as l'aSÕes da sna.
decadencia sobre a elevação glot'iosa (l'esle Filho da
America.

Se á esta tão obvia e justa consideração quizesse ajunlal'
a dolorosa experiencia de lrczen los e oilo ao nos, em
que o Brasil só existira para Portugal, que motivos não
encontraria na cadêa tenebrosa de seus males para cha
mal' a aLlenção e vigilallcia de todos os seus filhos, a
llsar da soberania que lhe compete, c dos mesmos direi
los de que usara Portugal, c POI' si me mo tralar de
sua existencia e representação politica, da sua prospe
I'Ídade, e da sua constituição? Sim, o Bl'nsil podia
dizer a Portugal: «Desde que o sol abl'ill o seu tumulo e
rl'elle me fez sa1lal' para apl'esentar-me ao ditoso Cabral, a
Ulinhaü~rlilidade, amiuha riqueza, a minhapl'o peridadc,
ludo te sacrifiquei, tudo te dei: e tu que me désLe? Escra
vidão, c só escravidão. Cavava o seio das minhas mon
lanhas, peneIrava o centro do mcn sóIo, pura le malHlal'
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o ouro, com que pagavas ás nações cstrangeil'as a lua
consel'vaçào, e as obl'a5 que decoram a lua magestosa
capital; e tú quando a sofrega ambiÇlão devorou os the
souros, que sub mão se achavam no meu teneno,
quizeste impor-me o mais odioso dos tribntos, a capi
tação, Eu mudava o curso dc mens caudalosos rios,
pal'a :lnanoar do seu leito os diamantes, que brilham
na corôa do Monarch,,; despia as minhas floresla par"
enríqneoel' a tua m'll'illha, e sustentai' a tua grandeza,
que todavia deixavas cahir das enfl'aquecidas mãos, 
E tu quc me déste? Oppressão c vilipendio I - Man
davas queimar os filalorios e teares, onde minha nas
cente industria beneficiava o algodão para vestil' os
meus filhos, negavas-me a lnz das sciencias p:lI'a que
en não podesse conheocr os meus direitos, nem figurar
eutre os povos cultos: acanhavas a minha industria
para me conservares na mais tl'Íste dependencia da tua;
descjarias até diminuir as fonles da minha natural
grandeza, e não qnerías que eu conhccesse do Universo
mais quc o pequeno teneno que tu occupas, Acolhia
no meu seio os teus filhos a quem dourava a existen
aia, c lu mandavas-me em paga I.yrannos indomaveis,
que me laceravam: agora é tempo de reimpos al'-me da
minha liberdade; basta de olferecer-me em sacrificio ás
tuas interessadíls vislas: assás te conhcci, demasiado te
servi.

Todavia, o generoso Brasil no momento mesmo em
que via paraI' a I'oda de urna bem começada e bem
merecida prospel'idude, no momcnlo em qne se uhulava
o cdificio, qne no seu projcclo extasiara a Europa, e
1izera tombai' o colosso da Fl'ança, no momento em
que se prOCUI1ava invalidar a maior, a unica idéa ver
dadeiramente snblimc qne um El1I'opeu tem concebido
das colonias da sua palria; no momento em que desa
tadas todas as antigas formas do goveroo, tinha o indis
putavel direito e a invencivel necessidade de declarar,
escolhei' e estabelecer o que lhe conviesse, dormiu
(lescansado sobre o leito da esperança, tudo confiando
lia ingenuidade do seu procedimeuto, e no tão procla
mado liberalismo de seus irmãos, que ainda quiz julgar
instruidos pela lição fatal da experiencia, pelas luzes
dos seculos, pelo movimento aclual do globo, e pela
indepeudencia da America hespanhola, qne era o acto
d~pisi\'o da CD1é1ncipação de todas as eolonias, e o sipnal
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formidavel que marcava ter soado a hora da sua viri
Iidadc.

Pela mais negra pOl'ém das perfidias, Portugal, ou o
Congresso, que rcceioso a .principio ia palpando as
trevas por onde marchava, mal que dias se dissiparam
pela acquiescencia franca e generosa do Brasil, e volta
do Rei á antiga capital, tomou repentinamente a atti
tude senhoril, e passando de repre!>entantes do povo
de Portugal a Soberano de tod" a Ilação, faltou áquclles
mesmos principios universaes, que proclamara, e sobre
que e tribara o seu procedimento; perjurou as bases
que estabelecera, trahill os direitos da natureza e das
gentes, intentou votar um gl'ande Reino ao exterminio
de seus dit'eitos, em nome d'esses mesmos direitos, e
lançai' n'essa Ião pI'epondel'ante parte da monarchi'a
portugueza 05 ferros, que elle pendurava no templo da
liberdade, e ou suhmergir-nos na voragem de males,
peores que esses de que elle buscava surgir, ou quando
muito, dal'-nos como por favor uma libcrdade compa
rativa com o nosso primeiro estado de colonia; fazendo
assim um attaquc solemne á razão, llm insulto mani
festo ás nações da Europa, e da ndo ao Brasil o mais
inqueslionavel motivo de indignação e represalia.

Se o Congl'esso, exam inando a força ÍlTesistivel das
cousas, tives e diante dos olhos a necessidade imperiosa
da queda de uns, e da elevação de outros imperios,
que dcverão tambem ser tragados pelo abismo dos secu
los, para fazer logar a novos apparecimentos: se na
marcha de scus trabalhos conhccesse radicalmente que
o verdadeiro interesse de Portngal, e a unica ancora
que poderia sempre salva-lo do llaufragio na voragem
do tempo, como já o salvara em 1807, era a felicidade
progressiva, e a grandeza elo Brasil: se, pondo de parte
um ciume ridiculo aos olhos da philosopbia, e um amol'
de precedencia incompativel com a marcha augusta da
liberdade, que só encara 05 objectos pelas suas rela
ções co.m a felicidade dos homens, estendesse 05 limites
d'essa liberdade, e multiplicasse as nossas relações com
me,eiaes, nem desafial'ia o nosso ressen timento, a nossa
indignação, e a nossa insoluvel desconfiança, nem apre
sentaria ao mundo o chimerico espectaeulo de querer
sem capilaes, industria e marinha, unicas e grandes
alavancas com que só se póde sustentai' e movei' a
m3china das eolonias, elevar sobre a reeolonisação do
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Brasil o desmantelado edificio de sua grandeza; pelo
contrario, apresentaria factos unicos na historia dos ho
mens, e dera uma vel'llarleira lição de politica, e phi
losophia, e o Brasil reconhecido por isto beijaria a mão
dos semidcozes modernos.

Vimos porém com horrol' menoscabada, e até fulmi
nada de exterminio a nossa cathegoria, e a nos a repre
sentação; enrubesceram por muitas vezes as nossas faces
pelos sarcasmos contra nós lançados com o maiol' dos
escandalos; vimos as lagrimas das nossas provincias des
presadas; acolhidos, e elogiados os monstros, que as
dilaceravam; vimos cohortes pretorianas sahiL'en do
centro do mesmo Congl'esso, embraçando o escudo da
fraternidade, virem enterrar em nossos peitos aquellas
armas, qne a pall'Ía só lhes podia confiai' para defeza
<1a palria; vimos o sangue Brasileiro banhal' por cli(l'e
rentes vezes o nosso sól0, e não encontrar vingança; é
pouco: u50 vimos uma só providencia adequada, e
peculiar ás cireumstancias fOl'mielaveis el'e -te paiz, que
tendo sido neces itado a alar'gal', sem preparativos aute
l'iores, o seu seio para reCebCl'<l inundação do anno 1807,
a "iu retroceder e'abandona-Io de uma mancira ainda
mais ruinosa, que a da sua eolL'ada, Ouvimos a todo
o instante resoar no congrcsso a linguagem do despo
tismo ou do patrocinio - Concedemos ao Brasil: que
mais qUCl' o Brasil?-Eslremecemos, quando o decreto
de 18 de Abril do anno passado atirou entl'e nós o pomo
da discordia, e pl'ometteu o lilulo de benemerilos da
patria álJuelles, ~ue melhor assanhassem as serpes na
cabeça da furi<l, Frio suor correu pOl' nossos mcmbros
ao ler a infernal proposição do mais attelldido elos depu
tados ele Portugal- Que nos importa que os BI'asilei/'os se
degolem llns aos outros? - é pouco: prevalescendo-se do
nosso jl1l'amento, abusou da boa fé; aproveitou a falta
dos nossos elcfensol'es; e scm espel'ar o voto e a appro
vação dos nossos reprcsentantes, que só podiam expres
sar-lhe a nossa vontalle, e por consequeneia scm estar
com piela a soberania da Dação, para ser valido o que
se decI'etasse, dividiram a tnnica inconsulil elo Brasil
em ditrerentes secções, crearam n;l.Ultidão de pequenos
centros, sem relação nem coadjuvação entre si, enfra
quecidos em todos os seus pontos, contradictorios cm
todos os seus movimentos, cuja somma de productos
não podia dar senão anal'chia e guerra civil; é ponco:
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nomeou nov05 Verres, para mais retalhar o nosso cora.
ção , lançou-nos ü face das nações um pregão de des
honra, csquecendo e até mesmo apartando os Brasileiros
dos empregos de confiança e consideração, e pOI' uma
animosidade mais ardente e fanatica, do que reflectida
e necessaria, attacou a nossa cathegoria, postel'gou a
nossa integridade, quiz appropriar-se do producto dos
nossos trabalhos, probibil' a nossa communicação com
o Uuiverso, fazer emfim retrogradar a nossa marcha
para o antigo estado, não podendo fazel' retrogradar o
mundo, e as luzes ao cstado em que estava, quando
com bem poucas fOl'ças pôde dominaI' tão vastas e tão
ricas possessões.

Que vinhamos por tanto a ser no systema que seguia
o Coogresso? Irmãos ou vassallos? Homens ou nutoma
tos? Escravos ou cidadãos, e {]lhos da mesma nação?
Que vinha a ser o Congl-esso? O Sobcrano despotico,
para quem era feita a nação, ou o representante da
soberania d'esta, proposto e reu nido para deliberar e
firmar cm solida base a felicidade de todas as partes
integrantes da monarchia? O Congresso faltou para com
o Brasil (e talvez para com a nação I) aos principios
da moral, e da igunldade, e da natureza, e da politica
e da rasão: a rasão, a politica, a natureza, a igualdade
r. a moral mandavam que elle reassumisse a sua digni
dade, que defendesse os seus direitos, e que désse ao
mundo um grandc testemunho de que merece gozar
do inauferivel jus, que tem de figurar como nação
livre.

Ligaram-se cnlão as provincias do lUeio-Dia do Bra
sil: o Rio de Janeiro que, na expressão do seu histo
riadol' inglez, ved primeit-o uma revolução geral no
mundo, do que cesse de ser o em poria de um commer
cio universal: Minas, e as in teressanles provincias <lo
seu centro ,.cujo s610 favorito ao aS'lro do dia, alimeota
e guarda os representantes da riqueza, e a força dos
Estados: S. Paulo, a patria do valor, que s6 espera o
elasterío da liberdade, para as azoar os gl'andes gel'mens
de uma grandeza iudefiuida: o Rio Grande e l\loutevi
déo, as chaves do Sul, e os nossos illextinguiveis celeiros,
deram-se as mãos e convidaram com o seu exemplo as
outras provincias suas irmãs, fcchal'am den tro de illven
civel muro o Príncipe Ueal, a quem debaixo do espe
cioso pretexto <le viajaI' em paizes estrangeiros, manda-
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ram os hyerophantes abandonar o Brasil, fazendo
anteriormente partir para Lisboa as náus, os petrexos e
as munições, que ainda existiam em nossos portos e
arsenaes, deixando o csqueleto do Brasil redusido á
deploravel sorte da Asia 1\1enor.

Seja qual fÔl' o modo por que os inimigos da Asso
ciação lIrasilica encarem o procedimento memoravel do
dia 9 de Janeiro, aos olhos da Europa justiçosa e poli
tica, o Principe Real será considerado um Heróe, e o
Salvador da Realeza no Brasil; e o povo das províncias
colligadas um modelo de fidelidade á dynastia de Bra
gança, de zelo pelo systema constitucional, fraLl~o e
liberal qual deve ser, e não machiavelico e astuto,
como se lhe antolhava; e de presciencia politica dos
seus verdadeiros interesses, por que abraçou desde já o
systema que hade um dia dominar em toda a America;
por ora, em muitos lugares encantada com os prestigios
da democracia.

O echo d'esta nossa resolução soou pelas sete mono
tanhas de Lisboa, que o repercutiram nos salões do
Congresso: o perigo instava, urgia o remedio - a fran
queza apontava a confissão dos erros, o machiaveli mo
só lembrou o disfarce e injuria; juntou-se o escarneo ao
opprobl'io, e a irrisão á desgraça.

Por entre a arrastl'ada supposição de que talvez outro
genero de governo conviesse ao Brasil, apparecem bem
pronunéiadas expressões de imperio, ou de favor, adu
badas de indignos sarcasmos, e da gratuita mercê de
venalidade aos que rasgaram o véo da impostura: ouza
se mesmo dizer que a confiança e a boa fé do Brasil
deram nascimento á perfidia: susta-se interinamentc a
sahida ao Principe Real; mas conserva-se a isolação das
provincias, deixando-O no incom pativel caracter de
governador do B.io de .Janeiro: fazendo preceder uma
mentira reconhecem- a necessidade de um centro poli
tico, mas em dois, que não duvidam concedeI'; e na
liberdade de entender-se cada provincia com o de Portu
gal, se quizer, faz-se bem claro, augmenta-se mesmo o
espirito de discordia, e o scu antigo conáto de dividir
nos e enfraquecer-nos, e chamar uma parte do Brasil
a guerrear com a outra: submellem os pretores lusitanos
ao governo provincial, mas ficam sendo membros natos
d'esse goveruo, com a força das legiões que comman
dam, e que se deixam persistir: estão promptos a COU"
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ceder ao Brasil quanto lhe convenha; mas só para o
seu governo interno, c salvo o ponto e sencial da união,
isto é, redusido o seu commel'cio ao exclusivo de Por
tugal, que tão nocivo foi a ambos os hemispherios pOI'·
tuguezes, e nenhum desempenhou dos objectos porque
fóra estabelecido: iuLerdictadas as discus ões sobre os
seus grandes interesscs pol iticos, circnnscripto o seu
patriotismo, privado de uma legislação sua, e para re·
matar a sua dobrez e cl"iminalidade dos seus pl'ocedi
mentos, prohibe-se officialmenle a remessa de pelrexos
e mu lições de guerra da Europa para o TI rasil, o que
confirma da maneira a mais soleUlne todas as nossas
desconfianças, nem póde ser tomado senão como premissas
de uma declal'ação de guerra, pela llossa reluctancia
conlra o systema de recolonisação; e, marchando sempre
de horror em hOlT01:, intentaram ceder ~lonlevidéo a
Buenos AYI'es, com escandalosa violação dos direitos
d'aquella provincia, e dos principios que elles mesmos
tanto assoalharam-de que os povos não são propriedade
de ninguem-, só com o fim de puni-la da sua adhesáo
ao Reino do Brasil; e, si vem est fama, negocêam a
coadjuvação da Brança para a reconquista d'este, ceden
do-lhe a parte da Guiana Portugueza.

A' vista de todas estas considerações, as provincias
colligadas do Brasil tem reconhecido, quanto seja impos
sivel persistir na expectação de que, a mais de duas
mil legoas de distancia d'ellas, se tratem com verdadeira
igualdade os seus dh'eitos, e a ju tiça da sua causa: á
sua custa appl'cnderam a pÓI' limites á sua confiança;
e sabem já quanto é indigno do caracter magestoso de
povos já educados, esLar fazendo requerimentos, espe
rando despachos, que, quando voltam no fim de longos
prazos, já trazem com sigo novos motivos para serem
retorquidos, Talvez o Congresso no devanêo de sua furia
dará (e será uma nova inconsequencia) o nome de
rebellião ao passo heroieo que vão daI' as provincias do
Brasil, á reassumpção da sua soberania despresada; mas
se o fizer, deverá primeiro declaraI' rebelde a rasão,
que prescreve aos homens não se deixarem esmagar, e
al'l"uinal' pelos outros homens; será mister declarai' re
belde a. natureza, que ensinou aos filhos a separarem· e
de seus pais, quando tocam a epoeha da Sl.la. virilidade;
ti mistel" declarar rebelde a justiça, que n50 al.1thorisa
usurpações, nem perfidias ; é mister declaraI" rebelde a

l)
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Portugal, quc cncetou a marcha na monarchia POl'tu
guezu; t: mistel' cm fim declarar-se rebelde a si mcsmo,
por que se a força inesistivcl lIas cousas pI'ou:ettia a
futura desunião dos rlois Reinos, os seus procecl!ment05
acceleraram esta epocha, sem duvida fatal para a parte
da nação que queria engra ndccer. '

Quando uma nação muda o seu modo de existil' e de
pensar, não pôde, nem devc tornar a ser governada
como era antes d'essa muc!ança. O Brasil, elevado á
cathegoria dc Reino, reconhecidu por todas as potencias,
e com todas as furmalidades que fazcm o direíló I~.lblico

da Europa, tem inquestionavel jus a l'ecmpossar-se da
porção de soberania que lhe compele, porque o esta
belecimento da ordem constitucional é um negocjo
pl'ivativo de cada povo. Se carla cidadão lem o
direito de cxigil' que a sociedade faça mais v,llltajosa
a sua situação, quanto mniul' não será o da união
de grandes e ricas pI'ovincias? Se o Bl'asil accedeu
á causa da nação, foi pal'Ol a cooperação da felicidade
geral, mas sem m ingoa, sem quebra, sem sacrificio de
sua propl'ia felicidade; e nunca devia espel'al' lJue uma
fracção d'ella quizesse, a titulo de melhoramento, der
riba-lo do logar de consideração e de glol'ia que já tinha,
e por tantos titulos lhc pertence. O Brasil convem que
as leis, tralados c ,convenções, que os homcns fazem
reunindo-se entl'e si, são as regl'as de seus direitos e
de seus deveres; mas elle quer que o mundo e Portu
gal convenha, que se alguns homens fizeram convenções
absurdas, se estabelecel'Olm um govel'no incapaz de
protege!' as leis, se procurando a felicidade, seguiram
um caminho opposto; se desgraçadamente se deixaram
exh'aviar pOI' conductores perfidos ou igooran tes, que
não deve a l'asão sei' sacrificada ao el'ro, nem a felici
dade ao capricho. Se o estado de retrogl'adação e sempre
dolol'oSO para o individuo, de quanta violencia, de
quanlo hor"rol' não será elle para um povo grande e rico,
fortifioado pela idatJe, instruido pelas suas commullica
ções com os outros povos, e já pal'licipante de nova
força motl'iz, que parcce aggregada ás forças do Universo!
l>ol'lugal, sem consultar o Brasil, anles reconhecendo
POl' uma lei fundamental o direito que este tinha de
accecIer, se quizesse, ao seH movimento, estabeleceu o
seu novo pacto, quebrando touas as antigas relações,
até as lJuo o pI'endiam ao Brasil; e auem onsal"! 1!egar
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ao Brasil o dil'cito de I'eclamar e retirar a sua accessão,
quanl10 sc vê lrallido e illudido na esperança de ser feliz?
Nomeou, é verdade, deputados, concedendo-lhes neces
sarios poclel'es para representarem a sua soberania; mas
l'eCOllll11endou-lhes POI' esse mesmo aclo a conservação
da sua integridade, e de quanto fosse a bem da sua
cxislencia politica; logo, on se hade concedei' que o ou
torgante, que concede poder, fica sendo para semprc
um ente passivo, seja qual Sôr a aberração de sell
mandatario, ou este lhe dê podere:> de reassumir a ql1a
lid:Hk activa, e escolhei' novos procuradores que zelem
melhol' os seus direitos, expressem mais solemnemente
a Slla yonlnde, para evitar o receio de cahil' em novos
perigos, E d'onde veiu a um Congresso imperfeito, d'onde
aos representantes de uma fracção da nação soberana,
o direito de decidil: soberanam'cnle de outra, a mais
consideravel fracção da mesma nação? D'onde, a um
Congresso que assim obra, e a alguns deputados do
Brasil que assim o snbscreveram, o poder de exigil' a
obediencia e a confiança do Brasil despresado? Que
lei Divina ou humana se conhece que nos mande pro
gredir no soffrimento do mal, e na indigna expectação
àe um futuro deshonroso?

O caracter do nosso espirito e das nossas paixões,
diversificando muito em diversos climas, ensina que as
leis devem sei' r~lativas á differença cl'cstas paixões, e
creste caracter, E esta uma verdade el:el'fla I O Brasil
por tanto, composto de elementos tão diversos dos de
Portugal, carece de uma administração propl'ia, de
uma legislação bebida na natureza de suas neccssidades
e circumstaneins, e não de uma legislação yersatil, sem
base e sem in teresse, como são todas aquellas que se
operam de longe, e debaixo da inspiração poderosa clc
legisladores parciaes, sem adhcsão ao logar pal'a que
legislam, e sem medo do raio vingador da puhlica
opinião, que d'aqui não póde feri-los seuão frio e sem
vigor, Uma semelhante legislação trará, comsigo o germcl\
mortifero, que hacIe miuar a felicidade Brasilica; pelo
contral'Ío, o govcrno, a policia, a instrucção, os cos
tumes, as artes, o commereio, a navegação, a cultura.
a população, tudo experimentará benigno influxo dc
uma aclminislt'ação e legislação local.

Por tan to, Senhor, em nome nosso, e no das pro
vincias colligacbs, cuja causa e sentimcutos são os
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mesmos, pretendemos c requeremos com a maior ins
tancia, c com a mais justa esperança 110 titulo que
V. A, R. acceilou de Defcnsor Constitucional e Perpetuo
do_Brasil, a bem da prosperidade dos habitantes ~l'este

Reino, da salvação, integridadc e grandeza da manar
chia Luzo-Brasileira, da nossa constitucionalidade, e da
de V. A, n. :

u Que se convoque já n'esta CÔI'le uma assembléa
geral das provincias do o13rasil, representadas por um
lIumero competente de Deputados, que não poderão
ser menos de cem, nomeados pOl' novos eleitores paro
cltiaes, eleitos pelo povo, com poderes espcciaes para
este fim; <?ujas aI tribuições sejão: deliberar em ses ão
publica sobre as justas condições, com que o Brasil
deve permanecer unido a Portugal - examinar se a
constituição, que se está fazcndo nas Côrtes Geraes de
Lisboa, é no seu todo adaptada ao 13rasil; e sobre as
bases ali dccretadas, e aqui juradas, estabelecer as
emendas, reformas e alterações, com que a mesma cons
tituição deve ser recebida e jurada no Brasil. - E por
que este não está seguro, e menos póde pl'osperar scm
um corpo legislativo Brasileiro, a mesma a sembléa
entrará, apenas installada, no exercicio do podei' legis
lativo, que lhe é essencial, e inseparavel da soberania
do Brasil- A assembléa geral se installará logo que
estivel'em reunidas n'esta côrte duas terças partes dos
deputados das provincias colligadas - A respeito das
-provincias do BI'asil ainda não colligadas, e pelas quaes
esperamos, fica em inteiro vigor o artigo 21. das bases
-A mcsma assembléa tratará de se commnnical' por
escripto com as côrtes de LisBoa, a fim de se manter
a união com Portugal, que o Brasil deseja conservar
- A assembléa marcará, depois que estivél' plenamente
reunida, o logar onde devc residir a Séde da Soberania
Brasilica.

A independencia, Senhor, no sentir dos mais abali
sados politicos, é innata nas colonias, como a separação
das familias o é na humanidade; e a iudependencia
assim modificada é de honra ao Brasil, é de utilidade a
Portugal, e é de eterno vinculo para a monarchia em
geral. A natureza não formou satellite maiol'es que os
seus planetas, A America deve pel'tencer á America, a Eu
ropa á Europa; porque não debalde o Grande Architecto
do Ullivel'su mctleu elltre ellas o espaço immenso que as
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separ3. O momento para estabelecer- se um perduravel
system3, e ligar todas as partes do, nosso grande todo é
este, despreza-lo é iusultar a Divindade, em cujos deCl'e
tos ~lle foi marcado, e por cuja lei eIlc appareceu na
cadeia do presente. O Brasil no meio de nações inde
pendentes e que lhe faliam com o exemplo da felicidade,
exemplo irresistivel porqlle tem por si O brado da natu
reza, não póde conservar-se colonialmente sugeíto á
uma nação remota e pequena, sem forças para defen
de-lo, e ainda menos para conquista-lo. As nações do
Univt:rso tem sobre nós, e sobre Ti os olhos: ou cumpre
appareCel" entre ellas como rebeldes, ou como homens
!ines e dignos de o ser.

« Tu já conheces 05 bens e os males, que Te esperam
» e a Tua Posteridade.... '. Queres? on não queres?-
• Resolve, SENHOR I •

Rio de Janeiro, 20 de Maio de 1822.
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H.

Installa~ão do Conselho d'Estado sob a Prcsidcncia do Pril1cipe
Regente do Brasil.

Juramento dos Procuradores Geraes .

• Juro aos Santos Evangelhos defender a Religião
Catholica Romana, a dynastia da Real Casa de Bragança,
a Regencia de Sua AlLeza Real, Defensol' Perpetuo do
Brasil, e manler a Sobel'ania do Brasil, a sua integl'idade, e
a da provincia de quem sou pI'ocurador, requerendo todos
os seus direitos, foros e regalias; bem como lodas as
providencias que necessarias forem para a conservação c
mantença da paz, e da bem entcndida união dc toda a
monarchia, aconselhando com verdade, e consciencia a
Sua Alteza Real em todos os negocios, e todas as vezes,
que para isso rÓI' convocado. Assim Deos me salve.•

Juramento dos Ministros e Secretarios de E.tado.

"' Juro aos Santos Evangelhos, sempre com verdade,
consciencia e fl'anqueza, aconselhai' a Sua Alleza Real
cm todos os negocios, e torlas as vczcs, que para isso
fÓI' convocado. »

Discurso do Principe Regente no acto da iostallação.

• Illusll'cs e Dignos ProcU\'aclorcs. - As representações
de S. Paulo, Rio de Janeil'o e Minas Geraes, em que Me
pediam que ficasse no Brasil, tambcm lUe deprecaram
a creacão de um Conselho de Estado., Determinei-Me a
crea-Iô na fórma ordenada no lUeu Real Decreto de 16
de Fevereiro d'este auno, e cuja fórma era exigida pelas
lres provincias legalmente representadas.
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a Foi il.!.explicavel O prazei', que Minha alma sentiu,
quando estas representações chegaram a Minha Presença,
porque então conheci que a vontade dos povos era lião
só uLil, mas necessaria para sustentar a integridade da
monarchia em geral, e mui principalmente do Grande
BI'asil, de quem Sou Filho, Hcdobl'ou ainda muito mais
o Meu Prazei', por ver que as idéas dos povos coincidiam
com as Minhas pUI'as, sinceras e cOl'diaes intenções; e
não querenclo Eu retardar-lhe5 os bens, que uma tal
medida lhes pCI'mittia, Determinei no citado decreto,
quc, immelliatamente que se achassem reunidos os
procuradores de tres provincias, o Conselho entraria a
exercitar suas funcções: esta execução porém não pôde
ter logar lilteralmcntc, visto ter-se manifestado sobre
maneir'a a vontade dos povos de que haja uma assem
bléa geral constituinte e legislativa, como Me foi com
municado pelas Camaras. Não querendo pOl' tanto
demorar nem um só instante, lIem tão pouco faltar em
cousa alguma ao que os povos desejam, c muito mais
quando são vontades tão rasoaveis, e de tanto interesse,
não só ao Brasil, como á toda a monaI'chia, Conven
ci-~le de que hoje mesmo devia instaIlar cste Meu Con
selho l1c Estado, a peznr de não estarem ainda reunidos
senão os procuradores de tres provincias, para que Eu
junlo de tão ilJuslres, dignos e liberaes representantes,
soubesse qual era o seu pensai' relativo á nossa si! uação
politica, por ser um negocio, que lhes pertence como
inteiramente popular; e n'elle interessar tanto a s.alvação
da nossa patria ameaçada POI' facções. Seria para Mim
muito indecoroso, assim como para os illustl'es P.'ocura
dOl'es muito injurioso, recommendar-lhcs suas obrigações;
mas se, sem oIfender (1Iem levemente) a nenl11.l111 , Me
é pemlittido· fazer uma unica recommendação, Eu lhes
peço que advoguem a causa úo Brasil da fÓrma ha
pouco jurada, ainda que cOlltru Mim seja (o que espero
nnnca acontecen\), pOl'que Eu pela Minha Nação Estou
prompto até a sacrificar a propl'ia vida, que a par da
salvação da nossa patria é nada,

a Pelas razões expostas acabais de ve1' a necessidade,
quc houve d'esta installação repentina; e sabei que.
d'ella depende a bonra, a gloria, a salvação da nossa
patl'ia, que está em summo perigo,

a Illustres Procuradores, estes são os sentimentos,
que regem a Minha Alma, e tambem os qUf.l hão de
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reger a vossa; contai Commigo , não só como IlItrepido
GuelTeiro que pela patria arrostará todos e quaesquer
perigos, mas tambem como Amigo vosso, Amigo da
Liberdade dos povos, e do grande, fertil e riquissimo
Brasil, que tanto Me tcm hOlll'ado e Me ama.

a Não assenteis, Illustres procuradores, que tudo o
que Tenho dito é nascido de grandes cogitações, esqua
drinhando palavras cstudadas e enganadoras; não: é
filho do Meu Amor da paI ria , expressado com a voz
do coracão. Acreditai·Me. A 2 de Junho dc 1822.
PRINCIPE REGENTE. »

Representação que a S. A. R. o Principe Regente elevaram
o. Procuradores, e o Ministerio, corroborando a supplica
do povo dirigida pelo Senado da Camara DO dia 23 de
Maio.

c Senhor. - A salvação publica, a inlegridade da
nação, o decoro do Brasil, e a gloria de V. A. R.
instam, urgem e imperiosamen te commandam, que V.
A. R. faça convocar com a maior brevidade pos ivel
uina assembléa geral de representantes das provincias
do Brasil.

a O Brasil, Senhor, quel' ser feliz: este desejo, que
é o principio de toda a sociabilidade, é bebido na natu
reza, e 'na rasão, que são i!Dmulaveis: para preenche-lo,
é-lhe indispensavel um governo, que, dando a neces
saria expansão ás grandissimas proporções, que elle
possue, o eleve áquelle gráu de prosperidade e grandeza,
para que fôra destinado nos planos da Providencia. Foi
este descjo, que 1Ia longos tempos o devorava, e que
bem prova a sua dignidad , que. o fascinou po momento
cm que ouviu repercutido nas suas praias o echo da
liberdade, que soou no Douro e no Tejo, para não
desconfiar do orgulho europeo, nem acreditar que
refalsado machiavelismo apresentasse principios liberaes
para attrahi-Io e adormece-lo, e restl'ibar depois sobre
a sua ruina e recolonisacão o edificio da felicidade de
Portugal. .

a No ardor da indignaçãe que lhe causou a perfidia
de seus irmãos, que rcluz por entre todos os véos, que
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lhe procuram lançar, e que nasceu d'aquelles mesmos
principios de generosidade e confiança que os deviam
pcnhOl'al' de gralidão, o lhasil romperia os vinculos
moraes de rito, sangue e costumes, e quebraria de uma
vcz a integridade da nação, a não Ler deparado com
V. A. R., o herdeiro de uma casa, que clle adOl'a e
serve ainda mais por amor e lealdade, do que por dever
e obediencia.

u Não precisamos, Senhor, n'este momento fazer a
enumeração das desgraças, com que o Congre so, pos
tergando os mesmos principios, que lhe dernm nasci
mento, autoridade e força, ameaçava as ricas provincias
d'este continente. A Europa, o mundo todo, que o tem
observado, as conhece, as aponta, as enumera. O Bl'asil
já não p6de, já não deve esperar que d'elle, e que de
mãos alheias, provenha a sua felicidade. O arrependi
mento não entra em corações, que o cl'Íme devora. O
Congresso de Lisboa, que perdeu o norte que o devia
guinr, isto é, a felicidade da maior parte, sem attenção
á velhas etiquetas, já agora é capaz de tentar todos os
tramas, e de propagar a anarchia para arruinar o que
não pôde dominar, ~lachinam-se partidos, fomentam-se
dissenções, alentam-se esperanças criminosas, semeam-se
inimizades, cavam-se abysmos sob os nossos pés; ainda
mais: consentem-se dois centros no Brasil, dois pl'in
cipios de eterna discordia, e insistem na retil'ada de
V. A. R., que será o instante que os bade pÔl' a um
contra o outro.

u E deverá "V. A. R. cruzar os braços, c immovcl
espel'al' que reb~nte o volcão, sobre que esta o throno
de . A. R.? E este, Senhor, o grande momento da
felicidade, ou da rnina do Brasil. Elle adora a V. A. R,;
mas existe em nma oscillação de sentimentos, movida
pelo receio de seus antigos males, pelo receio do despo
tismo, que as facções secretas muito fazem ,'aleI', e
muito forcejam para aproveitar,. A ancora, que póde
segurar a náu do Estado, a caclea, que pôde ligar as
provincias do Brasil aos pés do tbrono de Y. A. R., é
a convocação de Côrtes, que, em nome d'aquellas
'(lue representamos, instantemente requeremos a V.
A. R.

u O Brasil tem direitos inaufcriveis para estabelecer
o seu governo, c a sua illdepcndencia; direitos taes,
que o mesmo Congl'csso LllSitano reconheceu e jurou.

10
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As h:is, as constituiçóes, todas as insliluições humanas,
são feitas para os povos, não os povos para ellas, É d'esle
principio indubilarel que devemos partir: as leis fOI'
madas na Europa podem fazer a felicidade da EUJ'opa,
mas nao a da America. O systcma europêo não póde,
pelu eLerna rasão das cousas, ser o systema Americano;
e, sempre que e tentarem, será um estado de coacção
e de violencia , que necessariamente produzirá uma reac
ção terrível. O Brasil não quel' attenlal' coutra os direitos
de POI'fugal, mas desadora que Portugal attente contra
os seus: o Brasil qucr ter o mesmo Hci, mas não quer
Senhores nos Deputados do Congre~so de Lisboa: o JI'asil
quer a sua independencia, mas firmada sobre a un ião
bem enLendida com Portugal, quer em fim apresentar
duas grandes familias, regidas pelas suas leis, prezas
pelos seus intel'esses, obedientes ao mesmo Chefe.

a Ao decoro do Brasil, á gloria de V. A, R. não póde
convir, que dure por mais tempo o estado em que está.
Qual será a nação do mundo, que com elle queira LI'atar,
em quanLo não assumir nm caractel' pronunciado? em
quanto não proclamai' os direitos, que tem de figUl'ar
entre os povos independentes? E qual será a qne des
p'reze a amizade do Brasil, e a amisade do Seu Rcgente?
E nosso interesse a paz; nosso inimigo só será aquelle,
que ousar attacar a nossa independencia.

a Digne-se pois V. A. R. ouvir o nosso requerimento:
pequenas considerações só devem estol'vnr pequenas
almas. Salve o Brasil, salve a nação, salve a realcza
porlugueza. Rio de Janeiro, 3 de Junho de 1.822.
Joaquim GOT/çalves Ledo, PI'ocurador geral pela provincia
do lUo de Janeiro. -José 1Ifarianno de Azeredo Coutinho,
Procurador geral (resta provincia do Rio de Jnneiro.
Lucas José Obes, ProcUl'adOi' geral do ESLado Cisplatino.
- Conformamo-nos José Bonifacio de Andmda e Silva.
Caetano Pinto de Miranda Montenegro. - Joaquim de Oli
veira A lvm'es. - Manoel Antonio Fo,rinha••

Decreto de 3 de Junho de 1822 tnandando convocar uma
Assembléa constituinte e legislativa, composta de Deputa
dos das provincias do Brasil, em coqsequencia da antcrior
representação.

a Bavendo-l\le representado os Procuradores Geraes
de alg\lIDaS provinc.ias do Bmsil, já reunidos n'esta côrte,
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e dilferentes cam aras e povo de outras, o qnanto era
necessal'io e urgente, para a mantença da integridade
da monarchia portugneza, e jnsto decóro do Brasil, a
convocação de uma assembléa Luso-Brasiliense, quc,
investida d'aquella porção de sobcI'ania, que essencial
mcnte reside no povo cl'este grande c riquíssimo conti
nente, constitua as bases, sobre quc se devam erigil' a.
sua independencía, que a natureza marcára e de quc
já estava de posse, e a. sua união com todas as outras
partes integl'antes da Gl'ande Família POl'lugneza, quc
cordi<tlmenle deseja: e reconhecendo Eu a verdade e a
força das rasões, que ~Ic foram ponlleradas, nem Vendo
oull'o modo dc asseguraI' a felicidade c['esle Reino, e
manter uma justa ignaldade de direitos enlre clle e o
de l'ortn5al, scm perturbar a paz, que tanto convem
a ambos, e tão propria é de povos h'mãos: Hei por
bem, c com o parccer do Meu Conselho d'Estado,
mandar convocar uma Assemuléa Gcral Constituinte e
Legislativa, composta de Deputados das provincias do
Brasil, novamenle eleitos na fórma das Instrncções,
que em Conselho se accordarem, e que serão publ ica
da com a maior brevidade, José Bonifacio de Andrada.
e Silva, do Meu Conselho d'Estado, e do Conselho dc
Sua Magestade Fideli sima El-l1ei o SenhOl' D. João VI,
e Meu Ministro e Sccretario cl'Estado dos r cgocios do
Reino do Brasil e Estrangeiros, o tenha assim enlendido
e o faça executar com os despachos nece sarios, Paço
ii de Junho de 1822, - PRlr CIPE REGENTE.
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I.

Manifesto do Principe Regente do Brasil aos Povos
d'este Reino.

BnASILEIROS! ! !

D Está acabado o tempo de enganar os homens. Os
Governos, quc ainda quercm fundar o seu poder so
bre a pl'ctendida ignorancia dos povos, ou sobre antigos
erros c abusos, tem de ver o colosso da sua grandeza
tombar da ft'ngil base, sobre qne se ergueram outr'ora.
Foi, POI' assim o não pensarem, que as Côrtes de
Lisboa forcaram as Provincias do Sul do Brasil a sac
cudir o jug~, que lhes preparavam: foi por assim pensar
que En agora já vejo reunido todo o Brasil em to rua
de Mim, requerendo- ~Je a dereza de seus Direitos, e
a mantença da sua Liberdade e Illdepcnrlencia. Cum
pre por tan to, oh BrasileiJ'os! que eu vos diga a verdade:
ouvi-lUe pois.

D O Congresso de Lisboa, arrogando· se o direilo
tyrannieo de impôr ao BI'asil um artigo de nova cren
ça, firmado cm um juramento parcial c promi sorio,
c que de nenhum modo podia envolver a approvação
da propria ruína, o compellio a exmninal' aqnelles
pertendidos lilulos, e a conhecer a illj'ustiça de tão
desasisadas pertenções. Esle exame, que a ra ão in
sull ada aconselhava e requeria, fez conhecer aos
Brasileiros que Portugal, destruindo Iodas as fórmas
estabelecidas, mudando todas as antigas e respeilaveis
Instituições da l\1onarchia, cOITendo a esponja de lu
dibrioso esquecimento por torlas as suas relações, e
reconstituindo-se novamente, não podia compulsa-los
a acceilaI' 11m systema deshonroso e aviltado r , sem
altentar contra nquelles mesmos principias, em que
fuuuál'a a sua revolução, c o direito de mudar as suas
Iustil uições politicas, sem destruir estas bases, que
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esl abelecm'am seus novos direitos, nos direitos inalie
Haveis dos povos, sem atl'opellar a marcha da razão e
da justiça, que del'Ívam suas leis da mesma natureza
das cousas, e nnnca dos caprichos particulares dos
homens.

D Então as Provincias meridionaes do Brasil, colli
gando- e entre si, e tomando a attitude magestosa'
de um povo, que reconhece entre os sens direitos
os da liberdade, e da propria felicidade, lançaram os
olhos sobre Mim, o filho do seu Rei, e seu Amigo,
que, encarando no seu vel'dadeil'o ponto de vista esta
tão rica e grande porção do nosso Globo, que, co
nhecendo os talentos dos seus habitantes, e os recursos
immensos do seu solo, via com dóI' a marcha deso
rientada, e tyrannica dos que tão falsa, e prematura
mente haviam tomndo os nomes de pais da patria,
saltando de representantes do povo de Portugal a So
beranos de toda a vasta l\1onarchia Portugueza. Julguei
então indigno de Mim, e do Grande Rei, de Quem
Sou 'Filho, e Delegado, o desprezar os votos de sub
ditos tão fieis, que, sopeando talvez desejos e propensões
republicanas, despre aram exemplos fascinantes de alguns
povos vizinhos, e depozilaram em Mim Iodas as suas
esperanças, salvando d'esse modo a Realeza u'cste Grande
Continente Americano, e os reconhecidos direitos da
Augusta Casa de Bragança.

D Accedi a seus generosos e sinceros votos, e con
servei-Me no Bra ii; dando parle cresta Minha fh-me
Resolução ao Nosso bom Rei, persuadido qnc este passo
devera sel' para as Côrtes de Lisboa o Ihermometro
das disposições do Brasil, da sua bem sentida dignidade,
e da nova elevação de seus sentimentos, e que os
fal'ia paral' na carreira começada, e entrar no trilho
da justiça, de que se tinham desviado, Assim manda va
a razão, mas as vistas vertiginosas do egoismo con ti
nuaram a sufl'ocar os seus brados e preceitos, e a
discordia apontou-lhes novos tramas: subiram então
de ponto, como era de esperar, o ressentimento, e
a indignação das Pl'ovincias colligadas; c como por
I1ma especie de magica, em um momento todas as
Suas idéas e sentimentos convergiram em um só ponto,
e para um só fim. Sem o estrepido das ai'mas, sem
as vozerias d'anarchia, requereram-lHe ellas como ao
Garante da sna preciosa liberdade, e honra nacional,
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a prompta installação de uma Assembléa Geral Cons
tituinte, e Legislativa no BI'asi!. Desejara Eu poder
alongar esle momento para ver se o devanéo das Côrtes
de Lisboa cedia ás vozes da razão c da justiça, e a seus
propríos in teresses; mas a ordem por ellas suggerida, e
tl'allsmiltida aos Consules Portnguezes, de prohibir os
despachos de petrechos, e mu nições pal'a o Brasil, era
um signal de guelTa, e um começo real de hostilidades.

• Exigia pois este Reino, que já Mc tinha declarado
seu Defensor Perpeluo, que Eu provesse do modo mais
energico e prompto á sua segurança, 1I00l'a e prospe
ridade. Sc Eu fraqneasse na Minha ,'e olução, atrai
çoava por um lado Minhas sagradas promessas, e por
outro quem poderia sobr'eslar os malcs da anal'chia,
a de membraç50 das suas Provincias, e os fllrores da
Democracia? Que lll(a porfiosa enlre os partidos eu
carniçados, entre mil successivas e encontrada fac
ções? A. quem ficariam pcrtencendo o our/) , c os
diamantes das nossas inesgotavcis minas, esles rios
caudalosos, quc fazem a for'ça dos Estados, csta ferli
lidade prodigiosa, fonle inexhnul'Ívcl de riqueza e de
prosperidade? Quem accalmaria tnntos pUl,tidos dissi
dentes? Qllem civilisaria a nossa povoação disseminada
e partida por tantos rios, que são mares? Qnem il'Ía
procurar os nossos Indios no centro de suas maltas
impenetraveis atravéz de montanhas altíssimas e inac
cessiveis? De ccrto, Brasileiros, lacerava-se o Brasil:
esta gl'ancle peça da henefica natll1'czn, que faz a in
veja e ndmil'ação das nações do l\lundo; e as vistas
bemfazejas da Providcncia se deslruirinm, ou pelo me·
nos se rel:.Jrdavam por longos annos.

• Eu fôra respollsnvel por todos csles males, pelo
sangue quc ia derramar-se, e pelas viclimas que iu
falIivelmente seriam sncl'Íficadas ás paixões, e aos in
teresses pnrlieulares. Resolvi-lHe pOl'tanto, Tomei o
partido que os povos desejavam, e l\iandei convocar
a Assembléa do Brasil, a fim de cimentai' a Indepen
dencia Politica cl'este Reino, sem rompei' com tudo os
vinculos da fraternidad.e portugueza: harmonisando-se
com decoro e jmtiça todo o Beino- nido de Portugal,
Brasil, e Algarve, e conservando-se debaixo do mesmO
Chefe duas Familias, scparadas pOl' immensos mares,
que só podem viver' reunidas pelos vinculos da ignal
dade de dü'eilos, e reciprocos interesses.
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D Brasileil'os I Para vós não é preciso recordar todos
os males, a que estaveis sujeitos, e que vos impelliram
á Hepresenlação, que l\le fez aCamara, e Povo d'esta
Cidade no dia 23 de Maio, que motivou o l\leu B.eal
Decreto de 3 de Junho do corrente anno; mas o res
peito que devemos ao genero humano, exige que dê
mos as razões da vossa justiça, e do ~1eu comportamen to.
A historia dos feitos do Congresso de Lisboa a respeito
do Bra iI, é uma historia d'eníiadas injustiças, e sem
razões, seus fins eram paralysar a prosperidade do
Bra iI, consumir toda a sua vitalidade, e reduzi-lo él.
lal il,anição e fl'aqueza, que tornasse infallivel a sua
ruina, e escravidão. Para que o mundo se convcnça
do que digo, entremos na, simples exposição dos se
guintes faclos:

D Legislou o Congl'esso de Li boa sobre o Brasil,
sem esperar pelos seus B.epresentantes, postergando
assim a Soberania da maioridade da Nacão.

D Negou-lhe uma delegação do Podei" "Executivo, de
que tanto precisava para desenvolver todas as forças
da sua virilidade, vista a gl'ande distancia, que o se
para de Portugal, deixando-o assim sem leis apropriadas
ao seu clima, e circumslancias locaes, sem promptos
recursos ás suas necessidades.

• B.ecu ou-lhe um Centro de União, e de força para
o debilitar, incitando préviamente as suas Provincias a
despegarem-se d'aquelle, que já dentro de si tinham
felizmente.

II Decretou-lhe governos sem estabilidade, e sem
nexo, com tres centros de actividade dilferenle, insu
bordinados, rivaes, e contradictol'ios, destruindo assim
a sua cathegoria de B.eino, aluindo assim as bases da
sua futnra grandeza e prosperidade, e s6 dt'ixando-lhc
todos os elementos da desordem, e da annrchia,

II Excluiu de faclo os Brasilei!'os de todos os empregos
honorificos, e encheu vos as Cidades de baionetas
europeas, commandadas por Chefes forasteiros, crueis,
e immoraes.

D B.ecebeu com enthusiasmo, e prodigalisou louvores
a todos esses monstros, que abl'iram chagns dolo
rosas nos vossos corações, ou promelteram não cessar
de as abl'ir. .

II Lançou mãos roubadoras aos recursos applieados
ao Banco do Brasil, sobrecarregado de mna divida
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enorme nacional, de que nunca se ocçupon o Congl'esso;
quando o credito d'este Banco estava enlaçado com o
credito publico do Brasil, e com a sua prosperidade.

» Negociava com as nações estranhas a alienação de
'porções do vosso tenilorio para vos enfraquecer e
escl·avisal'.

» Desarmava vossas fortalezas, despia vossos arsenaes,
deixava indefesos vossos portos, chamanáo aos de POl'·
tugal toda a vossa marinha; esgotava vossos thesouros
com saques repetidos para despezas de tropas, que
vinham sem pedimen to vosso, para verterem o vosso
sangue, e destruir-vos, ao mesmo tempo que vos pro
hibia a introducção de armas, e munições estl'angeiras,
com que podesseis armar vossos bl'aços vingadores, e
sustentar a vossa liberdade.

l> Apresentou um projecto de relações commerciaas,
que, sob falsas apparencias de chimérica reciprocidad'e
e igualdade, monopolisava vossas 'i'iquezas, fechava
vossos portos aos estrangeiro~, e assim destruia a vossa
agricultura c industria, e reduzia os habitantes do Brasil
outra vez ao estado de pupillos, e colonos,

» Tratou desde o principio, e trata ainda com indigno
aviltamcnto e despI'eso, os representantes do Brasil,
quando têm a cOl'agem de punir pelos seus direitos,
e até (quem ousará dize-lo I) vos ameaça com libertar
a escravatura, e armar seus braços cont1'a seus pro
prios senhores.

» Para acabar finalmente esta longa narração de
horrorosas injustiças, quando pela pI'imeira vei ouviu
aquelle Congresso as expressões da vossa justa indigna
ção, dobrou de esca1'1leo, oh Brasileiros I querendo
desculpar seus attentados com a vossa propría vontade
e con6anca,

l> A del~gação do Poder Executivo, que o COligresso
rejeitára por anli-constitucional, agora já uma Com
missão do seio d'este Congresso no-la oíferecc, e com tal
libel'alidade, que, em vez de um Cenlro do mesmo
Poder, de que só pI'ecisaveis, vos querem concedei'
dois, e mais, Que generosidade inaudita I Mas quem
não vê, que isto só tem por fim destruir a vossa força
e integridade, armar Provincias contra Provincias, e
irmãos contra irmãos?

» Accordemos pois, generosos habitantes d'este vasto
c poderoso Imperio; está dado o gl'ande passo da vossa
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lndependencia e felicidade, ha lnolos lcmpos preconi.
sadas pelos gl'alHles politicos da .Europa, JJ SOIS um
povo sobernno; já entrastes lia gl'anrle Sociedade das
Nnçôes independentes, Li que tínheis todo o direito. A
hOllra, e dignidade nacional, os descjos de ser venlu
rosas, a voz da mesma naturezn, manelam que as
Colonias deixem de ser Colonias, quando chegam .l
sua virilidade, e, ainda quc 1ratndos como "Colonias,
não o ereis realmente, e até pOl' fim ereis um Heino.
Demais: o mesmo dircilo que te\'e Portngal para des
truir as suas instituições antigas, c conslituir-se, com
mais razão o tendes "ós, quc habilnis um vnsto, c
grnodioso paiz, com 11ma povonção (bem quc disse
minada) já maior que a de Portugal, e que irá crcs
cendo 'com a rapidez, com que cahem pelo cspaço
os corpos graves. Se Portngal vos Ilcgar cssc direito,
renuncie elle mesmo ao direilo, que póde nllcgar para
ser reconhecida a sua nova Constiluição pelas nnções
estrangeiras, as qllacs enlão poderiam allegar motivos
justos para se intromettel'Cl11 nos sellS ncgocios do
mesticos, e pnra violarcm os attributos da Soberania,
e Independencia das Nações,

» Que vos resta pois, Brasileiros? nestn-vos reunir-vos
todos em interesses, em amor, cm esperanças; fazer
enlrar a Augusla Assembléa do BI'asil no exercicio das
suas fuocções, pnra que maneando o leme da razão.
e prudencia, haja de e,ritar os escolhos, qne nos mares
das revoluções apresentam desgraçadamente França,
Hespanhn, e o mesmo Portugal; para que mar'-!uc com
mão seglll'a e sabia a partilha do Poderes, e firme o
Codigo da vossa Legislnção na süa philosophia, e o ap
plique Js vossas circumslancias peculiares.

» ão o duviucis, Brasileiros; vossos Hepresentantes
occupados, nâo de vencer rcnilencias, mas de marcar
dit'eitos, sustentarão os vossos, calcados aos pés, e
desconhecidos lia lrcs secnIos: cOllsagrarão os venla
deiros principios dn mooarchia repre'enlativa brasileira:
declararão Hei (l'estc beijo paiz o Senhor D, João "I,
l\Jen Augusto Pai, de cujo amor cstais altamente pos
suidos: cortarão todas as cabeças á hydra da anal'chia,
e lIa despotismo: imporão a todos os empregados e
funccionarios publicos a necessaria responsabilidade; e
a vontade legilima, e justa da Nação, nnnca mais verá
toll ido a todo o instanle o seu vôo magesloso.

U
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• Firmes no pl'incipio invariavel de nao sanccionllr
abusos, d'ollde a cada passo germinam novos abusos,
vossos llepl'esenlanles espalhal'ão a luz, e nova ordem
no cahos tenebroso da Fazenda Publica, da admi
uistração economica, c das leis civis e criminaes,
Terão o valor de crer, que i(léas nteis, e necessarias
ao b~m da nossa especie, não são destinadas sómenle
para ol'llar paginas de livros, e que a perfectibilidade,
concedida ao homem pelo Ente Creado,' e Sup,'emo,
dcve não achar tropeço, e concorrer para a ordem
social, e felicidade das "acúes.

• Dar-vos- hão um Codigó de Leis adequadas á natu
reza das vossas circumslancias locaes, da vossa povoação,
interesses, e }'elaçúcs, cuja execução será confiada a
Juizes integros, que vos administrem justiça gratuita,
e façam dcsapparecer todas as trapaças do vosso Fôro,
fundadas cm antigas leis obscuras, ineplas, complicadas,
e conlradictol'ias, Elles vos darão um Codi~o penal,
diclado pela r3Zão c humanidade, em vez d'essas leis
sanguinosas, e absurdas, de que até agol'a fosles victimas
cruentas, Tereis um systema de impostos, que respeite
os suores da Agricultlll'a, os trabalhos da Industria,
os perigos da Navegação, e a libel'dade do Commercio :
um syslema claro, e harmonioso, que facilile o em
prcgo e circnlação dos cabedaes, e arranque as cem
chaves mysteriosas, que fechavam o escuro labyrintho
das finança, que lião deixava ao Cidadão lobl'igar o
l'aslo do emprego, que se dava ás rendas da Nação.

• Valentes Soldados, lambem vós tereis um Codigo
Militai', que, formando um excrcito de Cidadãos disci·
plinados, reuna o valor, que defende a Patria, e as
virludes civicas, que a protegem e seguram.

J) Cultores das Letras, e Sciencias, quasi sempre
aborrecidos, ou despl'esados pelo despolismo, agora
lereis a estrada abcrta, c desempeçada para adquirirdes
gloria e honra. Virtude, e merecimento, vós vireis juntos
01'1lar o Sanctuario da Patria, sem que a inlriga vos
feche as avenidas do Thl'ono, que só estavam abertas
ú hypocrisia, e á impostura.

• Cidadãos de lodas as classes, Mocidade BI'asileira,
vós tel'eis um Codigo de Instrucção Publica Nacional,
que fará germinar, e vegetar viçosamente os talentos
d'este clima abençoado, e collocara a nossa Constituição
debaixo da salva-guarda das gerações futuras, trans-
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mitlindó á toda a Nação uma educação liberal, que
commuuique aos seus Membros a instrucção necessnria
para promoverem a felicidade do grande todo lha ileiro.

I Encarai, Habitantes do Brasil, cncarai a pcrspecti va
de gloria, c de grandeza, quc sc vos anlolha: lião vos
3s5ustem os alrazos da vo sa situação actunl; o fiuxo
da civilisação começa a correr ii im pctuoso desde os
desel'los da Califol'llia até ao eslreito dc nbgalhãe~.

Constituição, c Liberdade legal, são fontes incsgotaveis
de prodigios, e serão a ponte, por ondc o bcm tia
velha e convulsa Europa passaní ao 110 so Conlinentc.
Não lemais as Nações estrangeira : a Europa, quc I'eco
nheceu a IIl(lepeudcllcia dos E-t,ldos-Unidos d'AOlcrica,
c qlle ficou ncutral na lulta das Coloniüs Hespanholas,
não p6de ueixnr de reconheccr a do Brasil, que com
tanIa justiça, c tauto meios c rccursos procura lambem
entrar na grande familia das [açõcs. Nós uunca nos
envolvercmos 1I0S seus negocios particularcs; mas dias
tambem não qllel'erüo perllll'1>m' a paz e com rnel'cio
livrc, quc lhes ofrerecemos, garantidos por um Governo
RepresentatÍ\'o, que vamos estabeleccr,

» Não se ouça pois eutl'e vós onll'O grilo, quc não
seja - UNIÃO, - Do Amazonas ao Prata não retumbc
outro écho, que não seja - I1iDEI'EXDEXCIA. - formem
todas as nossas Provincias o feixe mysterioso. que
ncnbuma força p6(le quebrar. D.esap1J:Jreçam de uma
vez anligas preoccupações, subslituindo o nmor do
bem gcral ao de qualrluer Provincia, on de ql1alqucl'
Cidade. Deixai, oh Bra ileiros! que escuros blasphe
madores soltem conlra vós, contra. ~lim, c conlra o
no'so liberal systema injurias, calumnias, c ualdões:
lembrai-vos que, se elles V09 IOllvassem, o Brasil eslal'a
perdido. Deixai que digam, que all'enlamos contra Por
tugal, contra a lUãi-Patria, contra os 110:iSOS bemfci
tores; nós salvando os nossos direitos, punindo pela
nossa justiça, e consolidando a no sa liberdade qne
remos salvar a Portugal de uma nova cla 'e de tYI'annos.

D Deixai que clamem, llue nos rebellamos contra o
nosso fiei: Elle sabe 4ue o amamos, como a \1111 Hei
Cidadão, e queremos salva-lo do affronloso estado de
cativeiro, a que o reduziram, .arraucando a mascnra
da hypoerisia a Demagógos infames, e mal'callllo' com
verdadeiro Liheralismo os justos limites dos poderes
politicos. Deixai que voz~el1l, querendo perslladir ao
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l\Iundo, que quebl'amos lodos 05 Inças de 11111aO com
os nossos irmãos da Europa; não: Nós queremos fir
ma-la em bases olidas, sem·a influencia de um parlido,
que vilmente despresou nossos direitos, e que mostrando·
se ú cara descoberta lyral1no e (lominaclor em tantos
factos, que já se lIão pódem escondcr, com deshonra,
e prejuizo nosso, enfraquece e dcstl'óe irremediavel

lnente aquella força moral, Ião necessaria cm um
Congre-so, c l/UC toda sc apoia na opinião publiea,
c na justiça.

» I1luslres Bahianos, porção generosa c malfadada do
Brasil, a cujo Solo sc tem agarrado mais essas fanJintas
c empestaclas harpias, quanto Me punge o vosso de tino!
Quanto o não POdCI' lia mais tempo ii' enxugar as
vossas lagrimas, e n!)I'andal' a vossa descsperação!
Bahianos, o brio é a vossa divisa, expeIli do vosso seio
cs c' monslros, que se sustenlam do V05S0 sangue; não
os temai : ,"ossa paciencia faz a sua força. Elles já
não são Portugnezcs, expeli i-os e vindc reunir-vos a
Nós, que vos aiJl'imos os braços.

» Valcnles ~lineil'os, inlrepirlos Pernambucanos, de
fensores da Liberdade Brasilica, voai em soecorro dos
vossos "isinhos il'luãos: não é a Cau~a de uma Provincia,
t': a cau a do Brasil, que se defende na primogeníla de
Cabral. Extingui esse viveiro de fardados lobos, que
ainda sustentam os sanguíuarios caprichos do partido
faccioso. Reeonlai-vos, Pernambucanos, das fogueiras
do Bonito, c das sccnas do Ilecife. Poupai porém, e
amai, como irmãos, a todos os Portuguezes pacificas,
quc l'e:ipeitnl11 nossos direitos, e dcst:jam a nossa e
sua vcrriadcil'é\ felicidade.

» Habitnntcs do Cend, do i\jnranhão, lIo riquissimo
Pará, vós todus das bella~ e amenas Provincias do
Norte, yjnt1c c.·n\'ar, e as 'ignal' o Aclo da nos 'n emano
cipação, para figllrnl'mos (é tempo) directamcntc na
grandc Associnção Polilicn. llrasileil'os em geral I Ami·
go>, l'ennall1o-nos: Sou vosso COUlpnlriota, Sou vosso
Defcn_ol'; cncnremos, como unico premio de nos os
suores, a honra, a glol'in, e prosperitlade do llrn-sil.
l\lnrchando por esta estrada, ver-lUe-heis sempre á
vossa frente, e !la logar do maior perigo. A Minha
felicidade (con vencei-vos) existe na vossa felicidnde: é
l\.linita gloria llegn um povo brioso e livre. Dai-l\le o
eXC1l1 pi o tias vossas virludes, e da vossa uuião. Serei

,I



DOCUMENTOS. 85

digno de vós. Palacio do Rio de Janeiro em o primeiro
de Agosto de 1822. - PRI CIPE REGENTE.•

Decreto da mesma data pelo qual manda o Principe Regente
rechaçar das costas do Brasil qualquer expedição portugueza,
que chegue a ellas com O intuito de desembarcar sem o
seu consentimento.

Tendú-Me sido confirmada, por unanime consenti
mento e e pontaneidade dos Povos do Brasil, a Dignidade
c PodeI' de Regente d'este va to Imperio, que El-Rei
lHeu Augnslo Pai !Ue tinha outorgado, Dignidade de
que as Côrles de Li boa, sem serem ouvidos Lodos os
Deputados do Brasil, ousaram despojar-Me, como é
notorio: E tendo Eu acceitaclo, outrosim, o Titulo e
encargos de Defensor PCI'petuo d'este Reino, que os
me -mos povos tão generosa e lealmente Me conferiram:
Cumprindo-lHe pOl' tanto, em desempenho dos lIleus
Sa~rados Deveres, e em reconhecimento de tanto amor
e fidelidade, Tomar todas as medidas indispensaveis á
salvação d'esta maxima parte da ~lonarchia Portugueza,
que em Mim se confiou, e cujo direitos Jlll'ei conservar
illesos de qllalquel' alia que : E como as Côrtes de Lisboa
conliunam no mesmo errado sy tema, e a todas as
luzes injusto, de recolonis31' o Brasil, ainda a força
de al'mas; npesar de ter o mesmo ja proclamado a sua
Iudependencia Politica, a pon to de estar já legalmente
convocada pelo lHeu Beal Decreto de tres de Junho
pl'OXi010 pa'sado uma Assembléa Geral Constituinte e
Leç;i.laliva, a requerimento geral de todas as Camaras,
proeedeu(lo-se assim com uma formalidade, que não
houve em l)ortngal, por ser a convocação do Congresso
em sua' origem sómente um acto de Clubs occultos e
facciosos: :E Considerando Eu igualmente a S. lU. El
Rei o Senhor D. João VI, de cujo Nome e Autoridade
pertendem 'as Côrtes servir-se para os seus fins sinistros,
como Prisioneiro n'aqllelle Heino, sem vontade propria,
e sem aqllella liberdade de acção, qlle é dada ao Poder
Executivo lias Monarchias Constitucionacs: lUando,
depois de ter ouvido o l\leu Conselho de Estado, a todari
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as Juntas Provisorias de Governo, Governadol'es de
Armas, Commandantes Militares, e a todas as Antod
dades Constituidas, a quem a execução d'este Decreto
pertencer, o seguinte:

1.0 Que sejam reputadas inimigas todas e quacsquet'
tropas, que de Portugal, ou de outra qualquer parte,
fOl'em mandadas ao Brasil, sem prévio consentimento
Meu, debaixo de qualquer pretexto que seja; assim como
todas as tdpulações, e guamições dos navios, em que
forem transportadas, se pertenderem desembarcar:
Ficando porém livres as relações commerciaes, e ami
gaveis entre ambos os Reinos, para conservaçãv da
união politica, que muito desejo manter.

2,° Quc se chegarem em boa paz, devel'ão logo re
gressar; ficando porém retidas a bordo e incommuni·
caveis, até que se lhes. prestem lodos os mantimentos,
c auxilias lIcccssados para a sua volta,

8,° Que no caso de não quererem as ditas tropas
obedecer a e tas ordeus, e ousal'cm desembal'cal', sejam
rechaçadas, com as armas na mão, por todas as forças
militares da primeirâ e segunda linha, e até pelo povo
em massa; pondo-se em execução todos os meios pos
siveis para, se preciso fÓI', se incendiarem os navios,
e se meHerem a pique as lanchas de desembal'!:jlle.

4.· Que se, apezar de todos estes esforços, succeder
que estas Iropas tomem pé cm algum Porto, ou parte
da Costa do Brasil, todos os habitantes, que o não
poderem impedir, se retirem para o centro, levando
para as maltas e montanhas todos os mantimentos e
boiadas, de que ellas possam utilizar-se; e as tI'opas
do paiz lhcs façam crna guelTa de postos e guerrilhas;
evilandó toda a occasião de combales geraes, até que
consigam ver-se livres de semelhantes inimigos.

5. ° Que dcsde já fiquem obrigadas todas as autori
dades militares e civis, a quem isto competir, a forti·
ficarem todos os portos do UI'asil, em que possam
efIcctuar-se semelhantes desembarques, debaixo da mais
l'estdcta e rigorosa responsabilidade.

6. ° Que, se pOr acaso em alguma das Provincias do
Brasil não houvercm as munições e petrechos necessal'ios
pal'a estas fortificações, as mesmas autoridades acima
nomeadas representem logo a esta Côrte o que precisam,
para d'aqui lhes ser fornecido, on dêm parte imme
dh\tamel~te á Provincia mais vizinha, que ficará obrigada
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a dar-lhes todos os soccorros precisos para o bom des
empenho de tão importantes obrigações.

As autoridades civis e miliLares, a qnem compelir
a execução d'este !\leu Real Decreto, assim o executem,
e hajam de cumprir com todo o zelo, energia, e
promptidão; debaixo da responsabilidade de ficarem
criminosas de Lesa-Nação, se assim decididamente o
não cumpl'Íl'em. Palacio do Rio de Janeiro em o pri
meiro de Agosto de 1822.

COoil a Rubrica de S. A. R. O PRINCIPE REGENTE.

Luiz Pereira da Nobrega de Souza Coutinho.
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J.

Manifesto do Principe Regente do Reino do Brasil a09
Governos e Na~ões amIgas.

« Desejando En, e os Povos, que Me reconhecem
como Seu Príncipe Regente, Conservar as relações po
liticas, e commerciaes com os Governos e Nações amigas
d'este Reino, e continuar a merecer-lhes a approvação
e estimação, de que se faz crédor o caracter brasileiro:
Cumpre-Me expôr-lhes succinta, mas verdadeiramente a
série dos factos e motivos, que Me tem obrigado a
annuil' a vontade geral do Brasil, que proclama a faee
do Universo a sua Independencia Politica; e quel',
como Reino·Irmão, e como Nação grande e poderosa,
conservar iIlesos e firmes seus impre criptiveis direitos,
contra os quaes Portugal sempre attentou, e agora
mais que nunca, depois da decantada Regeneração
politica da ~lonarehia pelas Côrtes de Lisboa,

» Quando por um acaso se apresentara pela vez pri
meira esta dca, e vasta Região Bra ilica aos olhos do
venturoso Cabral, logo a avareza e o proselytismo reli
gioso, moveis dos descobrimentos e C.olonias modernas,
se apoderal'am d'elIa por meio de conquista; e lcis de
sangue, dictadas por paixões, e sarnidos interesses,
firmaram a tyrannia pOl'tugueza, O Indigena bravio, e
o Colono Europeu foram obrigados a trilhar a mesma
estrada da miseria e escravidão. Se cavavam o seio de
seus montes para d'eIles exlrahirem o ouro, leis abSllI'
das, e o Quinto vieram logo esmorece·los em seus
trabalhos apenas encetados: ao me mo tempo que o
Estado Portllguez com sôfrega ambição devorava os
thesouros, que a .benigna Natureza lhes offertava, fazia
tambem vergar as desgl'açadas Minas sob o pezo do
mais odioso dos tributos, a Capitação, Queriam que os
Brasileiros pagassem até o ar que resph'avam, e a terra
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que pisavam, Se a industda de alguns homens mais
activos tentava dar nova forma aos productos do sen
sólo, pal'a com elles cubrir a nudez de seus filhos, leis
tyrannicas o empeciam, e castigavam estas nobres teu
tatil'rls, Sempre quizeram os Europeus conservar este
rico prliz na mais dm'a e II'iste dependencia da melro
poli; pOI'que julgavam ser-lhes necessal'Ío estancar, ou
pelo menos empobrecer a fonte pet"enne de suas ri
quezas, Sc a aetividade de algum Colono o[fet"ecia a
seus Concidadãos de quando em quando algum novo
ramo de riqueza rural, natut"alisando vegetaes exoticos,
'lltci:" e preciosos, iaipó 'tos onet"osos villham logo dar
cabo de tão felizes começos, Se homens emprehende
dut"es ou avam mudar o curso de caudalosos ribeirões,
para al'l'anearcm de seus alveos os diamantes, el'am
logo impedido' pelos agentes crucis do monopolio, e
punidos por leis inexoraveis. Se o superfiuo de suas
producçôes convidava e reclamava a troca de outras
producçôes _cstranhas, privado o Brasil do mercado geral
das Naçõcs; e por conseguinte da sua concurrencia,
que encareceria as compras, e abarataria as vendas,
nenhum outro recurso lhe restava senão manda-Ias aos
portos da metropoli , e Csl imular assim cada vez mais
a sordida cubiça e prepolencia de seus tyl'annos. Se
finalmente oBra ileiro, a quem a provida atureza
deu talenlos uão vulgares, anhelava instruir-se nas
sciencias e nas artes para melhor conhecer os seus
direitos, ou saber aproveitar as preciosidades naturaes
com que a Providencia dotára o seu paiz, mister lhe
era i ·las mendigai' a Portugal, qne pouco as po suia,
e de onde muitas vezes IHc não era permittido regl'essar.

D Tal foi a sorte do Brasil pai' quasi tres seclllos;
tal a mesquinba polit ica, que Portugal, sempre acanhado
em suas vistas, sempre farniuto e tyrannico, imaginou
para cimenlal' o seu dominio e manter o scu facticio
esplendor, Colonos e lndigenas, Conquistados e Con
quistadores, seus filhos, e os filhos de seus filhos, tudo
foi confuurlido, tudo ficou sujeito a um anathema geral.
E por 4uanlo a ambição do poder, e a sêde de ouro
são sempre insaciaveis e sem freio, não se esqueceu
Portugal de mandal' continuamente llachás desapicdados,
magistrados COl'l'Uptos, e enxames de agentes fiscaes de
toda a especie, que 110 deli rio de suas paixões e avareza
despedaçavam os laços da moral, assim publica, como

12
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domestica: devoravam os mesquillllos restos dos suare!>
c fadigas dos habitantes; e dilacel'avam as entranhas do
Brasil, que os sustentava e enriquecia, pal'a que redu
zidos Li ullima desesperação seus povos, quaes submissos
1I1usulmanos fossem em romarias á nova Meca comprar
com ricos dons e oíferendas uma vida, bem que obscura
e languida, ao menos mais supportavel e folgada. Se
o Brasil resistiu a esta torrente de males, se medrou
no meio de tão vil oppressão, dc"e-o a seus filhos fortcs
e animosos, que a Natureza linha talhado para gigantes;
deve-o aos benellcios d'essa boa Mãi, que lhe dava
forças semprc renascentes para zombarem dos obstaculos
physicos e moraes, que seus ingratos pais e irmãos
oppunham acintemente ao seu crescimento e prospe
l'idade,

• Porem o Brasil ainda que ulcerado com a lembranca
de seus passados infortunios, seudo naturalmente bo~n
e honrado, não deixou de recebei' com inexplicavel
jubilo a Augnsta Pes oa do Senhor D. João "I, e a
toda a Real Familia. Fez ainda mais: acolheu com
braços hospedeiros a Nobreza e Povo que emigrára,
acossados pela invasão do Despola da Europa - tomou
contente sobre seus hombros o pezo do 1'hl'ono de Meu
Augusto Pai - conservou com esplendol' o Diadema
que Lhe cingia a Fronte - suppriu com gellero idade
e profnsão as despezas de uma lIova Côrte desregrada
e, o que mais e, em grandissima distancia, sem inte
resse algum seu particular, mos s6 pelos simples laços
da fraternidade, COIIll'ibuiu lambem para as despezas
da gue1'l'a, que Portugal tão gloriosamente leulára contra
os seus Invasores, E que ganhou o Brasil em paga de
tantos sacrificios? A continuação dos velhos abusos, e
o accresciDlo de novos, introduzidos, parte pela impe
ricia, e parte pela immoralidade e pelo CI'ime. Taes
desgraças clamavam allamcllle por uma prompta reforma
de Governo, para o <juill o habilitavam o accl'escimo
de luzes, e os seus inaufel'Íveis dil'cilos, como homens
que formavam a porção maiol' e mais rica da Nação
Portngueza, Ea vorecidos pela Naturcza na sua posição
geograpbica e central no meio do Globo - \lOS seus
vastos portos e enseadas - e nas riquezas naturaes do
seu sólo; porém sentimentos de lealdade excessiva, e
um extremado amor para com seus irmãos de Portugal
embargaram seus queixumes, sopearam sua vonta.de,
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e fizeram ceder esta palma gloriosa a seus pais e irmãos
da Europa .

• Quando em Portugal se levantou o grilo da Rege
neração Politica da i\1onarchia, confiados os Povo do
Brasil na inviolabilidadc dos seus dil'eitos, e incapazes
dc julgai' aquelles seus irmãos dilferenles em senti
mentos e generosidade, abandonaram a estes ingl'a tos
a defeza de seus mais sagrados interesscs, e o cuidado
da sua completa reconstituição; e na melhor fé do
mundo adOl'meceram tranquillos á bOl'da do maís ter
rirei precipício. Confiando tudo da sabedoria e ju tiça
do ConO'l'esso Lisbonense, esperava o BI'asil receber
d'elIe tlulo o que lhe pertencia por direito. Quão longe
estava então de presumir que este mesmo Congresso
fo~se capaz de tão vilmente atraiçoai' suas e perauças e
interesses: interesses, que eslão estreitamente enlaçados
com os geraes da Nação I

» Agora já con hcce o DI'asil o el'l'O, em que cahira;
e se os Dl'asileiros não fossem dotados d'aquelle generoso
cnlhusiasmo, que tantas vezes confunde phósphoros pas
sageit'os com a verdadeira luz da razão, vel'iam desde o
primeiro lUanifesto, que Portugal dirigira aos povos da
Europa, que um dos fins occultos da sua apregoada
Regeneração consistia 'cm restabelecer astutamente o
velho Systema Colonial, 5em o qual creu sempre Por
tugal, e ainda hoje o crê, que não pólie exi til' rico
e poderoso. Não previu o Dl'asil que seus Deputados,
tendo de passai' a um paiz estl'anho c alTedado
tendo de Iuttal' contra preoccupações e caprichos in
veterados da meh'opoli - faltos de todo o apoio prompto
dc amigos e parentes, de certo haviam de cahil' !la
lJullidadc, em que ora os vemos; mas foi-Ihc necessario
passai' pelas dl1l'as Iiçõcs da experiencia para reconhecei'
a iIIusão das suas erradas esperanças.

» lUas mcrecem desculpa os Brasileiros, porque almas
candidas e generosas muita difficuldade teriam de ca
pacilnr-se, que a gabada Regeneração da íUonarchia
houves c de começar pelo restabelecimenlo do odioso
Systema Colonial. Eloa mui difficil, e quasi incrivel,
conciliar este plano ab urdo e lyrannico com as luzes,
e liberalismo, que altamente apregoava o Congresso
portuguez! E ainda mais incrivel era, que houvessem
homen,'i tão atrevidos, e in ensatos, quc ousassem,
como depois Direi, attl"ibuir á ,"onlade e ordens ele
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Meu Augusto Pai El-Rei o Senhor D. João VI, a Quem
o Brasil deveu a sua eathegol'ia de Reino, Querer der
ribal' de um golpe o mais bello p~drão, que o hade
etemisar na Hi tOl'ia do Universo. E incl'ivel por certo
tão grande allucinação j porém faliam os faelo~, e contra
a verdade manifesta não póde havcI' sophisI11:l5.

D Em qnanto Meu Auguslo l'ai não abandonou,
arrastl'ado POI' occultas e pedidas mauobras, as pr:lias
do Jhneiro pal'a ir desgraç:ldamente habitai' de 1IOVO

:IS do velho Tejo, alfeclava o Congresso clc Lisboa sen
timentos de fra te l'I1aI igualdade par'a com o BI'asi!, e
principios luminosos dc reciproca ju tiça; declarando
form:llmente no altigo 21 das Bases da Constituição,
que a Lei fuudamental, que se ia organisar e pro
mlllgar, só lcria applicação a este Reino, se os Deputados
d'elle, depois de rcunidos, declarassem ser e,la a von
tade dos povos, quc repl'esentavam. lUas qual foi o
espanto d'esses mesmos povos, quando viram em con
tradicção <.\quelIe artigo, e com despI'ezo de seus ina
lienaveis direitos, uma fracção do Congr'esso geral
decidir dos sellS mais caros intcresses I quando viram
legi 'lar o parI ido domina nte c1'aquelle Congl'essa in
complclo e imperfeilo, sobre objectos de transcendente
impol'tancia, e privaliva compeleiJcia do Brasil, sem a
audiencia sequer de dois terços dos seus Rep,'esenta n Ies I

DEste pat'lido dominlldor, que ainda hoje insulta
sem pcjo as luzes, e probidade dos homons sen atas, e
probos, quc nas Côrlt:s cxislem, tcnla todos os meios
illfel'11llcs e tcnebrosos da l'olitica pal'a continnar a
enganai' o credulo Brasil com apparente frater'nidade,
fJUC nllllca morLÍra em seus corações; e aproveita astu
tamente os desvarios da Junta Goyel'llativa da Bnhia
(que occnllamente promovêrn) para despedaçaI' o
:;agrado 116, que ligava todas as Provincias do Brasil á
1\1 in ha Legil imn e Paternal Hegencia, Como ousou re
conhecei' o Congresso n'aquella J1111ta facciosa legitima
autoridadc para carIar os "inculos politicos da sua
Provincia, e apartar-sc do Ccutl'O do syslcma a que
estava ligada, e isto aitlda dcpois do JlII'amellto de
1\1eu Augmto Pai á Conslituição promeltida á toda a
Monarchia? Com que direito pois sanccionou esse
Congresso, clljn Represenlação Nacional então s6 se li
mitava LI. dc Portugal, aclos Ião illegaes, crimillosos, 'e
das mais fL1l!eslas consequencias para todo o Reillo
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Unido? E quaes foram as utilidades que d'ahi vieram
á Bahia? O vão e ridiculo nome de Provincia de Por
tugal; e o peior é, os males da guerra civil e da anar
chia em que hoje se acha submergida por culpa do seu
primeiro Governo, vendido aos Demagógos Lisbonenses,
e de alguns outros homens deslumbradus com idéas
anarchicas e republicanas, Por ventura ser a Bahía
Provincia do pobl'e e acanhado Rcino de Portugal,
quando assim podesse consenar-se, era mais do que
sei' uma das pl'imei.'as do vasto e grandioso Imperio do
Bra il ') Mas eram outras as vistas do Congresso. O Brasil
não devia mais ser Reino; devia descer do throno da
sua cathegoria; despojar-se do manto real da sua
magesladc; dt'pÔI' a corôa e o sceplTo; e retroceder na
orrlcm politica do Universo, para recebei' novos ferros,
e hUlIlilhal'-se como escI'avo perantc POI'lugal.

D Não paremos aqni - examinemos a .marcha pro
gressiva du Congresso, AlItorizam, e estabelecem Go
vernos Provinciaes anarchicos, e jndepenrlentes uns rios
outros, IDas sujeitos a Portngal. lIompem a I'esponsa
bilidaue e harmonia mulua entl'e os Poderes Civil,
~lilitar, e Financeiro, sem deixal'em aos povos outro
recurso a seus males inevitaveis senão através do vasto
Oceano -recurso inulil e ludibdoso, Bem via o Congl'esso
qne despedaçava a ar'chitectura magestosa do Imperio
Bl'a ileil'o; que ia sepal'ar, e PÔI' em continua lutta
suas parles; allniquilal' suas fOI'ças; e alé êonverter as
Provincias em outrels tantas l1epublicas inimigas. l\1as
pouco lhe importavam as desgr'llças do Brasil; bast,ava
lhe POI' culão pl'Oveitos momentaneos; e nada se lhe dava
de curIal' a arvure pela raiz, com tanto que, li seme
lhança dos selvagens da Luisiana, colhesse logo seus
fruClOS, sequei' urna vez sómente.

• As r«'presentações e esfol'ços da Jnnta Governativa,
e dos Deputados de Pernambuco para se verem livres
das baYllnetas europeas, LÍs quaes aquella P.'ovincia
devia as tri:tes dissensões intestinas, que a dilacera\'am,
foram baldadas. Enlão o Brasil começou a rasgar o
denso véu que cubria seus olho5'; e foi conhecendo o
para que se destinavam essas tropas; examinou as causas
do máu acolhimento, que recebiam as propostas dos
poucos Depulados, que já linha em Portugal, e foi
perd 'ndo cada vez mais a esperança de melhoramento,
II reforma nas deliberações do Congresso; pois via que
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l1ão valia a justiça ·de seus dil'eitos, nem as vozes e
patriotismo de seus Deputados.

» Ainda não é tudo. - Bem conheciam as Côrtes de
Lisboa que o Brasil estava esmagado pela immensa divida
do T!Jesoul'o ao seu Banco Nacional, e que, se este
viesse a fallir, de certo innumeraveis familias ficariam
arruinadas, ou reduzidas á total indigencia. Este objecto
era da maior urgencia; todavia nunca o credito d'este
Banco lhes deveu a menor atlenção; antes parece que
se empenhavam com todo o esmero em dar-lhe o ulLimo
golpe, tirando ao Brasil as sobras das rendas provi~iaes,

que deviam entrar no seu Thesouro Publico e Central;
e até esbulharam o Banco da Atlministracão dos Con
tractos, que El-fiei Meu Augusto Pai lhe hav'ia concedido,
para amortisação d'esta divida sagrada.

» Chegam em fim ao Brasil os fataes Decretos da
Minha retirada para a Europa, e da extincção total dos
Tl'ibunaes do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que
ficavam su·bsistindo os de Portugal. Desvaneceram-se
então em um momento todas as esperanças até mesmo
de conservar uma delegação do Poder Executivo, que
fosse o Centro eommum de união e de força entre
todas as Provincias d'este vastissimo paiz, pois que sem
este Centro commum, que dê regularidade, e impulso
a todos os mo\imentos da sua Maehilla Social, debalde
a Natureza teria feito tudo o que d'ella profusamente
dependia, para o rapido desenvolvimento das suas
fOl'ças, e futu!'a prosperidade. Um Governo forte e
cons~itucional era só quem podia desempeçar o caminho
para o augmento da civilisação e riqueza progressiva do
Brasil; quem podia defende-lo de seus ioimigos externos,
e cohibir as faccães internas de homens ambiciosos e
malvados, que o;lsassem attentar contra a liberdade e
propriedade individual, e contra o socego e segurança
publica do Estado em geral, e de cada uma das suas
Provincias em particular.

D Sem este Centro commum, torno a dizer, todas
as relações de amizade, e commercio mutuo entre este
Reino com o de Portugal, e paizes estrangeiros, teriam
mil collisões e embates; e em vez de se augmenta!' a
nossa riqueza debaixo de um systema solido, e adequado
de Economia Publica, a veriamos pelo contrario eotor
pecel', definhar, e acabar talvez de todo. Sem este
Centro de força e de união finalmente, não poderiam
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OS Brasileiros conservar as suas fronteiras e limites na·
turaes, e perderiam, como agora machina o Congresso,
tudo o quc ganharam á custa de tanto sangue e cabe
dacs; e o que é peior, com menoscabo da honra e
brio nacional, e dos seus grandes e legitimos interesses
politicos e commerciaes. lUas, felizmente para nós, a
Justiça ultrajada e a sã Politica levantaram um bl'ado
un iversal, e ficou suspensa a execução de tão maléficos
Decretos.

D Rcsentiram-se de novo os povos d'este Reino, vendo
o despreso com que foram tratados os Cidadãos bene
meritos do Brasil, pois na numerosa lista de Diploma
ticos, Ministros de Estado, Conselheiros, e Go\'ernaderes
Militares, não appareceu o nome de um só Brasileiro.
Os fins sinistros porque se nomearam estes novos Bachás
com o titnlo dourado de Govel'1ladores d'thmas, eslão
hoje manifestos; basta attender ao comportamcnto uui·
forme que hão tido em nossas Provincias, oppondo-se
á dignidade e liberdade do Brasil - e basta ver a con
sideração com que as Côrtes ouvem sens omcios, e a
ingcrencia que tomam em materias civis e politicas,
muito alheias de qualquer mando militar, A condes
cendencia com que as CÔl'tes receberam as felicitações
da tropa fratricida expulsa de Pel'nambnco; e ha pouco
as approvações dadas pelo partido dom inante do Con
gresso aos revoltosos prucedimentos do General Avillez,
que. para cumulo de males e solfrimelllo, até deu
causa á prematura morte de Meu Querido Filho o
Principe D. João; o pouco caso e escanleo, com .que
foram ullimamenle ouvidas as sanguinosas scenas da
Bahia, pel'petradas pelo infame Madeira, a quem vão
reforçar com novas tropas, apezar dos protestos dos
Depu tados do Brasil; tudo isto evidencia, que depois
de subjugada a liberdade das Provincias, suLfocados os
gritos de suas justas reclamações, denunciados como
anti-constitucionaes o patriotismo e honra dos Cirladãos,
só pertendem esses desorgflnisadores estfllJeleeer debaixo
das palavras engflnosas de união e fraternidade, um
completo despotismo militar, com que esperam esma
gar-nos,

» Nenhum governo justo, nenhuma nação civilisada
deixará de comprehender, - que privado o Brasil de
um Poder Executivo - que extillctos os Tribunaes ne
cessarios - e obrigado a ir mendigar a Portugal através
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. de delongas e pel'igos as graças e a justiça - que cha·
madas a Lisboa as sobras das rendas das suas PI'ovincias
- que anniquilada a sua cathegol'ia de Reino - e que
dominado este pelas hayonetas que de Portugal mau
dassem - só restava ao Brasil sel' riscado p:lra sempl'e
do numero das nações e povos livres, ficando outra vez
reduzido ao anligo estado colonial, e de cornrnercio
exclusivo, l\las não éonvillha ao Con~resso.patentear Ú
face do Mundo cil'ilisado scus occultos e abominaveis
projectos; procurou por lanto rebuça-Ios dc novo, no
meando commissões encalTegadas de tratar d.os ne~ocios

politicas e mercantis d'este Beino, Os pareceres d't'slas
cOlDll1issões cOITem pelo Universo, e mostram termi
l1alltcmellte todo o machiaveli..;mo e hypocrisia das CÔl'tes
de Lisboa, que só porlem ilIudil' a homens ignol'aules,
e elal' novas armas aos inimi~\Is solapados que vivem
enll'e nós, Dizem al!.0ra esses falsos e máus Polilicos,
que (J Congresso deseja ser instl'Llido dos votos do Brasil,
e tlue sempl'e quiz acertal' em suas delibel'ações; se
isto é verdade, porque ainela agora rejeitam as CÓI'tes
de Lisboa tudo quauto propõem os poucos D~putatlo5

que lá temos?
» Essa commissão especial, encarregada dos negocios

pol iticos d'este Heino, já lá tinha em seu poder as
l\epl'esentações de muitas das nossas Provincias, e
Camaras, em que pediam a derogação do DI creto sobre
a organisação elos Governos Pmvinciaes, e a Minha
conse,'vação lI'este Reiuo como Pl"Íncipe B.egente. Que
fez ,porem a commissão? A nada el'isso altendeu, e
apenas propÔz a Minha estada tem porada no Rio de
Janeiro sem entrar nas attribuições, que ~le deviam
pertencei', como Delegado do Podei' Executivo, Recla
mavam os povos um Centl'o unico d'aquelle Poder para
se evitar a desmembração do Brasil em partes isoladas
e rivaes. Que fez a commiss~lO? Foi tão machiavclica,
que propôzse concedesse ao Brasil dois ou mais Cen\l'os,
e até que sc correspondessem direct:lmellte com POl'
tugal as Provincias, que assim o desejassem,

» Muitas e muilas vezes levanlaram seus brados a
favor do Brasil os nossos Deputados; mas suas vozes
~xpiraram sutrocadas pelos insultos da gentalha assalla
riada das galerias. A todas as suas l'eclamações re::
ponderam sempre que eram ou contra os al,tigos P
decretados da Constituição, ou contra o B.egulamcllto
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inleriol' das CÔl'les, OU que lião podiam del'ogal' o
que já estava decidido, ou finalmente respondiam
orgulhosos-aqui não ila Deput.ados de Provincias,
todos são Deputados da Nação, e s.1 deve valeI' fi

pluralidade-falso e inaudito principio de direito pu
blico, porém muito util aos dominadores, porque,
escudados pela maioria dos votos europeos, tornavam
nullos os dos BI'asileiros, podendo assim eseravisar o
Brasil a seu sabor. Foi presente ao Congresso a
carta, que lHe dirigiu o Governo de S, .J.'aulo, e
logo depois o valo unanime da Deputação, que !\Ie
foi e'lviada peJo Governo, Camara, e Clel'o da sua
Capital. Tudo foi baldado, A Junta d'aquelIe Governo
foi insuItilda, taxada de rebelde, e digna de ser cri
minalmente processada. Em fim pelo orgão da im
prensa livre os escriptores brasileiros manifestaram no
Mundo as injustiças e erros do Congresso; c em
paga da sua lealdade e patriotismo foram in vectivados
de venaes, e se) inspirados pelo genio do mal, no
mach,iavelico parecer da commissão.

» A vista de tudo isto, já não é mais passiveI que
o Brasil lance um véo de eterno e~quecimenlo sobre
tantos insultos e atrocidades; nem é igualmente pas
siveI que elIe possa jámais ter confiança lias Côrtes
de Lisboa, vendo-se a cada passo ludibriado, já di
lacerado por uma guel'l'a civil começada por essa
iniqua gente, e alé_ ameaçado com as scenas horro
rosas do Haily, que nossos furiosos inimigos muilo
desejam reviver.

• Por ventura não é tambem um começo re1l1 de
hostilidades pl'ohibir aquelle Governo que as Ilações
estrangeiras, com quem livremente commerciavamos,
nos importem pelrechos militarcs e navaes? Devere
mos igualmclJ t.e som'er que Portugal olfereça ceder á
França uma parle da Provincia do Pará, se aqueHa.
potencia lhe quizcr subministrar tropas e navios, com
que possa melhor algemar nossos pulsos, e snlfocar
nossa justiça? - Poderão esquecer-se os briosos Brasi
leiros de que igLlaes propostas, e para o mesmo
fim, foram feitas a Inglatel'l'a, com o olferecimento
de se perpetuaI' o Tratado de commel'cio de 1810,
e ainda com maiores vantagens? A quanto chega a
má vOll~arle, e il1lpolitica cl'essas ~ôrle.,! I

» De Ola is , o Congresso de Lisboa nfio ponpando

ia
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a menor lentativa de oppt'imil'-nos c eSCl'avisar-lIos,
tcm espalhado uma cohorte de emissal'ios occultos,
que cmpregam todos os recursos da astucia e da per·
fidia para desorientarem o espirito publico, perlur
barem a boa ordem, e fomentarem a desunião e
auarchia 110 Brasil. Certificaqos do justo rancor, que
tem estes povos ao despotismo, não cessão esses per
fidos emissarios, para perverlercm a opinião publica,
de ellvenenar as acções mais jnstas c puras de Meu
Governo " ousando temerariamente imputar-lUe desejos
de separar inteiramente \) Brasil l1e Portugal, e de
reviver a antiga arbitrariedade. Debalde tentam porém
desunir os habitanles d'este Reino; os honrados En
ropeos nossos contelTaneos não serão ingratos ao
paiz, que os adoptou por filhos, e os tem honrad,:>
c cnriquecido.

• Ainda não contentes os facciosos das Côrtes com
toda esla serie ele pel'fidiafl e alTocidades, ousam jn
sinual' que grande parte d'estas mcdidas desaslrosas
são emanações uo Poder Execulivo; como se o Ca
l'acler cl'El-Hei, do Bemfcitor do Brasil, fosse capaz
ue tão machiavelica pcdidia - como se o Brasil, c o
Mundo inleiro não conhecessem, que o Senhor D.
João VI, Meu Augusto Pai, está realmente Pdsioneiro
d'Estado, debaixo de complcta coacção, e sem von
tade livre, como a deveria ter um verdadeiro 1\1onar·
cha, quc gozasse d'aquellas altribuiçües, que qualquer
legilima constituição, por mais estreita e suspeito~a

que seja, lhe não deve denegar: sabe toda a Europa,
e o 'Mundo inteiro, que dos seus Ministros, uns se
acham nas mesmas circumstancias, e outros são crea·
turas, e partidislas da facção dominadora.

• Sem dúvida as provocações c injusliças do Con
gresso para com o Brasil f1ão filhas de partidos con
trarios cntre si, mas ligados contra nós: querem
nlls forçar o Brasil a se separar de Portugal, para

'melhor uarcm alli garrote ao Systema Constitucional;
oulros querem o mesmo, porque desejam uuir-se a
Hespanha: por isso não admira em Portugal escre·
veJ'-se, e assoalhar-se descaradalnente, que aquclle Ueino
uliliza com a perda do Brasil.

• Cégas pois ue orgulho, ou alTaslradas pela vin
gança c eguismo, decidiram as Côrtes com dois rasgos
de penna uma queslão da maior importallcia para a
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Grande Família Lusitana, estabelecendo, sem con
sultaI' a vonlade geral dos Portugnezes d'ambo~ os
Remisphérios, o assento da l\Ionarchia em Portugal;
como se essa. minima parte do territorio Portnguez,
e a sna povoação estacionaria e acanhada, devcsse SCL'
o Centro politico e commereial da Nação inleira,
Com effeiLo se eonvem a Estados espalhados, ma:
reunidos debaixo de um só Chefe, qne o prineipio
vilal de seus movimentos e energia exista na parle a
mais central e poderosa da grande l\laehina Social,
para ane o impnlso se communiqne a Ioda a peripheria
com a maior presteza e vigor, de cerlo o Brasil ti
nha o incontestavel direito de tCI' dentro de si o as
sento do Poder Execntivo. Com effeil o , csle rico c
vasto Paiz, cujas alongadas costas se estendem dcsdc
dois gráus alem do Equador até o Rio da Prata,
e são banhadas pelo Atlautico, fica quasí 110 cenlro
do Globo, á borda do grande Canol por oude se
faz o Commercio das Nações, qne é o liame que
uue as quatro partes do Mundo, A' esquerdn tem o
Brasil a Europa e a parte mais consideravel da Ame
rica, em frenle a Africa, á direita o resto da America,
e a Asin, com o immenso archipelago da Austl'alia,
e nas costas o lUar Pacifico ou o i\laximo Ocenno,
com o Estreito de i\lagalhães, c o Cabo de Romos
quasi á portn,

» Quem ignora igualmente que é qunsi impossivel
dar nova força e energia a Povos envelhecidos e de
fecados? Qucm ignora hoje que os bellos dias de
Portugal estão passados, e que só do Brasil p6d esta
pequella porção da i\lonarchia esperar segUl'o arl'Ímo,
e no\'as forçns para arlquirir 01.1tl'a vez a sua viri
lidarle antiga 1 i\las de eerto não poder,í o Brasil
prestar,..lhe estes soeeolTos, se alcançarem esses in
sensatos decepar-lhe as forças, desuni-lo, e arruina-Io,

» Em tamanha e tão syslematiea serie de desatinos
e olroeidades, qual deveria ser o eomporlamento do
Brasil? Devel'Ía suppôr acaso as Côrtes de Lisboa igno
rantes de 1l0SSOS direitos e eonvenieneias? Não por
001'10: porque alli!la homens, ainda mesmo d'enlre
os facciosos, bem que malvados, não de todo igno
ranles, Deveria o Brasil sol1'rel', c eonlenlnr-se s6
mente com pedir humildemente o I'emedio de seus
males a corações desapiedados c egoi:1tas? Não yê
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elle (~ue, mudados os de;pot3s, cOlltillúa o despo
tismo. Tal compol'lamento, alem de inepto e des
110flroso, precipitaria o BI'asil em um pelago insonda
,'el de dcsgr'aças; e, perdido o Brasil, está perdida
11 Monnrchia,

n Collocndo pela Providencia no meio deste vns
tissimo e ahcnçoacIo paiz, como Hel'deiro, e Legitimo
Delegado d'EI-Rei !\lcu Augusto Pai, é a primeira das
l\1in has obrigações, não só zelar o bem dos Povos
:Brasileil'os, mas igualmente os de toda a Nação, que
um dia devo govcl'11ar. Para cumprir esLes Devel'es
Sagl'ados, Annui aos vaLas das PI'ovincias, que nle
pediram lião as abandonasse: e Desejando acertar
em todas as !\linhas Resoluções, Consultei a opinião
publica dos Meus Sllbditos, c Fiz 1I0meal' e convo
car ProClll'adorcs Geraes de torlas as Pl'ovincias para
1\le aconsclharem nos negocios do Estado, e da sua
commum utilidade, Depois para lhes dar uma nova
prova da Minha sinceridade e amor, AcceiLei o Titulo
e cncal'gos de Def~nsor Perpetuo d'este Reino, que os
Povos-me conferiram: e IInalmenLe, Vendo a urgencia
dos acontecimentos, e Ouvindo os votos geraes do
:Brasil, que queria sei' salvo, Mandei convocar uma As
sembléa Constituinle c Legislativa, que trabalhasse a
bem da sua solida felicidade, Assim requeriam os Povos,
que consideram a Meu Angnsto Pai e Rei privado da
Sua Liberdade e sujeito aos capl'ichos cresse bando de
facciosos, que domina lias Côrles de Lisboa, das
quaes seria absurdo esperar medidas justas e uLeis
aos áesLinos do Brasil, e ao verdadeiro bem de toela
a Nação Portl1gueza,

• Eu seria ingralo aos Brasileiros - seria perjuro ás
Minhas Promessas-e indigno do Nome de-Príncipe
Real do Rcino unido de Portugal, Brasil, e Algarves
- se Obrasse de oulro modo, Mas Protesto ao mesmo
tempo perante Deos, e á face de todas as Nações
amigas e alliadas, que não desejo cortar os laços de
união e fraLernidade, que _devem fazeI' de toda a Na
ção Porlngueza um só Todo Polilico bem organisado.
Protesto igualmente que, salva a devida e justa ren
nião de todas a9 partes da l\'lonarchia debaixo de
um so Rei, como Chefe Supremo do Poder Executivo
ne toda a Nação, Bei de defender os legiLimos direi
tos e a Constituição futl1l'a do Brasil, que espcro seja
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boa e pl'l1dente, com todas as Minhas forças, e á
custa do !\leu proprio sangue, se assim for necessario.

» Tenho exposto com sinceridade e concisão aos
Governos e Nações, a quem 1Ile dil,ijo n'este 1Ilanifes
to, as causas da final resolução dos Povos d'este Reino.
Se Ei-Rei o Sr. D. João VI, lI1eu Augusto Pai, estives
se ainda no seio do Brasil, gosando de Sua Liberdade
e Legitima Autboridade, de certo Se Comprazeria
com os votos d'este Povo leal e generoso; e o Immortal
Fundador d'este Reino, Que já em Fevereiro de 1821
chamára ao Rio ele Janeiro Côrtes Brasileiras, não Po
deria deixar n'este momento de Convoca-las do mesmo
modo que Eu agora Fiz. lIlas achando-se o nosso Rei
pdsioneil'O e cativo, a lIlim 1Ile compete salva-LO do
alfrontoso estado a que O reduziram os facciosos de
Lisboa. A lIlim pertence, como Seu Delegado e Her
deiro, salvar não só o Brasil, mas com Elle toda a
Nação POl·tugneza.

» A lIlinha firme Resolução, e a dos Povos, que
governo, eslão legitimamente promulgadas. Espel'o pois
que os homcns sabios e imparciaes dc todo o mundo,
e que os governos e Nações amigas do Brasil hajam
ele fazer justiça a tão justos e nobres sentimentos. Ell
os Convido a continuarem com o Reino do Bl"asil as
mesmas relacões ele mutuo interesse e amizade. Esta
rei promplo 'a receber os seus lIlinistros, e Agentes Di
plomaticos, e a enviar-lhes os lIlens, em quanto durar
o cativeiro d'Ei-Rei Meu Augusto Pai. Os portos do
Bràsil continuarão a estar aberlos a toebs as Nacões
pacificas e amigas para o commercio licito, qu~ as
Leis não prohibem: os Colonos Europeos, que para
aqui emigrarem, poderão contar com a mais justa
pl'otecção n'este Paiz rico, e 110 piLaleiro. Os Sa
bios, os Artistas, os Capitalistas, e os Empl'ehen
dedores, encontrarão tambem amizade e acolhimento:
E como o Brasil sabe respeitar os direitos dos outros
Povos e Governos Legitimas, espera igualmente, por
justa retribuiç~o, que seus il1alienaveis direitos sejam
tambem por elles l'espeiLados e reconhecidos, para se
não ver, em caso contrario, na dura nece sidade de
obrar contra os desejos do sen genel'oso corayão. Pa
lacio do Rio de Janeiro 6 de' Agosto de 1822.
I>RINCIPE REGENTE, •
~
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Edital do Senado da Camara do RIo de Janeiro fixando o
dia 12 de Outubro de 1822 para a acclamação do Prh. cipe
Regente como Imperador Constitucional do Brasil.

o Senado da Camara faz saber ao Povo e tropa d'esla
Cidade, qne tendo previsto que era vontade unanime
de todos Acclamar Il\IPERADOR CO STITUClO AL
do Brasil a S. A. n. o PRINCIPE REGENTE; de
sejando acautelar que algum passo precipitado apresen
tasse com as côres de partido faccioso um Acto, que a
vontade de todo o Bt'asil requer, e que por esta rasão,
e pela importancia de suas consequencias, deve ap
parecer á face do Mundo inleiro revestido das formu
las solemnes, que estão reconhecidas por enunciativa
da vontade unanime dos Povos: tem principiado a dar
as providencias necessarias para que a Acclamação de
S, A.1\:. se faça solemnemente no dia 12 de Outubro,
Natalicio do !\lesmo SENJ;10R, não só n'esta Capital,
mas em todas as Villas cl'csta Provincia; e tem juslos
motivos para esperar que a maior parle das Provincias
colligadas pratiquem outro tanto 110 mesmo Fausto
Dia.

E porque será muito importante á cansa do Brasil,
muito glot"Íoso DO acerto com que este vai dirigindo
a grande olH'a da s'ua INDEPENDENCIA, e de muita
admiração finalmente para os Povos expectadores, se
no mesmo dia 12 cle OUlubro fÓI' S. A. n. Acolamado
Il\iPERADOR CONSTITUCIONAL do Brasil solemne·
mente em todas, ou quasi todas as snas Pt'oviuci<ls;
roga o mesmo SENADO ao povo e tropa elegla Cidade
que suspendam os tran portes cIo seu cnthusiasmo alé
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o expressado Dia; e ao mesmo tempo os convida para
que, unindo-se a elle, o acompanhem a fazer Solemne,
Grande, e Glorioso tão i.mportante Acto.

Rio de Janeiro, 21 de Setembro de 1822.

Jose Clemente Pereira.

C"rreu no mesmo dia de mão em mão esta energica e
concisa Proclamação.

CIDADÃ.OS I!!

o Deos da Natureza fez a America para ser Inde
pendente, e Livre: O Deos da Natureza Conservou no
Brasil o PRIr CIPE HEGENTE para ser Aquelle, que
Firmasse a Illdependencia cl'este vasto Continen te. Que
tardamos? A Epocha é e ta. Portugal nos insulta - a
America nos convida - a Europa nos contempla - o
PRI CIPE nos defende - Cidadãos I Soltai o grito fes
tivo- VIVA O UlPERADOR CONSTITUCIONAL DO
BRASIL, O SENHOH. D. PEDRO PRIMEIRO.
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Falia do Throno com que o Senhor D. Pedro I, Imperador
Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil, abriu a
Al8embléa Constituinte no dia 3 de Maio de 1823.

DIGNOS REPRESENTANTES DA NAÇÃO BRASILEIRA.

E' hoje o dia maior, que o Brasil tem tido; dia em
que elle pela primeit'a vez começa a mostrar ao Mundo,
que é Imperio, e Imperio livre. Quão grande é Meu
prazer, Vendo juntos Representantes de quasi todas as
Provincias fazerem conhecer umas ás oulras sellS in te
l'esses, e sobre eIles basearem uma iusta, e liberal
Constituição, que as ~êja, Deveriamos já ter gosado
de uma Representação Nacional; mas a Nação não
conhecendo ha mais tempo seus verdadeiros interesses,
ou conhecendo-os, e não os podendo patentear, vista
a força, e predominio do partido pOl'tl1guez, que sa
bendo mui bcm a que ponto de fraqueza, pequenez,
e pobreza Portugal já estava reduzido, e ao maior gráu
a que Dodia chegar de decadencia, nunca quiz consen til'
(sem embargo de pl'Oclamar Liberdade, temendo a
separação), que os povos do Brasil gozassem de uma
Representação igual áquella, que elles então tinham.
Enganaram-se lios seus planos conquistadores, e cl'esse
engano nos provém toda a nossa fortuna.

O Brasil, que por espaço de trezentos e tantos annos,
soffreu o indigno nome de Colonia, e igualmente todos
os males provenientes do systema destmidor então adop
tado, logo que o Senhor D. João VI, Rei de Portugal
e Algarves, Meu Augusto Pai, o elevou á calhegoda dc
Reino pelo Decreto de 16 de Dezembro de 1815, exulLoLl
de prazer; Portngal bramiu de raiva, tremeu de medo.
O contentamento,. que os Povos cl'este vasto Conti
nente mostraram n'essu occasião, foi inauclito; mail
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all'nz dc~ln l11euilla politica não veiu, como devia ter
vindo, anil a, qnal era a convocação de uma Assem
bléa, que organisasse o uo\'o Reino.

O Brasil sempre sinccro no seu modo de obrar, c
mortificado por haver soffl'Ído o jugo de fcrro por tauto
tempo antes, e mesmo depois de tal medida, imme
diatamente, que em Portugal se proclamou a Liber
dade, o Urasil gritou Constillliçiío POl'tllgllcm, assen tando
que por esta prova, que dava de confiança a seu
pseudo-Irmãos, seria por elles ajudado a livrar-se dos
immr.nsos vermes, que lhe roiam suas entranhas, lião
esperando nunca sel' engannclo.

Os Brasileiros, que verdadeiramente amavam seu
})aiz, jámais tiveram a intenção de se sujcitarem a
uma Constituição, em que todos não tivessem parle,
e cujas vistas eram, de os converter repentinamente
de homens livres em vi escravos. Com tudo, os obs
taculos, que antes de 26 de Abril de 1821 se oppunham
á Liberuade Brasileira, e que depois conlinuaram a
existÍL' sustentados pela Tropa Européa, fizeram com
que estes Povos, temendo que não podessem gozar de
uma Assembléa sua, fossem, pelo amor da Uberdade,
arrastrados a seguir as iu(ames Côrtes de Portugal, para
ver se fazendo taes saerificios, poderiam deixar de sel'
insulLados pelo seu partido demagogieo, que predomi
nava neste hemispherio.

Nada disto valeu: fomos maltratados pela Tropa Eu
l'opéa de tal' modo, que Eu Fui obrigado a faze-Ia
passar a outra bnnda do Rio, pô-la em sitio, manda-Ia
embarcar, e saÍL' barra fóra, para salvar a hOlll'a do
Ura ii, e podermos gosar d'aquclla Liberdadc, que de
viamos, e queriamos tcr, pnra a qual debalde traba
lharíamos por possui-Ia, se entre nós consentissemos um
partido heterogeneo á verdadeira causa.

Ainda bem não estavamos livres d'estes inimigos,
quando poucos dias depois aportou outra Expedição,
que de Lisboa nos era enviada para nos proteger; Eu
tomei sobre lVlim protegel' esle Imperío, e não a Recebi.
Pernambuco fez o mesmo, c a Bahia, que foi a
primeira em adherir a Portugal, cm pl'emio da sua boa
fé, e de ter conhecido larde qual era o verdadeiro
trilho, que devia seguir, sofft'e hoje crua guerra dos Van
dnlos, c sua Cidade só por elles oecupada, está a ponto
de ser urrnzada, quando !lella se não possam manter.

14
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:Eis em umma a liberdade, que l>ortugal appetecia
dai' ao Brasil; ella se convertel'Ía para nós em escra
vidão, e faria a nossa ruina total, se continuassemos
a executai' suas ordens, o que aconteceria, a- não serem
os heJ'oicos esforços, que por meio de representações
fizeram primeiro que lodos, aJunta de Govemo de
São Paulo, depois aCamara (l'esta Capital, e após
d'eslas, todas as mais Juntas de Governos, c Camaras.
implorando a ~linha Ficada. Parece-Me, que o Brasil
sel'Ía dcsgraçado, se Eu as não Allendesse, como Al
teu di; bcm Sei, que esle era Meu dever, ainda que
expozesse Minha Vida; mas como era em defeza d'este
Imperio, estava pl'Ompto, assim como hoje, e sempre,
se fól' preciso,

lUal lillha acabado de Proferir estas Palavras: Como
e para bem de todos, e feLicidade geraL da Nação diga ao
poro, que Fico: rccommendando-lhe ao mesmo tempo,
União, e Tranquillidade, Comecei immediatamenle a
tratar de nos pôrmos em estado de sotfrel' os att<tques
de nossos inimigos, até aquella epocha encubertos,
depois desmascarados, uns entre nós existenles, outros
nas Democl'aticas Côries POl'luguezas; providenciando por
todas as Secretal'Ías, especialmente pela do 1m perio ,
e Negocios Estrangeiros, as medidas, que dicta a pru
deucia, que Eu calle agora, para vos serem partici
padas pelos difl'erentes Secretarios de Estado em tempo
convenienle.

As circunstancias do Thesouro Publico eram as peiores,
pelo estado a que ficou reduzido, e mui principalmente,
por que até ha quatro ou cinco mezes foi sómente Pro
vincial. Visto isto não era possivel repartir o dinhciro
para tndo quanto era uecessario, POI' ser pouco para
se pagar a Credores, a Empregados em efl'ectivo serviço,
c para sustentação da Minha Casa, que despendia uma
quarla parle da d'EI-Rei, Meu. Augusto Pai. A d'elle
excedia a qualro milhões, e a Minha não chegava a
Um. A pezar da diminuição ser tão consideravel, assim
mcsmo Eu não eslava contente, quando Via que a
despeza, que Fazia, era mui desproporcionada á Re
ceita, a que o Thesouro eslava reduzido, e pOl' isso
me limitei a viver como um simples particular, per
cebcndo Ião sómente a quantia de 110:000.)'tlOOO reis
pam todas as despezas da Minha Casa, exceptuando a
mezada da Il'\1PERATRIZ, l\'linha muito Amada, e pl'e-
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sada Esposa, que Lhc era dada em consequencia de
ajustes tle Casamento,

ão satisfeito com fazcI' só estas pequenas economias
ua Minha Casa, POI' onde Comecei, Vigiava sobre
todas as Repartições, como era Minha Obrigação,
Querendo ~nodificar tambem suas despezas, e obstai'
sens extravios. Scm embargo dc tudo, as rendas não
chegavam; mas com pequenas mudanças de individuos
não afl'cctos á Cansa d'estc Imperio, e só ao infamc
pal,tido portugucz, qne continuamente nos cstavam
atraiçoando, por outros que elc todo o sen coração
ama -am o Brasil, lln por nascimento e principios,
outros por c tarem intimamente convcncidos, que a
cansa era a da razão, Consegui (e com quanta gloria

Digo) que o Banco, que tinha chegado a pon to rle
ler quasi perdido a fé publica, c estar por momcntos
a fner banca-rôta, tendo ficarlo no dia, cm qne o
Senhor D, João VI saiu a barra. duzcntos contos
em moeda, uni~a quantia para Iro'co de suas uotas ,
re tabelecesse seu credito de tal forma, quc não passa
pela imaginação a individuo algum, que cite um dia
possa voltar ao triste estado, a que o haviam reduzido:
que o Thesouro Publico, a pezar de suas demasiadas
despezas, as quaes deviam pertencer a todas as Pro
vincias, e que elle só fazia, tendo ficado desacredi·
tado, e exhauslo totalmente, adquirisse um credito
tal, que já sôa na Europa, c tanto dinheiro, qne a
mÓI' parte dos seus crcdores, que não eram poncos,
nem de pequenas quantias, tenham sido satisfeitos de
tal forma, qnc suas casas não tenham p:ldecido: que
os Empregados Publicas estejam cm dia, assim como
os Militares em effectivo serviço: que as mais Provin
cias, que tem adherido á Causa Sanla, não por força,
mas pai' convicção de que Eu amo a justa liberdade,
lenham sido fornecidas de todos os petrcchos de gllerra
pan sua defeza, grande parte d'eltes comprados, e
outra dos que existiam nos arsenaes, Alem d'isto lem
sido soccorridas com dinheiro, por não chegarem nas
rendas para as despezas, quc deviam fazcr.

Em summa consegui, q\le a Provincia reurlesse onze
para doze milhões, sendo o seu rendimento anterior
á sahida de Meu Augusto Pai de seis a scte, quando
muilo .

. 'cslas despezas exh'aordinal'ias entram lambcm fl'c,
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tes de navios das differeutes expedições, que d'este Parlo
regressaram para O de Lisboa, compras de algumas
embarcações, c concertos de outras, pagamentos a todos
os Empregados Civis, c l\l ililares, que em Serviço
aqui tem vindo, e aos explll-os <Ias Proviuc'ias, por
paixõl?s parlieulares, e IUrrJnllos, rluc n'ellas tem
llavido,

Grandes furam sem duvilla :JS despezas; mas com
tudo, ainda se n50 laucou mão tia Caixa dos Dons
gratuitos, e seqnesll'os rias propriedade dos ansentes
pOl' opiniões politicas, da Caixa do Emprestimo, que
se coutrahiu de lIOO:OOO.tj)OOO réis para compra de ,asos
de guerra, que se faziam nrgentemente necessarios
p<Jra defeza rl'este I mperio, o que ludo existe em ser,
c da Caixa da Administracão dos Diamantes.

Em todas as administrações se faz summamente pre,
cisa nma grande reforma; mas n'csta da Fazenda ainda
muito mais, pOl' er a priocipal móla do Estado,

O Exercito não tinha nem armamento capaz, nem
gente ,_ nem disciplina; de armamento está prompLo
perfeitamente: de gente, vai-se completando conforme
o permille a populaçfLO: c de diseiplin<J, em breve
chegará ao auge, já sendo em obedieneia o mais ex
emplar do mundo, Por duas vezes Tenho Mandado
soecorros á Provineia da Bahi<J, um de 240 homens,
Olltl'O de 735, compondo um Batalhão com o nome
de Batalhão do Imperado/': o qual em oito dias foi eseo'
lhido; se opromptou, embarcou, c partiu,

Alem cl'isto fOl'am Cl'eados nm Regimento de Estran·
geiros, e \lm Batalhão de Ar'lilhuria de Libertos, que
em breve eslarão completos.

No Arsenal do Exercito tem-se trabolhodo com toda
a actividade, preporando-se tndo quanto tem sido pre
ciso para defeza dos differentes Provineias, e todas
desde a Pa/'aj'úa do Norte ali! Afontevideo, receberam 05

soecol'l'OS, que pediram,
Todos 05 reparos de Arlilharia da Fortalezas d'esla

CÔrte estavom totalmente al'l'uinados; hoje acham-se
promptos; immensas obras de que, e carecia dentro do
mcsmo Ar'senal se fizel'am,

I'do que toco a obras mililal'es, repararam-se as
murnlhos cle todas as Fortalezas, e fizeram-se algumas
lol:Jlmcllte no\'os, Constrllil'<Jm-Se em difI'crentes pontos
,IS mais apl'opriados p:\ra n'cllcs se obstar a qualquer
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desembarque, e mesmo em gargantas de serras a quaL·
quer passagem do inimigo, no caso de haver desem
barcado (o que não será facil) , enlrincheiramentos,
forlins, reductos, abatizes, e baterias razas. Fez-se
mais o Quartel da Cal"ioca; prepararam-se todos os mais
Quarteis; está quasi concluido o da Praça da Accla
mação, e em breve se acabará o que se mandou
fazer para Granadeiros.

A Armada constava sómente da Fragata Piranga,
então chamada União, mal prompta; da COI'veta Liberal
só em casco; e de algumas mui pequenas e iusigni
fican.es Embarcações. Hoje acha-se composta da Náu
D. Pedro 1.°-Fragatas Piranga, Carolina, e Nicterohy
-- Corvetas Maria da Gloria, e Liberal, promptas: e
de uma Corveta nas Alagoas, que em breve aqui ap
parecerá com o nome de lUaceyó: - dos Bl"igues de
Guerra Guarani prompto, Cacique e Caboudo em con·
certo; - dilferenles em commissões, assim como tam
bem varias escunas.

Espel'o seis Fragatas de 50 peças promptas de gente,
e armamenlo, e de tudo quanlo é necessario para
combate, para cuja compra já mandei ordem. Parece
me , que o custo não excederá muito a trezentos contos
de reis, segundo o que Me foi parlicipado.

Obras no Arsenal da Marinha fizeram-se as seguintes.
Concertaram-se todas as Embarcações, que actual
mente estão em serviço. Fizeram-se Barcas Canhoneiras,
e muitas mais, que não enuméro por pequenas; mas
qne com tudo sommadas montam a grande numero,
c importancia.

Pedendo que este anno, no mesmo logar, em que
se não fez por espaço de treze mais do que calafetar,
tinga!', e atamancar Embarcações, enterrando sommas
eonsiderabillissimas, de que o Governo podia mui bem
dispôr com summa utilidade Nacional, se ponha a
quilha de uma Fragata de 40 peças, que a não fal
tarem os calculos, que tenho feito, as ordens, que
Tenho dado, e as medidas, que para isso Tenho to
mado, espero seja concluída por todo este anno, ou
meado do que vem, pondo-se-Ihe o nome de Campista.

Qu:mto a Obras publicas muilas se tem feito. Pela
Policia reedificou-se o Palacetc da Praca da Acclama
ção; p.'ivou-se esta extensa Praça de i~nndações, tor
nanào-se um passeio agradavel, havendo-se calçado por
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todos os lados, além das dilferentes travessas, que se
vão fazendo para mais embeleza-la. Concertou-se a
maior parte dos Aqueductos da Cari6ca, e l\1aracanáa.
Hepararam-se immensas pontes, umas de madeil'a,
outras de pedra; e alem d'isto tem-se feito muitas
totalmente novas; tambem se concertaram grande
parte das estradas.

A pezar do exposto, e de muito mais, em que não
Toco, seu cofre, que estava 'em Abril de 1821 devedol'
de 60 contos de réis, hoje não só não deve, mas tem
em ser sessenta e tantos mil crusados,

Por cliffercntes Repartições fizeram-se as segLintes
obras. Augmentou-se muito a Typograpbia Nacional.
Concertou-se grande parte do Passeio Publico. Reparou
se a Casa do Museu, enriqueceu-se muito com mine
nes, e fez-se uma Galeria com excellentes pinturas,
umas, que se compraram, outras, que havia no
Thesouro Publico, e outras Minhas, que lá Mandei
collocar.

Tem-se trabalhado com toda a forca no Cáes da
Praça do Commercio, de modo quc ~stá quasi con
cluido. As calcadas d<: todas' as ruas da Cidade foram
feitas de novo " e em breve tempo fez-se esta Casa da
Assembléa; e todas as mais, que a ella estão juntas,
foram promptificadas para este mesmo Om.

Immensas Obras, que não são do toque d'estas, se
tem emprehendido, começadQ, c acabado, que Eu
Omitro, para não fazer o discurso nimiamente longo,

Tenho promovido os estudos publicos, quanto é pos
sivel, porém necessita-se para isto de uma Legislaçiio
particular, Fez-se o seguinte, - Comprou-se para en·
grandecimento da Bibliothcca Publica uma gl'ande col
lecção de livros dos de melhor escolha; ,!ugmentou-se
o numero das Escholas, e algum tanto o Ordenaclo de
seus mestres, permittindo-se além d'isto havei' um sem
numero d'elIas .particulares: Conhecendo a vantagem
do Ensino Mutuo tambem Fiz abril' uma Eschola pelo
methodo Lancasteriano.

O Seminario de São Joaquim, que seus fundadores
linhão creado para educação da mociclade, achei-o
servindo de Hospital da tropa Europea: fi-lo abril' na
forma da sua il)stiLuição, e havendo Eu concedido á
Casa da l\'lisel'icordia, e Roda dos Expostos (de que
abaixo Fallarei) uma Loteria para melhor se poderem
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manter Estabelecimentos de tão grande utilidade, De
terminei ao mesmo tempo, que uma quota parte d'esta
mesma Loteria fosse dada ao Seminario dc São Jo
aquim, para que melhor se podesse conseguir o util
fim, pal'a que fôl'3 destinado por seus honrados fun
dadores. Acha-se hoje com immensos Estudantes.

A primeira vez que Fui á roda dos expostos, achei
(parece impossivel) 7 crianças com duas amas; nem
berços, nem vestual'Ío. Pedi o mappa, e vi, que em
13 annos tinham entrado perto de doze mil, e apenas
tinham vingado mil, não sabendo a l\Iisel'icordia
verdadeiramente, aonde elIas se achavam. Agora com
a concessão da Loteria, edificou-se uma Casa propl'ia
para tal Estabelecimcnto, aonde lia trinta e tantos
berços, quasi tantas amas quantos expostos, e tudo
em muito melhor administt·ação. Todas estas cousas,
de que acima acabei de falIar, devem merecer-vos
summa consideracão.

Depois de tel' ~l'ranjado esta Provincia, e dado im
mensas providencias para as outras, Entendi que de
via Conv<Jcar, e Convoquei por Decreto de 16 de
Fevereil'o do anno proximo passado um Conselho de
Estado composto de Procuradores Geraes, eleitos pelos
Povos, Desejando, que elles tivessem quem os repre
sentasse junto a l\lim, e ao mesmo tempo quem
l\le aconselhasse, e lHe requeresse o que fosse a bem
de cada uma das respectivas Provincias. Não foi só
mente este o fim, e motivo, porque fiz semelhante
convocação; o principal foi, para que os Brasileiros
melhor conhecessem a l\Iinha Constitucionalida:le, o
qu/anto Eu !Ue lisongearia governando a contento dos
Povos, e quanto Desejava em l\Ieu Paternal Coração
(escondidamente, porque o tempo não permittia, que
taes idéas se patenteassem de outro modo) que esta
leal, grata, briosa, e heroica Nação fosse representada
n'uma Assembléa Geral, Constituinte, e Legislativa,
o que, graças a DEOS, se elfectuoll em consequen
eia do Decreto de 3 de Junho do anno preterito, a
requerimento dos Povos, por meio de suas Camaras,
seus Procuradores Geraes, e l\leus Conselheiros de
Estado.

Bcm custoso seglll'amente l\Ie tem sido, que o Brasil
até agora não gozasse de Representação Nacional; e
ver-Me En por força de circunstancias obrigado a to-
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mal' algumas mcdidas legislativas; ellas nunca parece
rão que foram tomadas por :lmbição de legislar, arro
gando um poder, em o qual sómenLe devo ter parte;
mas sim, que foram tomadas para salvar o Brasil, visto
que a Assembléa, quanto a umas não estava convo
cada, quanto a outras, não estava ainda junLa, e re
sidiam então de facto, e de direito, vista a Illdepen
dencia total do Brasil de Portugal, os tres poderes
no Chefe Supremo da Nação, muito mais sendo Elle
Seu Defensor PerpeLuo.

Embora algumas medidas parecessem demasiadamenle
fortes; corno o perigo era imminente, os inimigos
qne nos rodeavam immensos, (e prouvera a DEOS que
entre nós ainda não existissem tanLos) cumpria serem
proporcionadas.

Não Me tenho poupado, nem pouparei a trabalho
algum, por maior que seja, com tanto que d'elle
provenha um ceitil de felicidade para a Nação.

Quando os Povos da rica, e magestosa Provincia de
l.\'linas estavam solfrendo o fel'l'eo jugo do seu deslum
brado Govel'llo, que a seu arbill'io dispunha d'ella, e
obrigava seus pacificas, e mansos habitantes a desobe
decerem-me, marchei para lá com os. Meus Creados
sómellte, Convenci o Governo e seus sequazes do
crime, que tinham perpetrado, e do eno, em que
pareciam querelo persistir; Perdoei-lhes, porque o cl'imc
era mais em olfensa a Mim, do que mesmo á
Nação, por estarmos ainda n'aquelle tempo unidos a
Portugal.

Qu<:ndo em S. Paulo sUl'giu d'entre o brioso Povo
d'aquella agradavel, e encantadora Provincia um par
tido de Portuguezes, e Brasileiros degenerados, total
mente affectos ás Côrtes do cLesgraçado, e encanecido
Portugal, Parti immediatamente para a Provincia, Entrei
sem receio, porque Conheço, que lodo o Povo 1\1e ama,
Dei as providencias, qne 1\1e pareceram convenientes,
a ponto que a nossa Independencia lá foi primeiro
que em parte alguma proclamada no sempre memo
ravel sitio do Ypiranga.

Foi na PaLria do fidelíssimo, e nunca assaz louvado
Amador Bueno de Ribeim, aonde pela primeira vez Fui
Acclamado Imperador.

Grande tem sido seguramenle o sentimento, que en
luta ~linha Alma, por não poder ii' á Bahia, como j<í
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Quiz, c não executei, cedcndo lÍs Rcpresenlações du
Men Conselho de Estado, misturar o l\leu Sangue COlll

o d'aquelles gnerreiros, que tão denodadamcnte tem
pelejado pela Patria.

A todo o custo, até arriscando a Vida, se preciso
fór , Desempenharci o Titulo, com que os Povos d'este
vasto, c rico Continentc, cm 13 de l\laio do anno pre
tcrito le honraram de Defenso/' Perpeiuo do RI'asil. Estc
Titulo penhorou muito mai' Meu Coração, do que
quanLa gloria alcancei com a cspontanea, e unanime
Acclamação de Impcrador (resle inYcjado Impcrio.

Graças scjam dadas á Providencia, que vêmos hoje
a Nação representada, e reprcsentada por tão dignos De
puLados. Oxahí que ha mais tcmpo podesse Ler sido; mm'
as circumstancias anteriorcs ao Decrcto de 3 de Junho
não o permitliam, assim como depois as grandes di'
laneias, a falta de amor da Patria cm alguns, e todos
aquclles incommodos, que em longas viagens se sum'em,
principalmcn te em um paiz tão no\"o , e extenso, como
o Brasil, são quem tem retal'dado csta appctccida, e
necessaria jUflcção, a pezar de todas as l'ecommcndaçães,
que Fiz dc brevidade por diíferenLes vezes.

A final raiou o grande Dia para este vasto Imperio, que
fará cpocha na sua historia. Está junta a Assembléa para
con tituil' a Nação. Que prazer! Que fortuna [lnra todos
Nós!

Como IMPERADOR CONSTITUCIONA L, e Ulu~ cspe
cialmente como Defensor Pcrpetuo ..l'este Imperio, Disse
ao Povo no dia 1.0 de Dezcmbro do anno proximo
pa sado, em que Fui Coroado, c Sagrado, Que com a
jJlinha Espada Defenderia a Patria, a Nação, e a Consti
tuição, se {os e digna do Hrasil, e de Mim. Ha tifico hoje
mui solemncmente perante vós csta promes a, e E peru,
quc [\le ajudeis a descmpenha-Ia, fazendo uma Const i
luição sabia, justa, adequada, e executavcl, dictncJa
pela Hazão, e não pclo capricho, q\le tcn ha em ,i ta
sómenLe a felicidadc geral, que nunca pode sei' grande,
sem qne esta Constituição len ha bascs solidas, basc~,

IIue a ,abedoria dos scculos tcnha mosll'ado, que são n
,,('r<ladeiras, para rlarem uma jnsta lib('nlac1c aus Povos,
e loda a forca necessHria ao Podcl' Exccutivo, lI1a Cons
tituição, en; quc os tres Podercs sejam bem divi,lidos,
de forma que nÜo. possam arl'ognr direitos, que lhc não
compilam; ma (Iue sejam de tal modo organi-ac1os, e

15
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harmonisados, que se lhcs tome impossivel, aiuda pelo
decurso do tempo, fazerem-se inimigos, e cada vez mais
conCOlTam de mãos dadas para a felicidade geral do
Estado. A final uma Constituição, que pondo barreiras
inaceessiveis ao despotismo, quer Real, quer Aristocl'a
tico, quer Democratico, afugente a anarchia, e plante a
arvore d'aquella liberdade, á cuja sombra deva crescer a
União, Tranquillidade, e Independeneia d'este Imperio,
que será o assombro do l\lundo novo, c velho.

Todas as ConsLituições, que á maneira das de 1791, e 92,
tem estabelecido suas bases, e se tem querido organisar,
a expel'iencia nos tem mostrado, que são totalmente tlteo·
,'eticas , e mctapltysicas, e paI' isso inexequi1:eis; assim o prova
a França, Hespanha, e ullimamente Portugal. ElIas não
tem feito, como deviam, a felicidade geral; mas sim,
depois de uma licenciosa liberdade, vemos, que em uns
Paizes já appareeeu, e em outros ainda não tarda a
apparecer o Despotismo em um, depois de tel' sido
exercitado por muitos, sendo consequencia necessal'ia
ficarem os Povos reduzidos á triste situação de presen
ciarem, e soffrerem todos os horrores da auarchia.

Longe de uós tão melancolicas recordações; ellas enlu
tal'Íam a alegl'ia, e jubilo de tão fausto Dia. Vós Ilão as
ignorais, c Eu certo, que a firmeza nos verdadeiros pl'in,
cipios Constilueionaes, que tem sido sanccionados. pela
experieneia, caracteriza cada um dos Deputados, que
comr6em esta IlIustre Assembléa, Espero, que a Consti,
tuição que façais, mereça a Minha Imperial Acceitnção,
c seja tão sabia, e Ião justa, quanto apropriada d. loca
lidade''' e civilisação do Povo Brasileiro; igualmente,
que haja de ser louvada pOl' todas as Nações; que até os
nossos inimigos venham a imitar a santidade, e sabe
doria de seus pl'Íncipios,.e que por fim a executem,

Umn Assembléa tão illustl'ada, e tão palTiotica, olhará
só a fazel' prosperar o Imperio, e cubl'Í-lo de felicidades;
quererá, que Seu Imperador seja respeitado, não só pela
Sua, mas pelas mais Nações; e que o Seu Defensor
}'erpetno cumpra exactamente a Promessa feita no 1.0 de
Dezembro do anno passado, e ratificada hoje solemnis
simamente pcrante a Nação lcgalmente representada.

LllPERADOR CONSTITUCIONAL,
.E DEFENson l'ERPETlTO DO Dn....sIL.
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Hã

Decreto de 12 de Nuvembro de 1823 dissoh,endo a Auemhtéa
Constituinte do Brasil.

Havendo Eu Convocado, como Tinha direito de Con.
vocal', a Assembléa Geral, Constituinte e Legislaliva,
por Decrelo de tres de Junho do anno proximo passado,
a fim de salvar o Brasil dos pe1'Ígos, que lhe eslavam
imminentes; e havendo esta Assembléa perjurado ao
tão solemnc juramento, que pI'eslou á Nação, ele de
fender a integridadc dó Impe1'Ío, sua Inaependencia
e a Minha Dynastia:

Hei pOl' bem, como Imperador, e Defensor Perpetno
áo Brasil, dissolver a mesma Assembléà; e Convocar
já uma onh'a na fOl'ma das Instrucções fei~a;; p"ra a
convocação d'esta. que agora acaba; a qual d~ rá tra
balhar sobre o PI'ojecto de Constituição. que Eu Lhe
Hei-de em breve Appresentar; que será duplicadaIh..ente
mais liberal, do qne o quc a exlincla AsseU1bléa
acabou de fazer.

Os l\fens Ministros e SecI'clarios de E lado de Iodas
as diífel'enles HeparLições o tenham assim enlendido,
e façam executai' a bem da salvação tio Jmpel'io, Paço
12 de ovembro de 1823, 2. o da lndependencia, e
do Imperio,

Com a Rubrica ele SUA i\lAGESTADE Il\lPELUAL,

Clemcnte FCI'l'eira Frallra,
José dc Oliveira Barbosa,
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N.

Proclamação publicada no dia 13 de Novembro de 1823 em
eonsequencia da dissolução da A..embléa Constituinte.

llRAsnEIllOS.

Uma ~Ó vontacle Nos una. Continuemos a salvar a
I'all'ia. O \'o;;so Imperador, o vosso Defensor Perpetuo
vos ajudará. como hontem fez, e como sempre Tem
feito, ainda que exponha sua vida. Os desatinos de
homens allucillauos pela soberba e ambição "os iam
precipitando no mais hol'l'ol'oSO abysmo. É mister, já
que estamos salvos, Sermos vigilantes, clual Argos.
As bases que devemos seguir, e sustentar para Nossa
felicidade, são - Independcncia do Imperio, Intcgridade
uo mesmo, e Systema Conslitucional- Sustentando
Nós estas Ires bases sem rivnlidades, cmpre odiosas,
sejnm por que lado encaradas, e que são as alavancas
(come acabastes de ver), que poderiam abalar este
colossal Imperio, nada mais temos quc lemer. Estas
"er'dades são inncgaveis, vós bem as conhcccis pelo
vosso Juizo, e dcsgraçadamcnte as ieis conhecendo me
lhor pela annrchia. Se a Assemhléa n~1O fossc dissol
vida, sCI'ia destruida a Nossa Santa lleligião, c Nossas
,'estes seriam tintas em sangue. Está convocnda nova
Assembléa. Quanto antes ella se unirá para trabalhar
sobre 11m Projecto de Constituição, que cm breve vos
Appresentarei. Se possivel fosse, Eu Estimaria que elle
se conformasse tnnto com as vossas opiniões, que Nos
Podesse reger (ainda que provisoriamente) como COIlS
tituição. Fieai certos, que o vosso Imperador a unica
ambição, que Tem, é de adquirir cada yez mais glo
l'ia, não só para Si, mas para vós, C para este grande
Imperio, quc será rcspeitado do Mundo intcil·O. As
prisões agora f8itas scrão pelos inimigos do Imperio
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consideradas despolicas, Não são. Vós vedes, que são
medidas de policia, proprias pal'a cvitar a anarchia,
e poupar as vidas d'esses desgraçados, pal'a que possam
gozar ainda tranquil\amenle ci'ellas, e Nós do socego.
Suas familias serão protegidas pelo Governo, A salva
ção da -Patl'ia, que me está confiada, como Defensor
Perpetuo do Brasil, e que é a Suprema Lei, assim o
exige. Tende confiança em l\lim, assim como Eu a
Tenho em vós, e vereis os 'ossos inimigos inlemos,
e externos supplicarem a Nossa indulgencia, União, e
mais União, Brasileirus; quem adheriu él Nossa Sa
grada Causa, quem jmon a Inde.pendencia d'este Im
perio, é Brasileiro.

IIPERADOR,
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Manifesto que S. M. o Imperador dirigIu aos Brasileiros no
dia 16 de Novembro de 1823 com o objecto de aplacar a
impressão causada pela dissolu~ão da Assembléa Constituinte.

A Providencia, quc "Igia pela cstabilidade, e con·
servação dos Imperios, tinha permittido nos seus pro
fundos designios, que, firmada a Iudependencia do
Brasil, unidas todas as suas Provincias, ainda as mais
remotas, continuasse cste Imperio na marcha progres
siva da sua consolidação, e prosperidade. A As-embléa
Constituinte, e I-cgislal iva trabalhara com assiduidade,
discernimento, e actividade para formar uma Consti
tuição, que solidamente plantasse e arraigasse o sys
tema constitucional n'esle vastissimo Imperio. Sobre
esta inabalavel base se erguia, e fil'mava o edificio
social, e era talo juiso, que sobre a Nação Brasileira for
mavam os Estrangciros, que as pl'ineipaes Potencias da
Europa reconhecel'Íam mui brevemente a Independen
cia do Imperio do Brasil, e até ambicionariam travar com
clle relações politicas, c commcrciaes. Tão brilhante pers
pectiva, quc nada parecia poder escurecer, foi olfuscada
por sllbila borrasca, que enlucton o nosso horisonte.
O genio do mal inspirou damnadas tençóes a espiritos
inquietos, c mal intencionados, c soprou-lhes nos ani
mos o fogo da discordia. De tempos a esta partc co
meçou a div'isaI··se, c a conhecer-sc, que não havia
em toda a Assemblea uniformidade dos verdadeiros
principios, que formam os Govcrnos Consl.itucionaes;
e a harmonia dos podercs divididos, que faz a sua força
moral, c physica, começou a estremecer. Dh'ersos c
continuados aUaques ao Podei' Executivo, sua condc3
cendencia a bem da mesma harmonia, enervaram a
força do Governo, c o foram sllrrlamente minando.
Foi crescendo o espirito de desunião; clel'l'amOll-Sc o fel



DOCUMENTOS, 11.9

da desconfiança; sorrateiramente foram surgindo parti
dos, c dc subito appareceu, c ganhou forças uma
facção desorganisadora, que começon a atenar os ani
mos dos varões probos, que levados só do zelo do bem
publico, e do mais acrisolado amol' da patria, tre
miam de susto á visla de fntul'os perigos, que pI'e
viam e sc lhes antolhavam. Enlretanto os que preme
ditavam, e machinavam planos subversivos, e uteis
aos seus fins sini'stros, ganhavam uns de boa fé, e
ingenuos com as lisongeiras il1éas de firmar mais a li
berdade, este ídolo sagrado scmpre dcsejado, e as mais
das vezcs desconhecido: Otltl'OS com a pel'suasão de que
o Governo se ía manhosamente tornamIo despotico, e
alguns, talvez com promessas vantajosas, exageradas
em suas gigantescas imaginações; chegando até á ma
lignidatle de inculcarem como abraçado o perfido, e
insidioso projecto de união com o Governo Portllguez.

Forjados os planos, arranjados e endereçados os meios
de realisa-Ios, aplanadas as difficuldades, qne suppo
ser3m estorvar-lhe as veredas, cumpria que se verificasse
o desígnio concebido, e havia tempos premeditado.

Um dos meios escolhidos, como seguro, era semear
a discordia entre os Cidadãos nascidos no Brasil, e
em l)ortugal, já por meio de Periodicos, escriptos com
manhoso artificio, e viruleneia, proelll'ando destl'llir a
força moral do Govcrno, e ameaçar a Minha Imperial
Pessoa com os exemplo de HUI'bide, e de Carlos I; e
já por meio de Emissarios, que sustentassem, e pro
pagassem tão sediciosos pl'ÍlIcipios.

Disposta assim a fermentação, de que devia brotar
o voleão revolucionario, procurou a facção, que se
havia feito preponderante na Assembléa, servir-se pa·
ra o fatal rompimento de um reqnerimento do Cidadão
David Pamplona, inculcado Brasileiro de nascimento,
sendo aliás natural das Ilhas Portuguezas, que a ella se
qneixaya de umas pancadas, que lhe deram dois of
ficiaes Brasileiros, mas nascidos em Portngal, e que
pelo Parecer de uma Commissão se entendia, que o
mesmo devia recorrer aos meios ordinario. D'ante
mão, e com antieipação a mais criminosa, se con
vidaram pelos Chefes d'aquella tremenda facção, e
POI' meio de seus sequazes·, pessoas do poro, que ar
madas de punhaes, e pistolas lhes servissem de apoio,
incntindo tenor aos illluslres, honrados, c dignos De-
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putados da mesma Assembléa, que, fieis ao juramcnto
prestado, só pertendiam satisfazer á jnsta confiança, que
n'elles pozera a 'obre Nação Brasileira, e folgavam dc vel'
mantida a tranquillidade necessaria para as deliberaçõe~.

N'este malfadado dia haveriam scenas tragicas, e
horrorosas, se, ouvindo gl'ital'ias, e apoiados tão cx
traordin-al'ios, como cscandalosos, o lllustre Presidente
com pl'Udencia vigilante, e amestrada não levautasse a
Sessão, pondo assim termo aos males, que rebenta
riam com horrivel estampido de tamanho volcão fel"
mentado da furia dos partidos, do adio nacional,
da sêde de vingança, e da mais hydropica amL.ção;
tanto era de esperar, até POl' scr grande o numero
de pessoas, que denlt'o e fóra da Assembléa, estavam
dispostas a snsleu tal' os projectos da tenivel facção;
e tanto se devia temer até da grande quantidatle d'al'
mas, que com profusão se venderam na Cidade nos
dias a nteceden tes, e da escandalosa acclamação, com
que foram recebidos, c exaltados pelos seus satcllites,
os chefes do IIcfando p:ll'tido, quando sail'am da As·
sembléa a despeito da iHinha Imperial Presença.

Renovou-se no dia immediato esla ~cena perigosa.
Vehementes e virulentos discul'sos dos que pertenciam
á referida facção continuaram a soprar o fogo da (lis
eOI'dia, e muitos dos seus apaniguados nas Galcrias
da Assembléa, e fóra, prc.tegeriam os resultados hOl'
riveis, que eram consequencia certa dos planos pre
meditados. A este fim se pcrtelldeu, c conseguiu ficar
a Sessão permanente com o especioso pretexto de que
não cC'l1villha levanta-la sem estar restabelecida a Iran
quillidade. Para esta se conscgllil'já Eu tinha man
dado marchal' toda a Tropa, e ajunta-la 110 Campo
de S. Christovão, com o justo designio de deixar a
Assembléa em perfeita libcrdade; c Fiz depois partici
par á mesma Assembléa - esta delibcraçflo, para que
toma~se em consideração os motivos justificados d'ella,
e quanto convinha providencial' sobre medidas po iti
vas, e terminantes ao restabelecimcnto da tranquilli
dade, Estas se não tomaram, e cont inuou-se a discul ir
com o mesmo calor, e protervia, e com cxagcração
de pretextos especiosos se perlendia a ruina da Pulria;
sendo o primeiro, c cel'to alvo a Mil) ha Augusla Pcs
soa, quc a esLe fim fui desacatada por lodos os mo
dos, que a call1lunia C a malignidadc podiam sugerir,
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Não parou só o furor revolucionario n'este desatinado
dcsacato. Pas ou-sc avantc, e pertencleu-se l'eslTiogir
cm demasia as allribuições, que competem pela es
sencia dos Governos Reprcsentativos ao Chefe do Po
der Exccutivo, e quc Me haviam sido conferidas pcla
Nação, como Imperador ConslilllciOllnl, c Defensol'
Perpetuo do Brasil; chegou-se até o excesso dc ha
verem moções de que se devia reliral' toda, ou uma
grande parte da Tropa par.:! longe d'esta Cidadc, fiC:llldo
por estc modo o Governo sem o lIccessario vigor e
eoerg:~.

A demora das decisões empre perigosa em casos
apertados, e que a final seria faLai á vista do triste:
quadro, que vem dc de"enhar-sc; c a horrivel perspectiva
dos acontecimento , que cstavam immiuelltes; a deses
peração de uns, o orgulho, e fauatismo polilico de
outros; os sustos, c temores de lodos os Cidadãos
pacificas i a imagcm da Patria em perigo, e o medo
da ruina, c subvcrsão do Estado exigiam impel'iosa
menle pro\'idcncias t50 pl'Omptas, como efficazes, c
remedios , bem que violenlos lia app:u'eocia, lmicos
capazes dc operar promptos, e felizes resullados.

E qual poderia ser o de que se devia lançal' mão
em tão al'l.lua e arriscada crise? Qual o que servindo
de dique á torrentc revolucionaria sustivesse o embate
da força de suas ondas, e as paralysasse de todo?

enbum outro era obvio, nem tão poderoso conJo o
da dissolução da A. sembléa. Este, e o da demissão dos
l\J iII istros, são os pres rvali\'os das desordens pt hlicas
nas IIl0narchias Conslitucionaes; este estava posto em
pralica, e não havia já outro recUl'SO mais, do que
fazer executar o primciro, posto que com summo des
gosto, e magoa do Meu 1m pedal Coração. Por tilo
ponderosos motivos, pela urgente necessidade de salvar
a Patl'ia, que é a Suprema Lei, e que justifica llledi
"as extremas em casos de maior risco, l\landei dissolver
a Assembléa pelo Decreto de 1'2 do corrente, Ordenando
1\0 mesmo a convocação de uma outra, como é Di
reilo Publico Constitucional, com que muito desejo, e
folgo de conformar-l\le.

N'este mesmo Decreto, e no de 13 que o declarou,
e ampliou, se dão il'l'efragaveis provas da forçosa ne
cessidade, porque Lançei mão de tão forte meio, e
de quanto Desejo, e Quero 1'C labelecer o S}slema

i6



122 DOCUMENTOS.

Constilucional, unico quc pode fazer a felicidade d'este
Imperio, e o que foi proclamado pela Nação Brasileira.
Se tão arduas e arriscadas circumstancias Me obrigaram
a pôr em pratica um remedio tão violento, cumpre
observar que males extraordinarios exigem medidas ex·
traordinarias, e que é de esperar, e crer que nunca
mais serão neccssarias. Certos os povos ue todas as
Provincias da Minha Magnanimidade, e principios Cons·
titucionaes, e de quantó Sou empenhado em promo·
ver a felicidade, e tranquillidade Nacional, socegarão
da commoção causada por este acontecimento iesas
troso, que tanto Me penalisou tambem, e continuarão
a gosar da paz, trallquillidade, c prosperidade, que a
Constituição afiança, e segura. Rio 1.6 de Novembro
de 1823.

IMPERADOR.



DOCUMENTOS.

P.

:1.23

Proclamação de MaJ10el de ,Carvalho Paes de Andrade, Pre·
sidente intruso de Pernambuco, publicada no dia 2 de
.Julho de 1824.

Habitantcs das Provincias do Norte do Brasil I A
Providencia, que vela constantemente sobrc a nossa
felicidade, continua a encaminhai' tudo, pal'a que
mais facilmente possamos consegui-la, 'ão satisfeito
S. lU. I. e C, de ter despotica c atrevidamente
dissolvido a Soberana Assembléa Con tituinle e Le
gislativa do Bl'Llsil; dc ter atacado d'esta sOl'te a
Soberania Nacional em as Augustas Pessoas de seus
Representantcs, procurando assim dividir-nos, e ni
~11ando o Rei de Portugal para vil' ntacar os 1IOSSOS

lare ; depois de nos haver exposto a uma gucrra iu
justa e iniqua, bcm que estejamos certos da viclol'Ía;
agora, Brasileiros, quem tal, pens<Íra! agol'a que nos
vI) exposto ás baionetas e canhões portugnezes, S,
M. I. e C, manda reunil' todas as suas fOl'cas na
Capital, a fim de defendei' sómente a sua Pe 'soa, e
desnmpara aquelles mesmos, que o elcval'am ao
"'IJl'ono, e lhe puzeram na cabeça a Corôa Imperial.
DI'asi!eiros' O Imperador desamparou-nos; e que nos
resta agora? Unamo-nos para salvação nossa; eslabe
leçamos Governo Supremo, verdadeiramonte Cons
titucional, que se encarregue da nossa lUutua defeza,
c salvação, Brasileiros I Unamo-nos, c seremos in
vencivcis, Palacio do GOVCI'JlO de Pcrnambuco 2 de
Julho de 182["

Manoet de Carvalho Paes d' ./1ndrade, Prcsidente.
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ManiFesto de Maooel de Carvalho Paes de Andrade, procla
mando a ConFederação do Equador, publicado em Per
nambuco no dia 24 de Julho de 1824.

nnASILEIlWS I! !

A salvação da honra, da Patria, c da Liberdadc,
a defeza de 110S50S imprcscripti"eis, e inalienaveis di
reitos de soberania, instam, u!'!,em, e imperios,)'nente
commandarn, qnc com laços da mais fraterna, c es
lreila união, 110S pl'cstemos reciprocas auxilias pal'a
1I0ssa c01l1mum dcfeza.

E' iunato no coração do homem o dezejo de ser
feliz, e este dezejo, como principio de toda a sociabi
lida ue , é bebido na natureza, e na razão, que são
immut,H'eis: para pl'eenche-Io indispensavel é nm Go
vel'no, que dando expansão, e coordenando todos
os seus reCUI'SOS, eleve os associados áquelle gn\u de
prosperidade, e gra ndeza, que lhe estiver dcstinado
110S planos da Pl:ovidcncia, sempre disposta em favor
da ltnmanidade. Reconhecendo estas verdades eternas,
adoptámos o Systema de Governo l\lónurchico-B.epre
sen tativo, e começámos nossa Regeneração Politica
pela sollicitudc de uma Sobel'ana Assernbléa Constituinte
de "assa escolha e confianca.

Antes que sc veril1cassem. nossos volos c dezejos
fomos sOl'pl'cndiclos com a extemporanea Acclamação
do Imperadol'; subscrevemos á ella, lacita ou expres.
samente, na pcrsuasão dc que isso era condncente a
110SSOS fins, porque cnvolvia em scus principias a con
dicão dc -- bem servil' a Nucão.-

'lleuniu-sc a Soberana Ass~mbléa, c quando nos pa
recia qnc haviamos entrado no goso dos nossos inan
i'eriveis direitos, e apenas tin 1Ia ella dado principio '
Ol'ganisaçiio do nosso Pacto Social, vimos que o 1m·
perador postergando os mais solemnes juramentos, e
os mesmus principias quc lhe deram nascil11Cl o politi
co, anlhoridade, c fOI'(;:a, insultou calumniosa, e atroz
mente o l'espeitavel COl'pO, que representava .a nossa
Soberania, e desembainhando a homicida espada, de
11m só golpe fez em pedaços aquelle Soberano .Corpo,
c dilaccrou seus Membros I ! !
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Não é pl'ecizo, DI'asileit'os, n'lfste momento fazer a
enumeração dos nefandos procedimentos do Imperado~',

nem das desgl'aças que acarretámos sobre nossas cabe
ças, POI' havermos escolhido, enganados ou preóccllpados,
tal systema de Govel'llo, e tal Chefe do Podcr Execu
tivo I Vós todos, e todo o mundo que os tem obser
vado, os conhecem e enumeram; porém com quanto
estivessem prevenidos na espeetativa dc males, nunca
podia a ningllem passar pela idéa, talvez nem como
possibilidade, que o Imperador havia trahir-nos, e
abandonar-nos ao capricho de nossos sanguentos, e
implacaveis inimigos Luzitanos, no momento em lluC
tive noticia de estar fazendo-se á véla a expedição
invasora! , .. E é crivei que não fossc pl'eparada de
accordo com elle? - E' possivel, mas não provaveI.

Na Portaria, que abaixo transcrevo, tendes, oh Dra
sileiros! uma prova indelevel de quanto devemos ao
Perpetuo defensol' do Drasil, e que jamais ousámos
pensar I N'ella vereis 11 im io lemor de reacções in ternas
(eífeilos da consciencia do mal que tem obrado), ver
gonhosa confissão de fraqueza em recursos peeuniarios,
Exercito, e Esquadra; e alfim dizer - é indispensavel
que cada Provincia se valha dos propl'ios recursos no

-caso de alnqne!. .. Accredila-lo-heis, vindouros! "ão tem
recursos uma. Capital que é o em podo , e receptaculo
de qllasi todas as rendas (le oito Províncias; que de todas
as ontras tem tirado quanto tem podido em dinheiro,
cífeitos, c constrllcções navaes; e haue ter l'ecursos
cada uma Provincia isolada? ..

Drasileiros I salla aos olhos a negra perftdia; são pa
tentes os rciterados perjurios do Imperador; e e tá co
n heciila nossa illllSão ou engano, cm adoptarmos um
systcm,a de Governo defeiluoso em sua origem, e mais
dcfeiluozo em su\,s partes compollenles. As Con titui
ções, as Leis, e todas as instituições humanas, são
feitas para os povos, e não os povos para ellas. Eia
pois, Drasileiros, tratemos de conslituir-nos de um
modo analogo ás luzes do seculo em que vivemos: o
systema Americano deve ser identieo; desprezemos ins
tituições oligarchicas , só cabidas na encanecida Europa.

Os Pernambucanos, ja. cosl'umados a vencer os van
dalos, uão temem suas bl'avatas: (Joze mil bayonetas,
manejadas por ontros tantos Cidadãos soldauos ria 1.'
e 2,' linha, formam hoje sna 111lll'alha inexpugnavel;
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em breve teremos forças navaes, e algumas em pou
cos dias. Segui, oh Brasileiros I o exemplo dos bravos
habitantes da Zona torrida, vossos II'mãos, vossos amigos,
vossos compatriotas; imitai os valentes de seis Provincias
do Norte', que vão estabeleceI' seu Governo debaixo do
melhor de todos os systemas - Representativo - Um
centro, em lagar escolhido pelos votos de Nossos Re
presentantes, dará vitalidade e movimento a todo o
nosso grande Corpo Social. Cada Estado terá seu res
pectivo centro; e cada um d'estes centros, formando
um annel da grande cadêa, nos tornará invenciveir

Brasileiros I pequenas considerações só devem estor
var pequenas almas; o momento é este, salvemos a
honra, a Patria, e a Liberdade, soltando o gl'ito fes
tivo - Viva a Con(edemcão do Equador,-

llfanoel de Carvalho Paes d'Andmde, Presidente,

Portaria do Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do
Imperio I a que se refere o anterior Manifesto.

Tentando novamente Portugal dirigir cOlltl'a este
lmperio forças, que se dizem promptas a sahh' d'aquelle
Reino, e achando-se S, M, I" alem de absorvido na
penosa '..:onsideração de importantissimos negocias in
lerDos, limitado a dispôl' unicamente dos recursos d'esta
Provincia I com que tem ol'ganisado um exercito para
a defeza -da Capital, e uma Esquadra boje fortc, mas
que não póde dividir pclo immenso liltoral do lmperio:
Manda o Mesmo Augusto Senhor pela Secretal'Ía d'Estado
dos Negocias do Jmperio participar ao Presidente da
Provincia de Pernambuco, que exigindo a pmdencia
que a Esquadra esteja unida n'este Porto para levar
pl'ompta os pl'ecisos soccorros a qualquer ponto acom
mettido, é indispensavel que cada provincia se valha
dos proprios recursos no caso de ataque, alé que seja
d'aqui opporlunamente soccorrida: e que sendo che
gada a occasião de moslrar o brioso Povo Brasileiro,
que é digno de seI' livre e independente, cumpre em
pregaI' com efficacia, c illtelligcllcia todos os meios dc
fazer abortar os designios dos invazores, e lembrar aO
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mesmo tempo aos Povos, com a energia que inspira
o verdádeiro patriotismo, o sagrado dever de interna
mente se unirem e cooperarem todos, ainda á cústa
dos mais duros sacrificios, para o destroço e expulsão
do inimigo, de que depende a salvação da Patria. O
que tudo S. 1\1. confia que será pelo mesmo Presidente
dignamente desempenhado. Palaeio do Rio de .Janeiro
11 de Junho de 1824.

João Sevel'iano 1lfaciet da Costa.

_o.~
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Q.

Nota importantissima do Ministro e Secretario de Estado
das Rela~õesExteriores da Republica das Provincias Unidas
do Rio da Prata, D, Manoel José Garcia, ao Ministro e
Secretario de .Estado dos Negocios Estrangeiros do Imperio
do Brasil.

o abaixo assignado, Ministro SeCl'etario d'Estado na
repartição das Relações exteriOl'es da Republica das
Provincias unidas do Rio da Prata, autorisado pelo
seu Governo, tem a honra de dirigir-se ao Illuslrissimo
e Exceuentissimo Senhor Ministro de Estado na Repar
tição dos Negocios Estrangeiros do Impcrio do Brasil
para fa~er-Ihe saber: Que havendo os habitantes (la
Provincia Oriental recuperado por seus proprios esforços
a liberdade do seu territorio, occllpado pelas arma~

de S. M. L, e depois de constituir um governo
regular para o regimen da sua provincia, declararam
solemnemente a nullidade dos actos pelos quaes e
pretendeu agregar aquelle paiz ao Impel'io do Brasil;
em cousequencia do que expressaram « que o seu volo
D geral, comtante, e decidido era pela união com as
D demais Provincias Argen tinas, a que sempre perten
D ceu pelos vinculos mais sagrados que o mUIII\o
D conhece,.
• O Congresso geral das Provincias Unidas, a quem
foi elevada esta declaração, não podia negar-se sem
injusliça a usar de um direito, que jámais foi contes-
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l:lvel, nem deixar sem deshonra, e sem impl'Udencia,
abandonada a seu proprio destino uma população ar
mada, valente e irritada, capaz dos ultimos extrcmos
cm defensa de seus dircitos. Por tan to, em sessão dc
25 do passado mez de Outubro sanccionou: «Que de
D conformillade com o yoto. unanime das Provincias do
• Estado, e do que deliberadamcnte tem emillido a
• Provincia Odental pelo orgão legitimo dc scus rc-
• presentantes na lei de 25 de Agosto do presente
• anno, o Congresso em nome dos Povos, que repre-
o se"lta, recouhece-a de facto incorporada á Hepublica
o das Provincias Unidas do Rio da Prata, á qual POl'
• direito pertenceu, e quel' pertencer. »

Por esta solemne declaração o Governo gel'al esta
compromettido a prover á defensa e segurança da Pro
vincia Oriental. Elle preencherá o seu comprometli
mento por todos os meios que estejam ao seu alcance,
e pelos mesmos tratará de accelerar a evacuação dos
dois unicos pontos militares, que ainda gnarnecem
.IS tropas de S, lU, L

O abaixo assignado está ao mesmo tempo autori
sado para declarar: Que nesta nova situa~o o Governo
das Provincias uniclas conserva o mesmo espirito de
moderação e de justiça, que serve de base á sua po
litica, e que dirigiu as tentativas, repetidas até aqui
debalde, para negociar amigavelmente a restituição da
Provincia Odental, e do qual dará novas provas '1l1an
tas vezes lhe pel'luittir a sua dignidade: que em todos
os casos não atacarA senão para defender-se, e obter.
a restituição dos pontos ainda occupados, reduzinã.o suas
pretenções a conservar a integridade do territorio das
Provincias unidas, e garantir solemnemente para o fu
turo a inviolabilidade de seus limites contra a forca
ou a seduccão, •

Em tal éstado, c depois de ter feito conhecer ao
illustrissimo e excellentissimo SenhOl' Ministro dos Ne
gocios Estrangeiros do Imperio do Brasil as intenções
e dezejos do govel'l1o das Provincias unidas do Rio da
Prata, resta accrescentar que dependerá unicamente da
vontade de S, M. I. o estabelecer uma paz demasiado
preciosa para os interesse.s dos Estados visinhos, e
até de todo o Continente.

O abaixo assignado comprimenta ao iIlnstrissimo e
excellen tissimo Senhor lUinistro de Estado na reparti-

!7
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ção das Relações estrangeiras de S. 1\1. o Imperadôr do
BI'asil, e lhe protesta as seguranças da sua mais dis
tincta consideração.

Buenos Ayres 4 de Novembro de 1825.

Assignado: Manoel José Garcia.

Illust1'Íssimo e Excellentissimo Senhor Luiz José de
Carvalho e l\lelIo, Ministro de Estado, c das Rclações
estrangeiras do 1mperio do Brasil.
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Manifesto ou Exposição fundada e justificativa do Procedi
mento da Cbrte do Brasil a respeito do Governo das Pro
vincia. Unidas do Rio da Prata: e dos motivos que a
obQgaram a declarar a guerra ao referido Governo.

o Imperador do Brasil vendo-se reduzido á extremi
dade de recorrer ás armas em justa defeza dos Seus
Direitos ultrajados pelo Governo de Buenos Ayres, de
pois de Tcr feito com o maiol' escrupulo todos os sa·
crificios passiveis para a conservação da Paz: Desejando
~alvar illeza a universal opinião de justiça, em que se
firmam os principias da sua Politica, e desvanecer aos
olhos das mais Nações qualquer suspeita, ou reparo,
a que possa dar lagar o seu silencio, ou um mais pro
longado sofrimento: Julga devei' á Sua Dignidade, e <Í.
Ordem que occupa entre as Potencias, Expôr leal e
francamente á face do Universo, qual tenha sido, e
deva agora ser o seu procedimento a respeito d-;>quelle
Estado limitrephe, a fim de qne aos J acionaes, e
Estrangeiros de um e outro Hemispherio, e ainda á
mais remota posteridade, seja patente a justiça da
causa , em que só a defeza da Integridade do Imperio
o p'oderia empenhai',

E bem notaria que, quando rebentou a revolução
das Provincias Hespanholas do Rio da Prata, incluindo
Buenos Ayres, a Côrtc do Rio de Jªueiro manifestou
constantemente a mais restricta neUl1'alidade, a pezar dc
todas as prudentes considerações, que faziam receial' o
perigo do contagio revolucionaria. Porem os insurgentes,
sem a :menor provocação da nossa parte, como que para
fazcr-nos arrependei' do systema pacifico, que se pro
curou sempre adoptar, começaram desde logo a iufestar
as fronteiras da Provincia do RiQ Grande de S. Pedl'o.
EIles convocavam os Indios a seu partido, reuniam
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tropas para invadirem a Provincia visinha, c espa
lhavam proclamações sediciosas para excitarem os Povos
das sete Missões á rebellião. S. 1\1. F. bem l'econheceu
que era inevitavel, para pur os seus Estados a coberto
das perniciosas vistas dos inslll'gentes, levantar uma
barreira segura, justa, e natural entre elles e o Brasil;
e supposLo estar penctrado das rasões de direito, por
que podia perLencer-Lhe a Banda Oriental, de que a
llcspanha ciila,ra de pos e, sulliciton, e longo tempo
esperou da Côrte de Madrid remedio a tantos males;
mas aquella Côrte não podendo, on não querendo acu
dÍ!' á chamma, que lavrava na Banda Oriental, a~an

donou á sua sorte aquelle lerrilorio, que por fim caiu
na mais sangl1inosa, e barbara anarchia. Então Artigas
sem litu:o algum erigiu-se no Supremo Governo de
l\Ionlevidéo; as hostilidades contra o Brasil adquíl'iram
maior incremento; a Iyrannía opprimia os lUonlevidca
nos, que cm vão procuram aurigo llas Províncias vísi
nhas; e Bucnos Ayrcs, cssa mesma Provincia, que
depois clc passado o perigo, lcnla dominar os Cispla
I inos, ,riu as Tropas ualidas cm 1815 1105 Campos de
Guauijú; respeitou a Bandeira üdentol, c sonceionou
a tYl'Onnia de Arligas, reconhecendo.-o como Chefe Su
premo e Independente.

Em tal situação, 11ão restando a S, 1\1. F. outra 01
temali\'o, mandou contra aqueIle Chefe um corpo
de tropas com ordem de o expulsarem alem do Un1guay,
c de oecupol'em a margem esquerda d'aqueIle Hio.
Esta medieia natural e íllclispensavel, executada, e pro
seguida com os ulais custosos sacrificios, e despezas,
assegl1l'ou ao Bra ii o direilo da occupação do teníto
rio dominado por Artigas, de um telTitorio, cuja in
dependencia de Buenos Ayres havia ja sido por esle
rcconhecida; entrando a final em 1817 as tropas do
Erasil como libertadol'as, com satisfação geral dos
Cisplalinos, qne "it'am assim restiluida a paz, e a pros
peridade ás suas campanhas, que a gucrl'U civil, c a
tyraunia do barbaro Chefe USl1l'padOl' tinha deixado er
mas e arrasadas.

Quatro annos se passaram, que formaram t1m pc
riodo não interrompido da lranquillidade de l\lontevidéo:
c supposto se achassem acalmadas as facções, e de
alguma sorle consolidada a segurança das fl'onleiras do
Jlllpcrio, e satisfeitos os Cisplatínos com as vantagens,
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que gos(1vam debaixo da pl'otecção de S, lU, F" não
deixou jámais Buenos Ayres de procllt'al' 1lor todos os
meios encubertos, e improprios de Governos justos,
e consolidados, semear a discordia na Banda Oriental,
e Cl'ear alli um partido de descontentamenlo contra
a Côrle do Rio de Janeiro, a quem se taxava de ty
rannia, e usurpação, insin uando aos mais exaltados'
partidarios, que com a derrota de Artigas devia ccs
sal' a causa da occllpação de l\1ontevidéo, cuja entrega,
inculcavam, não devia a Côrte do Brasil ditrerir por mais
tempo, lUas não tendo os Cisplatinos os elementos ne
cessados para occuparem o logar de uma Nação se
parada na Ordem Politica; não tendo a IIletropole os
meios, ou a ,'ontade de conservar, e defender aqueIle
territorio; a qucm se faria a entrega d'eIle sem com'"'
promettimento do Brasil, e sem risco de se renovarem
as scenas de carna~em , e devastação, de que as tropas
Brasileiras o libertaram? POI' ventura, se tal entrega
fosse justa, ou opportun a, deverá sei' feita pelo Brasil
a Buenos-Ayres, o qual, como se tem visto, havia já
reconhecido independente de si aql1elle tenitorio? E
mesmo, em tão extraordinaria hypolhcse, ofl'erecia por
venLura o Governo de Buenos Ayres, entregue ás fac
ções intestinas, a necessal'Ía garanlia, assim para aca
bar-se o receio da repetição dos males, que haviamos
sofl'rido, como para proceder á indemnisação, á que
tínhamos direilo inconlestavel, e cujo valor já então
excedia o do mesmo territorio oecnpado?

N'esta eonjunelul'a, S. 111. F., proximo a retirar-se
do Brasil, Levado pelos generosos sentimentos do Seu
lI1agnanimo Coração, e Desejoso de mostrar a todas as
luzes, e a todos os partidos a pureza das Suas Vistas.
e do Seu procedei', Dignou-se convidar os lIIontevi
deanos, eomo lodo o mundo sabe, e testemunhou
Buenos-Ayres, para quc convocassem livremente um
Congresso extraordinario ele seus Deputados, os quaes
como Hepresentantes de Ioda a Provincia determinas
sem a sua sorte, e felicidade futura, e estabelecessem
a forma, por que queriam ser governados, eom at
tenção ao bem gcral, devendo esses deputados sel'em
nomeados li''l'emellte, e pela forma mais adaptada éís
circunstancias, e costumes do raiz, Tudo testemunhou
l3uenos-Ayres, e não tendo por sua parte rasão alguma
P(ll'<\ oslensivam('l1te, e com dignidf\de impedi!' aquella
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delibet'ação, valeu-se do seu costumado I'ecurso de in
triga e insinuações pal'a attrabir ás suas ambiciosas
vistas o povo Cisplatino. Os seus Emissarios espalha
dos na Banda Oriental caluffiniavam as intenções do
Augusto Soberano, que sem prevalecer-se dos seus
antigos direitos, e das suas Armas, deixava aquella
Provineia com plena liberdade de decidir da sua sorte.
Mas a mesma facilidade com que o Governo de Buenos
Ayres machinava; e a mesma prudencia e dignidade,
com que a Côrte do Rio de Janeiro deixara de se op
pôr a tão indignas manobras, bem indicam á face do
mundo a liberdade, que se dava ás deliberações, E com
efi'eito, reunindo-se em nlontevideo os Depulados dos
Departamentos, depois de reflectidos e publicos deba
tes, foi o resultado ofi'erecerem enes em 31 de Julho
de 1821, em nome de todo o povo, que representavam,
um aelo espontaneo da sua incorporação ao Reino Unido
de Portugal, Brasil, e AIgal'ves, debaixo das condições,
que julgaram sel'em vantajosas, e que foram aceeilas
pela Côrle do Rio de Janeil'O, que se viu assim para
sempre obrigada a delfender, e protegeI' tão solemne
incorporação.

Apezal' de tanla franqueza, de tanta liberalidade, de
tanta boa fé da parle do Gabinete Brasileiro, apezar
mesmo. de todo o escrupulo, com que evitamos rom
per a boa harmonia com Buenos-Ayres, este Govérno,
sem jámais decidir-se a compal'ecer com dignidade,
contiruou a fomentar a intl'iga, e a discordia, ousando
taxar POI' seus secretos Emissarios de illegal e coaclo o
Congl'esso dos Depulados, Mas qual é a acção mais
espontanea e legal, que não seja susceptivel 'das inter
pretações mais oppostas? Que segurança, e que boa
fé, podem haver lias Sociedades, se se admiltir o in
terminavel e indefinido principio de coacção sem as
provas mais claras, presentes, e decisivas? Como podia
ser aquella Incorporação fOl'çada, se já havia sido oITe
recida por mnitas Autoridades a S, 1\1. F., que a re
geitál'a; se todas as solem nidades para taes actos foram
preenchidas; se houve discussão publica sem presença
de tropa; se haviam precedido debalde as mais fortes
illsinuações do Governo de Buenos Ay.'es conh'u o Brasil;
se depois de ter o Congresso dcliberado, ainda para
mais liberdade dirigiu circulares aos Departamentos,
.peclindo a sua appI'ovação e parecei'; e se por fim a
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Acta da Incorporação, ,que correu im pressa, continha
condições que nos são de reconhecida desvantagem?
Estabelecido por tanlo, e provado que semelhante
Incorporação não fôra, nem podia ser forçada, e sendo
obvio mesmo ás pessoas, que tem a mais ligeira noção
da revolução das Colonias Hespanholas, que nenhuma
d'ellas ficou tendo supremacia, ou direito sobre ouh'a,
é manifesto que o Governo de Buenos-Ayres fôra sem·
pre acintemente injusto e hostil para o Governo do
Brasil, trabalhando sem interrupção nas trevas, na
qualidade de um inimigo pedido, para comprometter a
sua marcha, e a sua segurança; como em fim é tempo
de descobrir ao mundo inteiro.

Pôuco depois d'aquelle Acto' de Incorporação, chegou
à" cpocha, em que, separando-se o Brasil do resto da
1\Ionarchia Portugueza, os Cisplatinos tiveram occasião
de manifestai' o scu systema, desenganando a Buen.os
Ayres, se essa incorporação fôra ou não forçada. O
momento era para isso unico, e o mais favol'avel: mas
todos viram que os Cisplatinos apezar de tantas in·
trigas uniram-se á causa do Brasil pelo orgam do seu
Procurador geral nesta Côrte em Junho de 1822, e
esta adhesão tanto maior gráu de espontaneidade, e de
convicção demonstra, quanto é notodo que em Monte
video estavam entâo tropas de Portugal dissidentes da
Causa do Brasil, as quaes por consequencia bem pode
riam auxiliar qualquer projecto dos habitantes contra
os interesses, e união Brasileira, se acaso tal'projecto
tivessem, Entt'etanto Buenos-Ayres, sem dar algum passo
publico, e decoroso de desaprovação, presenciou todos
estes suecessos, e era de, crel' que houvesse renunciado
á chimeriea esperánça de reuni!' a si Povos, com quem
lião despendera um s6 sacrificio, e sobre quem não po
dia mostt'ar um uuico titulo. 1\las ainda não é tudo.
Como se fossem precisas mais provas de sinceridade da
adhes50 dos Cisplatinos, novas crises sobrevieram, que
acabaram de produzi-las.

S, 1\1. o Imperador do Brasil Foi gloriosa e una
nimemente Acclamado n'esta Suprema Dignidade e Pre
eminencia pelas Provincias do Brasil no Faustissimo
dia 12 de Ootubl'o de 1822: e levados os Cisplatinos
do seu ellthusiasmo, por um feito tão impOl'tanle nos
Annaes Americanos, e bem penetrados dos seus ver
dadeiros interesses, não tardaram em livremente imitai'
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as oulras ,Provincias Brasileiras, No lllesmo anilO lo~

das as Povoações, Cabildos, e tropa da l'rovincia Cis
platina, acclamal'am solemnemente, e juraram fideli
dade ao Senhor D. Pedro I, assegurando nas Aclas
publicas, que por esse molivo se exararam, ser essa
a unica medida capaz de fixar a liberdade, e inde
pendencia do Paiz, suffocar as esperanças dos anar
chistas, e afiançar, debaixo da protecção do Imperador,
os direitos dos povos, o socego publico, a segurança
e propriedade dos Cidadãos, pondo alfim um termo
feliz á revolucão d'aqueUe Terrilorio.

Então o G~verno de Buenos-Ayres, tão ambicfoso,
como implacavel inimigo das formas I\lonarchicas, não
pôde occultar o seu despeito; e vendo frustradas todas
as suas tcntalivas, pela inabalavel lealdade dos Cis
piatinos , expediu pela primeira vez ao Rio de Janeiro
um Commissario, que com o tom dictalorial, nem
ainda supportavel nas mais poderosas açócs, veiu exi
gil' uma rcsposta terminante, sobrc o reentregar-se ou
não a Buenos-Ayres a Provincia ue l\lontevideo, lUas
o Govel'l1o do Brasil, sempre franco, e leal, não du
vidou de receber aquelle Commissario a pezar de logo
manifestar ser aqueIle o unico objecto da sua missão,
e não hesitou em responder-lhe com moderação, c
firmeza, que não reconhecia em Bllenos-Ayres direito
algum para tão categoric~ intimação; passando até o
l\iinisterio BI'asileiro, pOl' Nota que se lhe dirigiu em
6 de l·'evcreiro de 1824, a explicar o seu procedimento,
justificando-o com todas as rasões, que deviam satisfa
zer a 'odos os que as recebessem de boa fé, Buenos
Ayres, á vista de tão franca, e decorosa explicação,
parcceu desistir de reclamação Ião injusta; poreJIl o
seu ulterior procedimcnto faz ver com toda a eviden
cia, que coberto com o véu da dissimulação, só es
preitava opportunidade de hosLilisar o Brasil, pelos meios
mais indignos, que o mundo conhece, evitando o quc
seria mais conforme á jnstiça que inculcavam; isto é,
uma aberta, e franca declaracão de hostilidades,

A pezal' de ser geralmente c'onhecida dos Cisplatinos
a missão do referido Com111issario de Buenos-Ayres,
e. de ICI' este falsamente assegurado sei' o interpretc
da vontade dos habitantes da Banda Odenlal, nada in
fluiu em seus cspiritos semelhante circunstancia, nem
padeceu a menor quebm a firmeza, e lealdadc d,o seu
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càracler; por quanto Havendo S. !\l, I. gellcl'osamenle
Offerecido aos povos o Projecto da Constituição funda
menlal, dignando-se transmittir-lbes, para que livre
mcnte se fizessem sobre os seus artigos as observaçõcs,
que julgassem convenientes; e tendo-o reccbido ignal
mente os Cisplatinos, para que deliberassem em Juntas
dos visinhos respectivos dc cada Depal'tamenlo, o que
lhes parecesse, acordaram em Março de 1824 appro
va-lo, salvas sómente as bases da Incorporaçãu da
Provincia.

Parecerá desnecessario insistir mais sotire este ponto,
á vista da repetida sel'ie de factos, que compl'ovam
n sinceridade, e legalidade da união da Provincia Cis
platina a este Imperio: nenhuma duvida se pode ven
tilar de boa fé sobre elle; mas, como se ainda fosse
Ilecessario mais algum argumcnto, viu-se que os briosos
Cisplatinos, despresando constantementc as tenebrosas
intrigas, e insinuações do Govemo de Bucnos-Ayres,
nomearam por ultimo Dcputados ao COl'PO Legislativo
no Rio de Janeiro, mostrando evidentemente fnzer parte
da Uepresentação Nacional Brasilcira,

Tal é a exposição vel'jdica e resumida das pl'inci
pacs causas da Incorporação da Provincia Cisplalina ao
Imperio do Brasil. Ningucm, que se pl'eze de imparcial
e ju to, dirá quc á ,ista de factos tão reiterados, c posi
tivos, de documcntos Ião irrefragaveis da livre e sincera
Incorporação, c ininterrupta adllesão dos Cisplatinos
II este Impel'io, podesse o Governo de Buenos-AYl'es
pÔI' em duvida a sua espontaneidade, e, o que ainda
é mais cxtl'aonlinario, pertcndel' reivindiCai' a,' 20sse
d'aquclle lenilorio, como se lhe fóra nSlll'pado! Pa
rece incrivcl: mas aquelle GoVel'lIO, que nunca ces
sára de fomentar solapadamente uma insurreição contra
o Brasil, acaba de depor a mascara, com que ainda
occultava os scus pCl'1liciosos elesignios, POI' isso que
inlgou o momenlo opportuno para a sua execução.
Com effeito, a Côrte do Brasil viu com inexplicavel
admiração e quebra dos principios geralmentc adopta
dos pelas ações, o Govel'l1o dc Buenos Ayrcs no seio
elc li ma paz considerada sempre necessaria pela nossa
parte, e por elle constan temente alraiçoada, e scm
preceder declaração alguma de guel'l'a, perffiiltil' que
do seu territorio saíssem individuos a levantar a re
volta na l'rovincia Cisplatina, aos quaes se uniu o

iS
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:r.ebel,le Fl'llCluoso llivcl'a, que alcançando aIlucÍtial' al
gumn desgl'açr!da tropa do Corpo que commandava,
vollou com eHa conll'a o Jmperio as Armas, que lhe
llr!viam sido confbdas para manter a segurança, c
a tranquillidnde dr! Provincia, O Gabinete do lHo de
Janeiro, sol1icito no desempenho dos seus deveres, e
allento a restabeleccr quanto antcs o socego publico,
que tal rebellião !lavia allerado, não só tomou as me
didas, que l!le pal'cceram convenientes para reduzir
aquella Iropa ao camin!lo <1a !lonra mililal', de que
por tão escandaloso facto se havia consideravelmente
apartaJo, mas pediu sem demora ao Governo de Bu1nos
Ayrcs as nccessarias explicações sobrc a parte, em que
n'elle se divisava Ião clill'amente complicado, Aquelle
Governo, com a sua costumada duplicidade, asseverOU
não tel' pal'te alguma em semelhante acontecimento:
entrelanto, a peznr das inslancias do Commandanle
das [orças navacs do Imperio no Rio da Praia, e do
nosso Agcnle Diplomnlico ulli resideute, não chamou
aquelles seus concidadãos, que se !lnviam reunido aos
rebeldes, nem ao menos lhes desapprovou publica e
solemnemellte um proeediment<J, que tauto compro
metlia a tranquillidnde dos dois Estados; antes insi
nuou ás mais Provincias Argentinas, que prestassem
aos rebeldes todos os SOCC01'1'OS.

Como se não bastassem, para se conhecer o pedido
procedimeuto do Governo de Buenos-Ayres, os [nctos
que nas diíl'erentes pal'tes d'esta vel,idica expo içiio se
acham, bem que levemente, tocados; como se uao bas
tasse ') haver elle decretado o estabclecimento e reforco
de uma linha militar 110 Uruguay, sem para csla haver
a menor razão, ou pretexto, e sem ter sitIo not ificada
tal medida á Corte do nio de Janeiro, segundo é co 
tume entre as Nações vizillhas, e civilisadas; como
l5e não bastasse a cI'iminosissima om issáo, com que
favorecia a pirataria dos seus cOllcidadãos sobl'e as CD1

bareações dos subditos do Impedo, até deutro do pre
prio Porlo de Buenos-Ayres; como se não bastassem os
iusulLos commettidos pela populaça, e a sangue frio pre
senciados pelo Governo, contra o nosso Consnl, e as
Arma5 do Imperio collocadas lia sua rcsideneia, scm
de taes insultos se receber satisfação alguma; como em
ftm se não bastassem os preparativos bellicos, que
BtlCnos-Ayre5 nprestnva, as embarcações dc gucrra,.
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que comprava, Oli officiaes de l\lariuha estraugeit'os que
ajustava, factos estes, que j,í nenhuma duvida podiam
deixar aos mais desprevenidos sobrc a perfidia do seu
procedimento; o Governo Imperial com tudo não quiz
parecer menos reflectido em uma deliberação decisiva,
e não obstante manifeslar-se altamente a indignação
publica entre os leaes Brasilcit'os justamente nggravados
por semelhantes factos, elle se conteve espel'ando
ainda pcla occurrencia de outros mais positivos, a qne
o Governo de Bllenos-Ayres não podesse respondei' com
as suas costumadas cvasivas, Estes factos já existem.

Quando o Commandante das forças navacs do 101
perio estacionadas 110 Rio da PraIa, e o nosso Agente
DiplomaLico residente em Buenos-Ayres, representaram
sobre o comportamento dos invasores da Provincia de
l\lontevideo, e dos quc para aJli passavam, e se lhes reu
niam, e sobl'c a indiffcl'cnca do mesmo Governo a este
respeito, rcspondeu ellc, como já fica referido, que
de nenhuma sOl'te havia promovido a actual subleva
çãO na Banda Odental, ao mesmo tempo que em Bue
nos-AYI'cs se abl'iam subscripções publicas em favor dos
insurgentes, passavam-se-Ihes armamentos e munições de
guerra, estabelecia-se para esses fins uma Com missão,
que publicamente se corrcspondia com eIlcs, e cres
cendo rapidamente. em audacia os rebeldes com toda
a qualidade de SÓCCOITOS, que assim lhes eram re01('t
tidos, installaram um Goverrlo; e o de Buenos·AYl'es,
esquecido do que pouco tempo aules havia prote~tado,

dá a maior prova da sua cooperação com os rebeldes,
rcconhecendo esse ilIegitimo Governo; c pretef1dendo
adormecer a vigilancia da Côrte do Rio de Janciro,
finge cnviar-Ihe um commissario a tralal' cl'estes nego
cios (o qual nunca chegou), e d'esla ma !leira recom
pensava com a mais abjecta ingratidão a generosa neu
tralidade, que o Br(l~il gnardou scmpre a sen respeito,

Ainda não é tudo, O Governo levantado pclos rebel
des da Pl'ovincia Cisplatina, exprcssa qnc o voto gel'al
e decidido d'aqnclles povos se pl'onunciava pela união
com as Províncias Argentinas; c o Congresso geral d ellas
em Buenos-AYI'es, tomando por legitimo aqnel\c voto
dc uma Facção, qnalldo todavia tcm contl'a si todos os
principios dc Direito, apressa-se cm l'ccon heccr de facto
incorporada aquel\a Provincia á Repnblica das mai~

do I\io da frala, a que diz ler pertencido por direito,
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como t'e esse Congresso laborasse na ignoraucia de
todas as razões que ficam expendidas, e que mani
festamcnte pI'ovam o contl'ario, E em verdade, que
titnlos de dominio ou de supremacia sobre ~lontevideo

apresenta Bucnos-Ayres? Aquella Provincia compunha
com Olltl'as esse Vice, Reinado; e constituindo-se cada
uma d'cllas em Corpo l'olitico independente, quando
executaram sua separação da l\1ãi Patria, nenhum
direito restou a uma para chamai' a si qualquel' das
ouh'as em virtude cl'elle, Onde está pois o que o re
ferido Congl'csso allega, havendo Montevideo livre, e
espontaneamente declarado que e.I'a sua vootade antes
inl:orporar-se ao Brasil, Imperio poderoso, consolidado,
e reconhecido, do que a outra qualquer das mais
Provineias, que lhe uão podiam orfel'ecer as garantias
nccessarias para a sua segurança, e publica prosperidade?

Em eonsequencia d'aquelle acto do Congl'es o, o
_Governo de lluenos-Ayres em uma Nola, que fizera
imprimir autes de ser entregue ao Ministro e Secretario
de Estaclo dos Negocios ESlmngeiros d'este Imperio,
se dedal'a compromettido por quantos meios estiverem ao
seu alcance a acceleral' a evacuação dos pontos militares
occupados pelas Armas Brasilei7'as, 1' 01' esta forma o Go
verno de Buenos-AYI'es abel'tamente, e sem rebuço
patentea a sua resolução de invad', o tenitorio brasi
leiro, sem provocação alD'u"!1~; e éomo para dar a
ultima prova do seu rancoroso procedei', c do despreso
de totlas as formalidades usadas, e respeitadas entre
os Governos civilisados, tolera que uma populaça des
enfreaila se dirija violentamente eonlra a pessoa do
nosso Agente Politico alli residente, que iosultando
n'elle com toda a qualidade de improperios, c de
acções indccentes o decoro devido á Nação, que elle
repI'esentava, o obrigou com hOl'l'enda violação do Di
reito das Gentes, não confiando nas illusorias promessas
do. Governo, a abandouar repentina e c1audeslinamentp
a sua residencia, e a transferir-se para Montevideo
ao abrigo das nossas Armas,

Nestas cil'oumstanoias jéí cançado o sorfdmento, per
dida toda a espel'ança de pacificação, resta por ulLimo
recorrer ao poder das Armas, e repeIlir a força com a
fOI'ça. Por tanto Sua l\Iagestade Imperial, chamando os
Ceos, e o Mundo por testemunhas da pureza de suas
Intenções, .Vencendo çom o maio.. custo a repugnancia,
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que em Seu Coração desperta o quadro affiictivo das
calamidades, que são inseparaveis de semelhantes crises,
Condescendendo com o voto lmiversal dos seus fieis, e
briosos subditos, Cedendo finalmente ao que deve á Sua
AlLa Dignidade de Imperador Constitucional, aos deve
res que Lhe impõe o Cargo de Defensor Perpetuo, e
ao que deve á (lignidade, e ao bem do Imperio, Tem
Declarado guerra offensiva e defensiva ao Estado de llue
nos-Ayres, Confiando na Providencia Divina, na justiça
da Causa e na nobreza dos animos de seus lcaes subdi
tos a prosperidade das Armas do Imperio, e na impar
cialidade das Nações. a approvação d'esta deliberação,
tão dolorosa ao seu Imperial Coração, quanto ella se
tem tornado inevitaveI.

Rio de Janeiro em 10 de Dezembro de 1825.

(Os documentos justificativos foram logo publicados.)
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8.

Falia do ThrODO com que o St'Dhor D. Pedro I, Imperador
Constitucional e Defensor Perpetuo do Bra.il, abriu a pri
meira Sessão da primeira Assembléa GereI Legislativa
d'este Imperio no dia 6 de Maio de 1826•

.iugustos , Dignissimos Senho,'cs Rep"csentalltes da Narão
Brasileira.

Pela segunda "ez tenho o pl'a.~. de apresentar-Me
entre "6s, abrindo a Assemb!~ I aciona!. Sinto infinito
que ella se não abrisse no dia marcado pela Consti
tuição, depois do Governo ter concorrido da sua parte
quanto pôde, para que a Lei não fosse postcrgaila. Em
12 de Dezcmbro de 1823 Dissolvi a Assembléa Consti·
tuinte, bem a Meu pezar e por motivos, que vos não
são desconhecidos. Promelli ao mesmo tempo um
Projecto de Constiluição: este foi acccilo, e jurado,
c hoje é a Constituição Politica, que rege o Impedo,
e em virtude da qual se acha reunida esta Assembléa,
A. harmonia, que se póde desejar entre os Poderc'
Politicos, transluz n'esta Constituição, do melhor modo
possivel. Todo o Imperio está t1'anquiUo excepto a
Provincia Cisplatiua. A. continuação cl'este socego, a
Jlece~sidade do Systema Constitucional, e o empenho,
que Eu tenho, que o Imperio seja regido POI' elle,
instam a que haja tal harmonia entre o Senado e
a Camara dos Deputados, en tre esta e aquelle, c entre
o Governo e ambas as Camaras, que faça com que
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lodos se capacitem, que as revoluções não provém do
Syslema, mas sim d'aquelles, que á sombra d'elle
buscam PÔI' em pralíca os seus fins particulares. A.
Provincia Cisplatina é a unica, que não está cm so
cego, como já disse, pois homens ingratos, c que
muito deviam ao Brasil, conli'a elle se levantaram, e
hoje se acham apoiados pelo Governo de Buenos-Ayres,
actualmente cm luta contra nós. A. honra nacional
exigri que se sustentc a Provineia Cisplatina, pois está
jl11'ada a integddade do Imperio.

A. Independencia do Brasil foi reconhecida POI' l\Ieu
Augdsto Pai, ,o SENHOR D, JOÃO VI de Gloriosa
Memoria, em o dia 15 de Novembro do nono proximo
passado; scguirnm-se a reconhece-la a Austda, a In
glalelTa, a Suecia, e a França, lendo-o sido já muito
antes pelos Estados-Unidos d'âmerica.

No dia 24 de Abril do anno cOlTente, anniversal'Ío
do embarque de Meu Pai o SENHOR D, JOÃO VI
para Portugal, Recebo a infausta, e inopinada noticia
da sua mOI'te: uma dÔI' pungente se apodera do Meu
COI'açáo; o plano que Devia seguir, achando-Me,
quando menos o esperava, Legitimo Hei de Portugal,
Bl'asil, Algarves, e seus Dominios, se Me apr'esenta
rcpentinamente; ora a dôr, -ora o deyer occupam o
Meu Espirito; mu~ ....nndo tudo de parte, olho aos in
teresses do Brasil, âl;~ ·,ln á !\linha Palavra, Quero
sustenlar l\Iinha Honra, e Delibero, que Devia felicitar
Portugal, e que l\J e era indecoroso não o fazei', Qual
seria a aillicção, qne atormenlnria Minha Alma bus
cando u ln meio de felicitar a Nação Porluglleza, não
o(feudcntlo a Brasileira, e de as Separar (apezar de
já ~rparadas) pm'a nu oca mais se poderem tlIlir?
Confirmei em POl'tugal a Regencia, que !\leu Pai Havia
Crendo; Dei uma amnistia; Dei nma Constituição;
Abdiquei, e Cedi de todos os indisputaveis, e inaufe
"iveis Direitos, que tinha á Corôa da l\Ionarchia 1'01'

tugneza e Sabel'ania d'aquelles Heinos na Pessoa da
!\linha muilo Amad:!, e Querida Filha a Princeza
DONA MARIA DA GLORIA, hoje TIAINHA DE PORTI'GAL

DONA l\lARIA II. É o que cumpria fazeI' a bem da
!\linba Honra, e do Brasil. Agora conheçam (como já
deviam conhecei') alguns Brasileiros ainda incredulos,
.~lll,e o interesse pelo Bl'3sil, e o amor da ~Sl1a Inde
pend!"ncia é tão forte em Mim, que A.bdiqnei a Corôa
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da l\lonarchla Portugueza, que Me pertencia por Í)i~

reilo indi putavel, só porque para o futuro poderia
comprometler os interesses do mesmo Brasil, do qual
Sou Defeusor Perpelno,

Deve merecel'·vos snmmo cuidado a educacão da
mocidade de ambos os Sexos, a Fazenda P~blica,
todos os mais Estabelecimentos publicos, e primeira
mente a factura de Leis regulamentares, assim como
a abolição de outras directamente oppostas á COllsti
lnição, para por esta lIOS podermos guiar, e regulai'
exactamente, A mór parte dos Senadores, e Deputados,
que compõem esta Assemblén, bem lembrados devem
estar dos males, que algumas nações tem solft'ido,
provenientes da falta tIe respeito devido ás Autoridades
COl1slituidus, qua ndo estas são attacadas, e menosca
badas, em vez de serem accusadas, e processadas,
conforme é de Lei, e ue justiça universal. Bem sei
que estas l\1inbas reflexões não são necessarias a esta·
Assembléa composta de tão dignos Senadores, e De
puroclos, mas servem a satisfazer o zelo, amor, e
interesse que realmente Tenho pelo Imperio do Brasil,
e pela execução da Constituição. Muito mais Teria a
recommendar-vos, mas parece-Me não o Dever fazer,

IMPERADOR CO STlTUCIONAL,
E DEF!', q _I PEnI'ETUO DO DR.&.SJL.
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ConvençAo preliminar de 2<\ de Maio de 1827, celebrada entre
o Enviado Extraordinario e Mini.tro Plenipotenciario da
Republica de Buenos.Ayrel D. Manoel José Garcia, e 01

Commissarios Brasileirol, na Cidade da Rio de Janeiro, a
qual não foi ratificada pelo Governo d'aquella Republica
por uma Resolu~ão de 25 de Junho leguinte.

A Republica das Provincias Unidas do Rio da ,Prata
e S, ]\1. o Imperador do Brasil, desejando sinceramente
pôr termo ás desavenças suscitadas entre ambos o~

l~st<t~los, fazei' c ssnr qmllllo antes as calamidades da
gnerra, e restabelecer a harmonia, amizade e boa
inteWgeneia, que dev,em existir entre uações visinitas,
especialOJeu1e qn:llll.. v a riqueza e prosperidade d"ellas
são tão inteir3mente lJgó.,~..l~· resolvel'am ajustar uma
convenção preJlmirrar, qne sirva de base no TI'olado
definitivo de paz, que dere ceJebl'al'-sC entre ambas
as n1lns pnrtes conJ;ract.autes, e para csse elfcilo 110

mearam pOl' seu' plenipolel\ciarios; a s3bel':
A Republica das Províncias Unidas do Rio da Prata

ao cidadão D. ~hlJloel José Garci(l.
S. M. o Imperador do )3rnsiJ .ao~ iÍlustl'issimo,s ~ ex

cellenlissimos lUarljuez de Queluz, do seu Conselho
d'Estado, Senador 40 Imperio, Gran-Cruz da Ordem
• ..nperial do Cl"Uzeiro~ Commelldador da de Cbrislo,
Miuistro e Secretario cl'Estado dos Negocias Eslrau
geiros;' ao VisCQnde de S, Leopoldo, seu Conselheiro
d'Estado, Gl'ande c Sep3dor do Impedo, Official da
Impedal Ordem do Cruzejro, Cavalleiro d\l de Chrislo,
Ministro c Secrel3rjo d'Es~auo dos Negocio:; do Jm
pedo; e ao M,arqu.ez de l\lageyó, de s.eu Conselho,
Genlilhomem da Imperial Camara, Offieinl da Or~~m

Imperial do Cl'u~eil'o, Comm~ndador da de Chrjsto,

19
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Cavalleiro ua Torre e Espada, e dc S. João de Jertt
salem, Tenente COI'oncl do Estado-I\Iaiol" do Exercilo,
Ministro o SecI'elado (rEstado dos Negocios da Marinha.

Os quaes, depois de haverem trocado seus plenos
poderes, que fOl'am achados em boa e devida fórma,
concordaram e convieram nos artigos seguintes:

A.rt. 1. Ii Republica das Provincias Unidas do Rio
da PraIa reconhece a independencia e integridade do
Imperio do Brasil, e renuncia a todos os direitos que
poderia pel'tcnder ao tel'rilorio da provincia' de Monte
v.idco, chamada hojc Cisplalina, S, 1\1. o Impe. adOl'
do Brasil reconhece igualmente a independencia e in
tegl'idade (la Republica dali Provincias Unidas do Rio
da Pl'ata.

Art. 2. S. 1\1. o Impel'adol' do Brasil pl'omelte do
modo o mais solemne, que de aceordo com a Asserp
hléa J_egislativa do Imperia, cuidará em regular com
S1ll11mO esmero a Provincia Cisplatina, do mesmo
modo, ou melhol' ainda, do que as outras provincias
do Imperio, altendendo a que seus habitantes fizeram
o sacrifieio da sua independencia, pela incorporação
ao mesmo Imperio, dando-lhes um regimen apropriado
a sellS costumes, e neccssidades, que não só assegure
a Iranquillidade do Imperio, mas ta:nbem a de seus
visinhos.

Arf. 3. Ii Rcpublica - _ rrovineias Unidas retirará
:IS SU'lS tropas do tenilorio cisplalino depois da ratifi
cação d'esta convenção; as quaes pl'incipí'arão a sua
mal'cha vinte e quatro horas depois que forem notifi·
cadas. A me,ma Republica porá as ditas tropas em pé
de paz, conservando sómente o numero necessario
para manter a ordem c tt'<ll1quil1idade illtel'Íor do
paíz. S. I\I. I. da sua parte fará outro tanto na mcsma
província.

Ar\. 4. A Ilha dc l\Iartim Garcia se porá no slala
quo ante bellum, retirando-se d'ella as balerias e pe
trechos.

Arf. 5, Em altenção a quc a Republica das Pro
vincias Unidas tem empregado cOl'sal'Íos na guerra
contra o Imperio do Brasil, acha justo e honroso pagar
'0 valor das pl'esas, que se provarem lel'em os diloS
corsal'Íos feito aos subdilos brasileiros, cbmmetlendo
actos de piratal'Ía.

Art. 6, Nomear-se-ha uma commissão mixla de
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sub<1ilos (le um e outro Estado para a liquidação
das acções, - qne resultai'em do artigo antecedente.
Concordal'-se-ha entre ambos (JS goverllos o termo e
modo, que se julgar mais conveniente e equitativo
para os pagamentos.

AI't, 7. Os prisioneiros tomados de uma e outra
parte, por mal' e tena, desde o pl"incipio das hosti
lidades sel'ão postos em libel'dade immedia!amente
depois da ratificação d'esta convenção.

Art. 8, Com o fim de segurar mais os beneficios
da paz, e evitar promptamente todo o receio até (Iue
se consolidem as relações, que dcvem existir natural
mente entre ambos os Estados contractan tes, os seus
govel'1los se compromcttcm a sollicitar junto ou sepa
radamente do seu grande e poderoso amigo o rei da
Grãa-Brelanha (soberano mediador para o restabeleci
menlo da paz) que se digne garantir-lhes, por cspaço -de
quinze annos, a livre navegnção do 11io da Praia.

Art. 9. Cessarão as hostilidades por mal' e lel'I'a
desde a data da ratificação da pl'esenle convenção:
as do mar em dois dias até S. Maria; oilo a S. Ca
tharina; quinze a Cabo Frio; vinte e dois a Pernam
buco j qual'cnta alé a Linha j sessenta LÍ costa de lésle j

c oitenta aos mar<lS da Europa. E ficarLÍ reslabelccida
a commuuieação " ~omlllercio cntre o. snbditos, c
territorios de ambos v., ~~tado no pé em quc se
achavam antes da guerra: convindo dcsde já as altas
parles contraclantes em celebrar, com a ureridacle
possiveI, um TI'atado de comrnercio e navegação com
o fim doe dar a estas relncões toda a extensão, e o1'(Iem
que exigc o seu mutuo 'interesse, e prosperidade.

A prescnle convenção preliminar será ratificada por
ambas as partes, e as ratificações serão trocadas cm
Montcvideo no espaço de cincoenla dia desde a sua
data, ou antes sc fÓI' possivcl. Vcrificada quc .eja ii

'roca, as altas partes contractanles nomcarão imme
dialamente seus respectivos pleuipotenciarios pnm
ajustarem e concluirem o Tratado definilivo de paz.

Em testemunho do que nós abaixo assignndos ple
nipotenciarios da Republica dtls Provincias Unida do
Rio da Prata, e de S. l\~. o Impel'ador do Brasil, clil
virtude de -nossos respectivos plenos podercs assignal110s
a presente convenção com nossos punhos, e lhc
fizemos pór o sello das nossas armas.
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Feita na cidade do Rio de Janeiro aos; 24 do mel
de !Uaio do anno do nascimento de Nosso Senhor
Jesus Chl'isto de 1827.

L. S.
L. S.
L. S.
L. S.

~hNOEL JosÉ GARCIA.

iUARQUEZ DE QUELl1Z.

VISCONDE DE S. LEOPOLDO.

.l\ÜRQUEZ D5 MACEYÓ.

Relolusio do GoverDo "r;.DtiDO.

Vista em conselho de ministr~J a antecedente oon
,'cllção preliminar, celch".lla pelo enviado da Repu
bliea a côrte do Brasil; e attendenc10 a que o dito
enviado não só ultrapassou as suas instrucções, mas
até contraveiu á leth'a e espi"ito (relias; e a que as
estipulações, que contém a dita convenção. destroem
a honra nacional, e atlaeam a indepcndencia e todos
os inleresses esscnciaes da Republica: o govemo ae
cordou e resolve revoga-la, como de facto fica ,revogada.
Communiqlle-se esta resolução ao sobel'ano Congresso
Nacional, na fórma aecordada.

Buenos-Ayres, 25 de Junho de 1827.

RIVAD.\VIA.

JULIAN S. DE AGUERO.

FRANCISCO DE LA CIlUZ.

SALVADOR M. DEL CAll.RIL.
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Mea.ag-em do excel1eatiuimo Senhor Presidente da Repu
blica 80 Congrelio Geral Constituinte.

Quando fui chamado para a pri.meira magistratura
da Republica pelo voto livre de seus rept'esentantes,
resignei-me desde logo a um sacl'i6cio, que na ver'dade
não podia deixar de ser bem cusloso, porque conhecia
demasiadamente os obstaculos, que momentos tão dif
ficeis tiravam ao mando toda a ilIusão, c obrigavam
a fugir da direcção dos negocioso Entrei com decisão
na nova calTeira, que marcou-me o voto pnblico, e
se não me foi dado superar difficuldades immensas,
que se me appresentavam a cada passo, acompanha.
me ao menos a satisfação de que procurei encher o
meu dever com dignidade; que cercado sem cessat' de
obstaelllos, e de conlradicções de todo o genel'o, dei
á palría dias de g:. "ii:, que ella saberá sempre recor
dar com orgulho, e q •._ 'l~l('ntci sobreludo até o ul
timo ponto a honra c diglliuade da naçâo, iUeu zelo,
Seo hores, por con agl'3r-me sem reserva a seu serviço
é hoje o mesmo como nos momenlos, em que fui en
carregado de presidi-Ia. Porém por desgraça rlifficul

·dades de uma nova ordem, que não foi dado prever,
fizeram convencer·me que meus serviços não podem
ser-lhes mais de utilidade alguma: qualquer sacrificio
da minha parte seria hoje sem fructo. Debaixo d'csta
convicção eu devo, Senhores, resignar o mando como
faço desde logo, devolvendo-o ao C!lrpo Nacional, da
quem tive a honra de reccbe-Io. E para sentil' não
poder satisfazer ao iUundo dos mOlivos irresistiveis que
justificam esta decidida resolução: porem tranquillisa
me a segurança de que elles são bem conhecidos da
Represenlação Nacional. Talvcz hoje não se fará justiça
á nobreza e sinceridade dos meus sentimentos; mas
cu conto com que ao menos m'a fará ;llgum dia a
posteridade, m'a fará a Hisloria.
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Descendo do elevado posto em que me collocou o
~uffragio dos Senhores Representantes, eu devo t1"Íbu
tar-Ihes o meu mais profundo reconhecimento, não
tanto pela alta conliança com que houveram POI' bem
11om'ar.me, quan to pelo constante c pall'iotico zelo,
com que quizeram sustentar os mens debeis esforços
para conservar até boje illeza a honra, e a glo1"Ía da
nossa Republica. Depois d'isto atrevo-me a recommen
dar-lhes a brevidade da nomeação da pessoa a quem
devo entregar uma autoridade, qne não póde couti
lIuar por mais tempo depositada em minhas mãos.
Assim o exige imperiosamente o estado de nossos ne
gocios, e este será para mim um novo motivo de
gratidão para os dignos Representantes, a quem tenho
a honra de offerecer os sentimentos da minha mais
alta consideração e respeito.

Buenos-Ayres, 27 de Junho de 1827.

Assignado: BEIUU,RDO RIVA.DA.VIA.
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Falia com que S, M, ., o Senhor D, Pedro 1 abriu a pri
meira Senão da Segunda Legitlatura do Imperio, no
dia 3 de Maio de 1830.

A LLgllstos e Dignissi17los Senhores Representantes da Nacão,

Cheio de prazer ,. ~1I ho Abrir a primeira Sesslio da
segunda Legislalura d'esl~ ~mperio, e muito Folgo,
Podendo Annunciar á Assembléa Geral Legisll1tiva o
!\leu Consorcio com a Serenissima Princcza D, AMELU
AUCUSTA EUCENIA. DE LEucnTENBERC, actual Imperatriz,
!\linha muito Amada, e Presada Mulher.

Com a desejada vinda de Minha Augusta Esposa teve
logal' o regresso da Joven Rainha de Portugal, e
Algarves, !\linha Amada e Querida Filha, que (não
abandonando a sua causa) ora se acha debaixo da
Minha Protecçãc;>, e Tutela; e posto que Eu na qua
lidade de Pai, e de Tutor, Deva Defender a causa da
mesma Soberana, todavia Serei Fiel á Min1Ja Palavra
dada á Assembléa de não comprometter a tl'anquilli
dade , e interesses do Brasil cm conscquencia de Ne
gocios de Portugal.

Ao vosso cuidado, e philanlropia Recommendo os
.Emigrados Portugllezes, que, tcndo precellido, e mesmo
acompanhado a S1]a legitima Rainha, se aeham n'esta
Côrte carecidos de SOCCOl'l'os.
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Muito l\Ie lisougéa Poder G.ommunicar á Assembléa
Geral, quc continuam firmes as relações de amizade,
c harmonia entre Mim, e os mais Soberanos, e
Estados de um, e outro Hemisphel'io.

Tratados de Commercio e Navegação (' mEl-Rei dos
Paizes-Baixos, e com os Estados-Unido:> dei Ratificado.
Copias authenticas d'estes actos já vos foram apresen
tadas pelo l\leu l\linistro da Repartição competente no
fim da ultima Sessão da passada Legislaturn.

Eu l\le Congl'atulo comvosco pelo socégo, que reina
em todas as Provincias do Imperio.

O l\lcu Ministro e Secretario dc Estado dos Negocios
da Justiça, na fórma que a Constituição manda,
vos fará saber os motivos, que obrigaram o Governo
a suspendei' tcmporariamente algumas das Garantias
individuaes na Provincia do Ceará.

Vigilante c Empenhndo em l\lauter a boa ordem, é
do Meu mais rigoroso Devcr Lembrar-vos a necessidade
de reprimi!' , por meios legaes, o abuso, que conlinúa
a fazer-se da liberdade da Imprensa em todo o 101
perio. Semelhante abuso ameaça grandcs males; á
Assembléa cumpre evita-los.

Os Negocios de Fazenda e Justiça, que POI' Mim
tantas vezes tem sido recommentlados, devem mel'C
cer-vos todo o zelo, e cuidado. e a Nação espera
encontrar da partc de se" ~. rcseutantes. O melho
l'ameoto d'estes dois tão importantes ràmos da Publica
Administração é de um interesse vital para a prospe
ridade do Impel'Ío.

O Exercito e l\larinha não podem deixar de me
rccel' tambem a vossa att.ellção; aquelle carece de
uma organisação vigOl;osa, e regular; csta requel' al
gumas reformas indispensavei . A situação geographica
do Impcrio - aconselha, como prudente e necessaria,
a conservação de 10rças, tanto dc mal', como de
tena.

O Tl'afico de escravatura cessou, c o Governo está
decidido a cmprcgar todas as medidas, que a Doa Fé,
e a Humanidadc reclamam para evitar sua continuaç11O
debaixo de qualqucr fórma, ou prelexto que seja: por
tanto Julgo de iodispeosavel necessidade Indicar-vos
.que é conveniente facilitar a cnt1'ada de bracos uteis.
Leis, que autorisem a distribuição nc terl'as 'incultas,
e que afiancem a execução dos ajuJles fdtos com os
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Colonos eriam dc manifesta utilidatle, e de grande
vallta~em para a llossa indnstria em geral.

A Educação tia Mocidade, qne tem constanlemenle
sido o objecto de ~linIHl, Imperial Sollicilude, rcqucr
toda a ,'ossa atlenção. E mislcr que os principios da
Religião Catholica, Aposlolica, Romana, que Profes
samos, e quc os preceitos da Moral Christã sejam
cuidadosamente ensinados, e praticados nas Escolas
clementares em todo o Il"Qperio.

Eu Ueixo á cOllsiLleracãu d'esta Assembléa as recom
mcndaçóes, que Acabo' de Fnzer-lhc. Confio na Saue
dorL, e Patrioti "mu, que dcvem presidir aos trabalho'
da presente Sessão, e que podem attrahit· sobre os
Lcgisladores as bençãos de todo o Brasil rcconhccido.

Augustos e Dignissimos Senhores Represeutanle da
Nação, Conto com a vossa cooperação. iUosll'ai quc
sois Brasileiro, que só tendes em vista o interesse
geral do Brasil, a consolidação do Systcma lUonar
chico Constitucional Reprcsentativo, e o Esplendol' tio
leu Imperial 1'hrono.

Eslá aberta a Sessão.

DIPEr,ADOR CONSTlT CIONAI"

"E DEFENSOR PERPETUO DO DlUSlL.



15h DOCU~IENTOS.

v.

Proclamação que o Senhor D. Pedro I fez aos Mineiros, e
em geral a todos 09 povos do Brasil J publicada na Cidade
de Ouro Preto no dia 22 de Fevereiro de 1831.

i\llNEIROS ! ! !

É Esta a segunda vez, que Tenho o prazcr dc Me
achar entre vós, É esta a segunda vez que o Amor,
que Eu cOllsagro ao Brasil, aqui ·.~e conduz.

i\1ineiros! Não Me dil'i{!"i.--: ., mente a vós: o intc
resse é geral. Eu falIo pois com todos os Brasileiros.
Existe nm parlido desorganisador, que, aproveitando-se
das circurnstancias puramente pecnliu'es da França,
pertenc1.e illudir-vos com invectivas contra a l\linha
Inviolavel, e Sagrada Pessôa, c contra o Governo,
afim de representar no Brasil scenas de horror, cobrin
do-o de lula; com o intento de empolgarem empregos,
e saciarem suas vinganças, e paixões particulares, a
despeito do bem da patria, a que não attendem aquelles
que tem traçado o plano revolucionaria.

ESCl'evem sem rebuço, e concitam os Povos á fede
ração; e cuidam salvar-se d'este cl'Íme com o árt. 1.74
da Lei fundamental, que Nos rege. Estc artigo não
pCl'mitte alteração alguma no essencial da mesma Lei.·

Haverá um altentado maior contra a COIlstituicão,
que J Ul'ámos defender e sustentar, do que perle'oder
altera-la na sua essencia? Não será isto um aI taque
manifesto ao Sagrado Juramento, que, perante Deus,
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lodos Nós mui voluutat'iamente preslámos? Ah! Caros
Brasileiros, Eu lião vos faUo agora como vosso ImperadOl',
é sim como vosso cordial Amigo. Não vos dcix:eis illudit,
por doctrinas, que tanto tem de seductoras, quanto
de perniciosas. ElIas sÓ podem concorrer para a vossa
perdição, e do Brasil; e nunca para a vossa felicidade,
e da Patl"in. Ajudai-Me a sustenlar a Constituição, lal
qual existe, c Nós jurámos. Conto comvosco: conlne
Commigo,

Imperial Cidade do Oum Pt'elo, 22 de fevereiro
de 1831.

IMPERADOR CONSTITUCIONAL,

E DEfENSOI\ PERPIlTUO DO BI\ASIL.

-0+_
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Representação dirigida ao Senhor D. Pedro I, Imperad-r do
Brasil, por vinte tres Deputados e um Senador, exigindo
uma reparação da afronta, que a nacionalidade tinha sof.
frido nos dias 13 e 14 de Março de 1831.

SENuon.

Os nepl'esenlanles da Nação abaixo assignados, dOidos
profnndamente dos acon.lecimentos qu<. tiveram logar
n'esta Capital, especialmente 110 di 13 do corrente
mez, por occasião dos feslrim: J ,le se disposeram, não
tanto para solemnisal' o feilz regresso oe V. M. 1. e C.,
como principalmente para ludibriar, c maltratar aos
Brasileiros amigo~ da liberdade, e da palria, qne foram
oe facto cobertos dc oPP"obrios pelo parlioo Lusitano,
fJIle se insurgiu dc no\'o no mcio de IlÓ~, enlre grilos
de - Viv;lm os Portuguezes - entrc morras sediciosos,
e anarcllÍcos, e ,'iolencias de todo o genero, de qne
tem sido "i<.:limas nlguns patriotas, cujo sangue foi
derramado em uma aggressflo pedida, e já de antemão
premeditada, por homens que no delido de .seus crimes'
f'ram claramente protegicios pelo Govemo, e pelas Au
thoridades subalternas, como elles mesmos blasonavam,
compromellendo alé com incrivel audacia o Nome
Augnsto, c nespcila vel de V. l\J. L e C.; julgam do
sen dever, como CiJadãos, em qucm recairam os votos
dc SC\lS compatriotas, como bons Brasileiros muito de
pCl'lo illtel'cssados na conservação da honra, e dignidade
da N<1ção, e na cstabiliflade do Thl'ono Constitucional,
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c1evar a sua voz até a Augusta Presença dc V. lU. l.
e C., pintando-lhe n'estc breve quadro, ú cuja mes
quinhez supprirá a alta Concepção de V. M. 1. e C., a
triste situação, em que se acham os ncgocios da Patria,
e pcdindo instantemente as providencias necessal'ias, já
para restabelecimento da ornem, e do soccgo publico,
já para desafronta do Brasil vil ipend.iado, e pungido
no ruais delicado, e sensivel do brio, e pundonor
nacional: providencias estas, que não devem todavia
exorbitar do' circulo ordinario da fiel execução das Lcis,
punindo-se na conformidade d'ellas os authores, e CUOl

plict:s dos attentados commettidos, c responsabilisando-se
as . Authoridades , que por notoria connivencia, ou
apathica inelilferença, r!eixaram o campo livre aos
assassinos, e perturbadores da paz, e tranquillidade
commum.

Senhor! os sediciosos, á sombl'a do Augusto Nome
de V. lU. 1. e C., con tinuam na exccução dos sens
planos tenebrosos; o ultrajes crescem, a nacionalidade
solfre, e nenhum povo lolera, sem resistir, que o
estrangeiro venha impÔr-lhe no seu proprio paiz um
jugo ignominioso. De estrangeiros, que se homam de
ser vassallos de D. Migucl. e de outros, subditos da
Senhora D. i\I..,ria II, se compunham em grande parte
esses gruppos, qup.,nas noites de 13 e 14, nós vimos
e ouvimos encher de ~""~l'operios, e baldões o nome
BI'asileiro, espanCôl', e fertr a muitos ele nossos com
patriotas, a pretexto de federalistas, de uma (Iuestão
politica, cuja decisão pende do juizo, e deliberação
do Poder Legislativo, InlUca do furor insensato, e san
guinaria de homcns grosseiros, cujo entendimento é
de m::lis ~lienado POI' suggestões traidol·as. Os Brasileiros,
tão cruelmcnte olfendidos, os llrasileir'os, que se ameaça
aindfl com prisões parciaes, e injustas, nutrem em sen
peito a indignação mais bem fundada, e mais profunda,
não sendo possivcl calcular até onde chegflrão os seus
resultados, se acaso o Governo não cohibir desde já
semelhantes desordens, se não tomaI' medidas para que
a am'onta fcita á Nação scja quanto ante reparadn.
Os Hepresentanles abaixo ns ignados assim o esperam,
confiados na Sabedoria e Patl'Íotismo de V. lU. l. e C.,
n despeito elo traidores, qne possam ropeal' o lhrollo
ele V. 1\1. J. e C., os qnaes não terão força bnslantc
para surI'ocnl' ahi esles clamores, que aem de corações



158 DOCUMENTOS.

lllcCl'ado~, mas amigos do scu paiz, c da justiça. As
circlllllslancias são a mais llI'geutes, e a menOl' demOl'a
póde em laes casos sei' [uneslissima. A confiança, quc
convinha tCI' no Governo, está qllasi de todo perdida,
c se por ventura ficarem impunes os attentados conh'a
que os abaixo ossignados repI'esentam, importará isto
uma declaração ao povo Brasileiro de que lhe cumpre
vingar elle mesmo por todos os meios a sua honra e
brio tão indignamente maculados,

Esta linguagem, Senhor, é franca, e leal: Oiça-a
V. 1\1. I. e C., persuadido de que não são os aduladores,
que salvam os Imperios, sim aquelles que tem bas . nte
força d'alma para dizerem aos Principes a verdade,
ainda que esta os não lisongêe. A ordem publica, o
repouso do Estado, o Throno mesmo, tudo está amea
çado, se a Representação, que os abaixo assignaelos
respeitosamente dirigem a V. 1\1. I, e C., não [ór
alten~ida, e os seus votos completamente satisfeitos.

Rio dc Janeiro 17 de Março dc 1831.

( Assignados ) - Honorato José de Barros Paim.
Venancio Henriques de Resende. - Manoel Odorico
Mendes. - Antonio João de Lessa. - J03é !Harliniano
d'Alencar. - Augusto Xavier de CP"valho. - José l\1aria
Pinto Peixoto. - Honorio H",. '.0 Carneiro Leão.
Joaquim Manoel Carneiro a Cunha. - Francisco de
Paula Barros. - Baptista Caetano d'All1leida. - l\lanoel
Pacheco Pimentel. - Nicolau l'ereil'a de Campos Ver
guciro. - Evaristo Fel'l'eira da Veiga. - João Fel'Oandes
ele Vasconcellos. - José Joaquim Vieit'a Souto. - Anto
nio Paulino Limpo dc Abreu. - Antonio de Caslro
Alvares. - Jose Custodio Dias. - Joaquim Francisco
Alves Branco luuiz Barreto. - Call1lido Bapti ta de
Oliveira. - Viccnte Fcrreira ele Castro e Silva. -l\lanoel
do Nascimento Caslro c Silva. - Autonio José da Veiga.
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Pl'oclamação em nome da A.sembléa Geral ao. povos do
Brasil, dando conta do. acontecimentos do dia 7 de Abril
de 1831, e da nomeação da Regencia Provi.oria, e recom
mpodando o socego e tra':,'quillidade publica.

llRASILElL10S!

Um acontecimento exlraol'Clinal'io veiu sOl'prclllleI' to
uos os calou los da humana prudencia; umn revolução
gloriosa foi operada pelos esforços, e p:'Ílriotica união
do povo, e lI'opa ao lUo de Janeiro, sem que fosse
uerramada uma só golla de sa ngue: successo ainda não
visto até hoje, e que deve honrar a vossa moderação,
cncrgia, e o estado de civilisnção a que haveis cllegado,

Brasileiros I Um ~"il1cipe mal aeonselhnclo, trazido
ao precipicio por paixu",;; -'iolentas, e desgraçados pre
juizos anti.nacionaes, cedeu á força da opinião publica,
tão briosamente declarada, e reconheceu que não podia
ser mais o Imperador dos Brasileiros. A. audacia de um
partido que todo se apoiava no seu nome, os nllrajes
que som'cmos de uma facção semprc ndversa ao- Brnsi! ,
a traição com que fOl'am repentinamente elevados ao
Mini teria homens impopulares, e I idos como host is rí
Liberdade, nos poz as armas nas mãos, O Gcnio Tu
telar .do Brasil, a espontaneidadc com que a força
armada, e o povo correu á voz da patria opprimida,
tiraram aos nossos inimigos o conselho, e a coragem;
elles desmaiaram; e a lu tta foi decidida, sem que se nos
tornasse mister tingil' as [II'mas no srmgue dos homens.
D, Pedl'o I abdicou em seu Filho, hoje o Senhor D.
PEDRO II, Impemdol' Constitucional do Brasil.

Privados por nlgumas' horas dc Governo, que fizesse
movei' regularmente as mollas da Administração Pu
blica, o primeiro cuidado de "osso~ neprescntal~lcs,
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Membros de uma c ue outra Camara, reunillos, foi d
de nomear I1ma Regcncia Provisional com as alll'Íbuiçúes
que pela ConstíLuição lhe são marcadas. Esta J1cgencia,
cuja autoridade durará só pelo tempo que decorrer até
a reunião da Assembléa Geral, para a instaUação ua qual
não ha ainda o numcrO sulIiciente, era quanto antes
reclamada pelo imperio das circumstancias, e lião podia
estar sujeita ás conclições do Arl. 124 da Lei Funda
mental do Estado, porque deixára de haver 'lUiuisterio, e
impossivel era satisfazer por tanto as clausulas rcquerida
/l'esse Artigo.

As pessõas nomeadas para J;1o importante cargo tem
a vossa confiança; patriotas sem nodõa, clles são amigos
ardentes da nossa Liberdade, c não consentirão que esta
padeça a menor quebra, nem hão de transigir com as
facções que orrenderam a Palria. Concidadãos! Descançai
em seus cuiuados, e zelo; mas POI" isso não afrouxeis
em vossa vigilancia, e nobres esforços. O patriotismo,
a encrgia sabe' ali iar-se facilmente com a moderação,
quando um povo chega a Icr tantas virtudes como as
que haveis mostrado n'esta formidavel empreza. Cora
josos em rcpellir a tyrannia, cm sacudir o jugo tlue a
traição mais negra -vos pertcodia lançar, mo Irastes-vos
generosos depois da victoria, e os vossos advcl'sarios
tiveram a empallidecer a um tempo de temor, e dc
vergonha.

Brasileiros! A vossa conduda tcm sido supcrior a lodo
o elobio; essa facção delestavel,. que ousou in ulLar-nos
em nossos lares, vcja na moderação que guardámos
l1epois da victoria, mais 'uma prova da nossa força.
Os Brasileiros adoptivos, que se tem querido desvail'ar
com sugcstões pedIdas, reconheçam tlue não é sede de
vingança, sim o amor da Liberdadc qucm IIOS aI'mou;
convençam-se de que o scu rcponso, pessõas, proprie
dades, tudo sel·á respeitado, uma vcz que obedeçam
ás Leis da Nação l\lagnanima a que pertencem. Os
Brasileiros abominam a tYI"annia, tcm borror ao jugo
estrangeiro; mas não é de sna intenção fazei" pesar mão
de ferro sobl'e os vencidos, nem valer-se do triumpho
p<\ra satisfazeI" paixões rancorosas. Tem muila nobrcza
tI'alma para que isso possa recear-se d'cHes. Quanto aos
traidores, que possam apparecel' no meio dc nós, a
justiça, a Lei, e sómcule cllas, dcvcm puui-Ios sColludo
SC 115 crimes.
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Pouco falta para que se preencha o llumero dos
Representantes da Nação re,querido, a fim de que se
forme a Assembléa Geral. E d'ella que deveis esperai'
as medidas mais energicas, que a Patria instantemente
reclama. Os vossos delegados não deixarão em esque
cimento os vossos interesses; bem como a vós, esta
terra lhes é cara. Este Brasil até hoje tão opprimido,
tão humilhado por ingratos, é o objecto do vosso, e
do seu enthusiasmo. Não soffrerão aquelles que o
Brasil elegeu por livre escolha, que a sua gloria, o
seu 1Jlelindre passe pelo minim desar. 00 dia 7 de
Abril de 1831 começou a nossa axistencia nacional; o
Brasil será dos Brasileiros, e livre.

Concidadãos I Já temos Patria; temos um I\Ionarcha.
symbolo da vossa uuião, e da integridade do Imperio,
que educado entre nós receba quasi no berço as pri
meiras lições da Liberdade Americana, e apI'enda a
amai' o Brasil, que o viu nascer; o funebl'e prospecto
da anarchia, e da dissolução das Provincias, que se
apresentava aos nossos olhos, desappareceu de um golpe,
e foi substituido por scena mais risonha, Tudo, tudo
se deve á vossa resolução, e patriotismo, e á coragenl
invencivel, do Exercito Brasileiro, que desmentiu os
sonhos insensatos da tYl'aunia. Cumpre que uma victoria
tão bella não seja ma'.:. 'llada; que prosigaes em mostrar
vos dignos de vós mesnlu", dignos da Liberdade, que
rejeita t?dos os excessos, e a quem só apraZe'11 as
paixões elevadas e nobres.

Brasileiro I Já não devemos córar d'este nome: a
Indepcndencia da nossa Patria, as suas Leis vão ser
desde este dia uma realidade. O maiOl' obstaculo, que
a isso se oppuo iI.. , retira-se do meio ue nós; said
ue um paiz onde deixava o 11agello da guerra civil,
cm troco de um Thl'Ono que lhe demos. Tudo agora
depende dc nós mesmos, da nossa prudencia, mode
ração, e enel'gia; conlin nemos como pl'ineipiámos, e
seremos apontados com admiração entre as Nações mais
cultas, VIVA A NAÇÃO BRASILI!IR,d VIVA. A CONSTITUICÃO!
VIVA o IMPERADOR CONSTITUCIONAL O SENIIOR D, PEDRó II!

Bispo Capclfão 1I1ól', Presidente.

Luiz Francisco de Paúla Cavalcanti de A IbufJuel'fJltc ,
Secretario.
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Manifesto do Corooel Beoto Gooçalves da Silva, cabeça da
rebellião do Rio. Graode ~o Sul, publicado 00 dia 25 de
Setembro de 1&3&.

COMPATRIOTAS!

O amor á ordem, e á liberdade, a que me cOll5agrei
desde minha iufancia, me ar -ncaram do gozo do
pI'azer da vida pl'ivada par.. .:Joner comvosco á salvação
de nnssa querida palria. Vi a arbitrariedade enthroni
sada, e não pude ser POI' mais tempo surdo a vossos
justO! clamores; pedistes a cooperação do meu braço,
e dos bravos que me acompanham, e voei á capital
afim de ajudar-vos a sacudir o jugo, qne com a mão
de um ineplo administradol' vos. linha imposto uma
facção relrograda c anti-nacional. Compatriotas! vossos
votos, e vossas justas cxigencias já estão satisfeitas.
Caducou aquclla autoridade cujo manto cobria os aLten·
tados de homens perversos, que tem conduzido esta
benemerita Provincia á borda do precipício. Correstes
ás armas depois de haver esgotado todos os meios,
que a prudencia e '0 amor á ordem vos suggeria, não
para destruir, mas sim para consolidar a sagrada Con
stituição que jurámos; não para vingar-vos dos ulLrages,
que diariamente vos faziam os cOl'ypheos de um par
tido anti-nacional, mas sim para garantir as liberdades
patrias de seus attaques, tauto mais teniveis, por isso
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que eram exercidos á sombra da Carla Constitucional;
correstes emfim ás armas para sustentar em sua pureza
os principios politicos, quc nos conduziram ao sempre
memoravel Sete d' Abril; dia glorioso de nossa regene
ração, e total independencia. O resultado de vossa
nobre empreza não podia ser duvidoso, pois que elIa
era reclamada pela justiça, e pela opinião, esta rainha
du universo, cujo podeI' é irresistivel: trrumphasles,
Brasileiros livres! e com vossa decisão, e vosso ll'Íumpho
déstes llma prova de que sois dignos dos beneficios da
liberdade; patenteastes os nobres sentimentos de na cio
nalinac1c, que inflammam· vossos peitos; comprovastes
emfim, que vossa fronte jámais dobrará ao pe~ado jugo
da arbitrariedade. Esses motivos, e estes sentimentos,
que comvosco partilham todos os cornçóes verdadeira
mente brasileiros, justificnrão vossa conducta aos olhos
dos mais rigidos censores dos movimentos populares.
Apressuremo-nos pois a manifestar aos nossos irmãos,
habitante das mais provincias da união brnsileira, os
fundamentos das nossas queixas, e dos nossos temores.
Conheç~ o Brasil, que o dia vinte de setembro de 1835
foi a consequetlcia inevitavel de uma má c olliosa
ndministração; e que não tivemos oulro object·o, e não
nos propolemos a outro fim, que restaurar o imperio
da lei, afnstaI!do d~ nós um :lllminish'ador incpto e
faccioso, sustentando o tllr. ~ do nosso joven 71I0narc/la,
e a integridade do imperio. Sim, compatriotns, devemos
ao Brasil, que n'este momento tem seus olhos fi~s em
1U\S, esta manifestação tanto mais sincera e prompta,
quanto maior é o dcvel' cm que nos achatlk>s de
desvanecer os temorcs com que nossos inimigos o
quizernm alarmar, nccusando-nos dc sustcntar vistns
dc desunião e republica. Desgraçadnrnente n'esta pro
vincin, como nas demais do Imperio existc uma facção
retrograda adversa por principios c inlerc~ses á nova
ordem de cousas, e inimiga implacavel de torlos aquelIes
que professam decidido amor ás libc~dades patrias.
Apoiado este partido :mli-nacional pelo Marecbal Barreto,
cuja ambição desmedida, e principios impop"lares sfio
assás conhecidos, deixou senlil' sna fatal influencia cm
todas as presidencias anteriores á do Sr. Braga; mas
nunca ousou mostrar-se -tão descaradamentc como n'e3te
ultimo pcriodo. Burladas for:Jm as espcranças dos amigos
ele nossa patria, que se regosijavam de vêr", pcla .pri-
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meira vez, um filho seu elevado á' priQleil'a dignidade
da Provincia.

Quantos bens deviam e~pel'ar-seI quantos males pre·
cavidos 1 mas ulIj.a triste fatalidade quiz o contrario,

A ineptidão que desde logo mostron para tão elevado
cal'go, e a versa~ilidade de caracter do $1', l}raga favore
cernm os desígnios dos pcrversos, que n'elle acharam
o instrumento de Sllll rancor contra os livres; e no
poder annexo Li pl'csidencia o meio de saciar suas
ignobeis vinganças, Nin~uem ignol'a os suceessos da
noite de 24 de Oulubl'O do anno passado, e dos dias
consecutivos; ninguem ignora como o partido a -na
cional armando braços mercenarios e estrangeiros,
occupou militarmente o Trem de "Guerra da capital, e
ameaçou com apparatos bellicos a cidadãos pacificas,
que festejavam em aquella noite com eanticos patrio.
ticos as salutares l'cformas do nosso pacto social: O

costume authorisava o festejo, a ordem presidia os
passos de um povo, que se entregava ao prazer, e
marchavam na sua fI'cn te os Juizes de Paz dos districtos
quc percol'l'ia; pOI'ém apezar d'isso pouco faltou pnra
que o estrondo do canhão, e o grito da morte não
succedesse aos sons festivos, e á expressão da naciona·
lidade satisfeita, Aquellas ameaças, aquelle armamento
desusado, não foi quiçá o pl'Ímei 'o insulto commcttido
contra a nossa nacionaJidadp? Não merecia um prompto
e exemplar castigo? Não poderia executa-lo o braço
poderoso de um povo i1'l'itado? "Podia sim, mas não
o quizeram os patl'iotas, amigos da ordem; sulfocaram
cm sel 5 peitos os justos ressentimentos; esperaram
providencias e justiça da sua primeil'a alltoridade. Vãas
esperanças! Em quanto o ,'olcão ebs paixões ameaçava
ilbrasar a capital, que fazia o Sr: Bl'aga? Embriagava
se, com magoa o dizemos, embriagava-se de prazer
lia cidade do Rio Grandc entre festins e banquetes,
deixando n'aquellas espinhosas cÍl'cumstancias o timão
do Estado, entregue ao capricho de seu irmão o SI'.
Pedro Uodl'igues Fernandes Chaves, joven turbulento
e faccioso, c o mesmo que dirigia, e dava impulso ao
partido, que lI'aquelle momento atterl'orisava a capital.
As noticias sempre mais attel'1'adoras, que d'esle ponto
recebia, pareceram disperla.lo por um instante elo scu
lelhargo; chamou-me elllão, e em nome da patria
conjmm.l-me a quc usando de todo o meu influxo
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fosse manter o socego puhlioo: vós sois o unico, me
dizia, que podeis livral' a provincia dos males que a
ameaçam; voai, acalmai, conciliai, e fazei deter o fUror
do povo; evitai toda a effusão de sangue; assegurai·lhe
que prompto regressarei, e elle applaudirá minha
justiça.

Compalriotas! O nome da patria nunca soou em vão
aos meus ouvidos, e sempre me prestei voluntario a
prestar-lhe meus serviços; acreditei as palavras enga
nadoras do SI'. Braga, e "oei ao vosso lado; doceis
ouvistes minhas palavras de paz, detivestes o braço
já t'rompto a descarregar o golpe mortal sobre vossos
aggressol'es, e par mim confiastes novamente em vosso
presidente. !\las quem o acredital'Ía! o per/ido havia-me
illlldido, e meu patriotismo tão sómente lhe serviu de
instrumeuto para tambem illudir-vos, e desarmar-vos.
Como poderâ justificar-se semelhante conducta em a
primeira autol'Ídade, qne não deve ouvir outra voz,
que a da justiça, nem ter outras vi tas que as do bem
do povo que rege? Se o ex-presidente houvesse desejado
o bem-estar e tranquillidade da provincia, não teria
desamparado o lagar que a lei lhe oonfiou, teria acudido
promptamente ao ponto que ameaçava a conflagração,
e o casligo dos facciosos leria satisfeito a justiça de um
povo ultrajado.

Não por certo, não tiol)a em vista o bem da patria
quando lcvou des do Rio Grande a confusão e a discordia
a todos os angulos da provincia; quando em seu .egresso
á capital approvou quanto de mais desatinado, e cl'imi
noso havia comn1etlido seu logar tenente Pedro 110drigues
Fernandcs Chavcs; quando afastou de si sens antigos
amigos, os ,sllslcIJtadores das instituições livres; quando,
ingl'Uto a meu zelo pelo restabelecimento' da lranquilli
dade publica, ousou chamar-me caudilho de facinorosos ,
e revolncionario.
. Insensato! Se eu tivesse querido levantar o estandarte
da 'rebelljão, que melbGr opportunidade que a exaltação
em qu~ se achavam os espiritos? Que motivo mais
plausivel que o insulto feito á nacionalidade? Que meios
mais poderosos que as carlas brancas, que seu passado
temor, e. mais que tudo a ccrteza de que eu não
abusaria d'ellas, me havia confiado? 1\las já el'a smdo
á anstel'a linguagem da verdade, e prestava l[lO sómente
otlVitlo ás baixas lisonja , e aos pel'fidos eOllselhos de
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um pnrtido, que queria vê-lo envolvido em seus interesses, c
cumplice em seus crimes para assegurar-sc da impunidadc
e do tl'iumpho dos principios retrogrados. Deixou o Sr.
BI'aga de ser o administt'ador de um povo livre, desde
que ao imperio da lei substituiu o espirito de facção,
c o povo desde aquelle instante deixou de respeita-lo.
Sem força moral, sem opinião um governo não subsisLc
senão pela desmoralisação, pela intriga, e pela oppressão,
e este foi o caminho cheio de preeipicios em que se
lançou o Sr. Braga, Vós o vistes, Rio-Grandenses,
apoiar na côl'te com sua autoridnde as mais vergonhosas
intrigas do Marechal Barreto, para perdeI' aquel.es,
cujas luzes e patriotismo transtornavam seus planos
ambiciosos e despoLicos; em quanto com seu poder
n'esta cidade autorisa.va as desejadas vinganças. O pri
meiro golpe dado contra a liberdade conduz insensivel
mente, e de um modo inevitavel, a todos os outros:
é uma porta aberta a arbiLral'icdade; e uma vez que
eUa se introduz, ninguem pôde prever em que ponto
parará. Compatriotas! Vós testemunhastes esta verdade,
os cidadãos mais decididos pela causa do povo foram o
alvo de uma systematica perseguição; prodigalisaram-se
empregos aos homens mais impopulares, a aquelles que
eram mais indigitados por professarem principios mais
relrogrados e anti-nacionaes; o direito de petição,
garantido por nossa ConstiluiC''io, foi desattendido, e os
peticionarios tratados como sediciosos; encheram-se os
carcereJ de patriotas, e toda a provineia foi envolvida
em processos e querellas; introduziu-se a desmOl'alisação
na gu~l"da nacional de infantaria para dispersa-la, e
suspendeu -se arbitrariamente do seu commando ao
Tenente Coronel Silvano José l\lonteiro de Araujo e
Paula, cujo crime era seu inabalavel patl'iolismo;
creou-se uma guarda pretol'Íana debaixo do nome de
guarda nacional de CavaUal'ia para custodiar a cidade";
mandou-se com ingenLes gastos, e detrimento do erario'
publico, ao valente batalhão de caçadores n. o 8 para
as longinquas fronteiras de Missões; removeu-se da viIIa
do Jaguarão para Bagé a companhia de caçadores, que
ali se achava por ordem da Regencia, duplicando sem
necessidade, nem motivo plausivel, as dcspezas, pelo
custoso transporLe de viveres, munições, e bagagem,
a pontos tão distantes. Silva Tavares, Capitão da
cxtincla 2,' Linha, foi nomeado commandallte da
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fronteira do Hio Grande a despcito das instrucções da
Rcgencia, de 8 de Março ue 1834, sujeitando assim
á nullidade, e malvadez d'este llOmem perverso, um
sem numero de chefes valentes e aguelTidos; rclirou
se do commando da fronteira do Rio Pardo ao veterano
de nossos gucrreiros 1 o SI', Bento l\lanuel Ribeiro, c
foi substituido pelo Tenente Coronel da mesma el'tincta
2,' Linha, José Antonio l\1artins, cujo unico titulo é
a particular inimizade que consagra ao Sr. Coronel
Bento l\1anoel Ribeiro, e pertencer á facção do l\la
rec!1al Barreto; vimos emfim debaixo da presidencia
do .Sr. Draga o templo de Themis convertido em forja
das mais injustas p'erseguições; vimos cida.dãos armados
contra ciuadãos; vimos depol·taçóes; vimos violada por
duas vezes a sagrada garantia do haúeas corpus na
pessoa do hourado patriota l\lajor José l\1arianno de
l\IaHos; e vimos finalmente impune a escandalosa
introducção de Africanos, e da moeda de cobre,
terriveis açoutes d'esla malfadada provincia. Com esles
e ouh'os muitos attentados, que por brevidade omit
to, se satisfizeram as exigencias do Marechal Dai"
reto, de Pedro Chaves, e da facção retrogI'ada; mas
era forçoso capear as perseguições com o manto da
utilidade publica, era forçoso legalisar actos perpetrados
contra a opinião (la grande maioria da provincin,
Chegou a cpocha da in~tallação da nossa assembléa
provincial, e a falia do presidente arrancou a mascara
com que se cobria tlma politica hypocrita e l'lIsteira;
a calumnia mais atroz foi proferida em se\1 seio com
altivez e ousadia, e a provincia tremeu por s·.la tran
quillidade e existcncia, ouvindo a voz de sua primeira
autoridade revelar-lhe 1.lma conspiração, cujo fim era
desmembra-la da gl'ande familia brasileira, e accusar
como autores de tão nefando projecto aos mais compi
cuos defensores das liberdades pall'ias, a aquelles que
em todos os tempos valorosamente expozeram suas
vidas, e vertêram seu sangue em defeza da integridade
do Imperio. Projecto insensato! O golpe mortal que
o ex-presidente premeditou dar na honra e bem
merecida opinião de seus adversarios reverberou-se
contra si! Graças sejam dadas á energia dos generosos
patriotas deputados da opposição! ElIcs advogaram a
causa da innocencia contra o apparato do podcr, e
cont1'(\ a liga dos facciosos, que se sentavam nos



168 DOCUMENTOS.

bancos da nossa assembléa provincial; sua nobre é
austera linguagem atterrou a calumnia, perseguiu ao
calumniador em suas ultimas trincheiras, e obteve
a gloria de obriga. lo á mais abjecta retl'actação, e de
ll'anquillisar a provincia, manifestando-lhe quc não
existia a revclada conspÍl'ação; um clamor geral de
iudignação succedeu ao do temor, que se havia que
rido incutir, e essa justa indignação acabou de fazer
desprezivel a autoridade do Sr, BI'aga.

Depois d'esta derrota, quem tcria ousado permanecer
no eminente logal' que sc tinha deshonrado? lUas o
SI', Braga já se não achava livre para relrocéder
ainda que o' houvesse qnerido; obsecado pelo partido
retrogrado, por seus compromissos pessoaes, e pelo
fatal influxo de seu irmão, sempre prompto a inci
ta-lo a toda a classe de violencias, persistiu na
presidencia, e contiuuou sua marcha oppressiva e
anti-nacional. O partido faccioso em sua mesma raiva
achava novas forças para intentar novas emprezas
contra os interesses da maioria d'esta provincia, que
em seu delírio tratava de sediciosa e anarchica. Acre
ditou que sua posição era todavia a mais forte, a
despeito da opinião publica que lhe era contraria,
Os logares mais importantes estavam confiados a mem
bros de sua facção, e inutilisad a maior parte dos
influentes do partido liberal; conlava com um numero
crescido de facciosos no seio da representação pro
vincial; contava com o apoio do seu corypheo o
Marechal B'arreto, que ousava prometter-lhe sacar força
armada de um estado visinho para su{focar qUalqUCI'
tentativa dos homens livres; a liberdade de imprensa
lhe servia de vehiculo pal'a espalhar suas doutrinas
retrogradas e impopulares, attacar com o fel da ca
lumnia reputações adquiridas por uma larga serie de
serviços feitos á patria, semear a discordia e dividir
para reinar; coutava com o tbesouro nacional para
comprai' prosélitos, e suppl'ir os gastos dd uma admi
nistração prodiga e desatinada, c contava emfim com
magistrados corrompidos e prevaricadores para legalisal'
injustas perseguições, e os actos mais arbitl'arios. Estes
eram os elementos com que contava a transacta admi
nistração; e podiam os Bt'asileiros livres so{ft'el' por
mais tempo seu jugo pesado c immol'al, e deixar a
seus filhos o triste exemplo da urbitl'ul'iec1ac1e triU1l1-
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phante? O oalix: d'amargura nintla não estnva cheio,
mas uno tardou a sê-lo. Não contente o partido
retrogrado de apresentar em seus immundos periodicos
aos nossos honrados e indnstriosos camponezes como
sepultados nas trevas da mais crassa ignorancia, como
ineplos para defender seus interesses' politicos, c np
pcllida-Ios bnrbaros, pobretões e prole ta rios , projectou
sobrecarrega-los com um novo e oneroso imposto de
dez mil réis annual sobre cada legoa quadrada;
imposto contrario aos principios de economia politica,
impvsto injusto e cruel, porque recahe sobre o capital
c não sobre o produeto; injusto e cruel finalmente
porque pesa com desigualdade em razão da mnior
ou menor fertilidade dos nossos campos. Vãos foram
os esforç0s dos deputados libcraes para opporem-se
a tão oppressiva lei; ella passou. a despeito da sã
razão, e do bcm-estar dos nossos comprovincianos.
O Sr. Ikaga, que pelo art. 15 da lei das Reformas
estava autorisado a negar sua sancção a qualquel' lei
quando entendesse não convü- aos interesses da pro
vincia, e que podia por consequencia, suspendendo
a sua exccução, previnil' os males que elIa arrastl'ava
após de si, longe de querer fazê-lo, desde logo n.
saneeionou, e mandou. cumprir, Faltavam-lhe por venlura
razões em que funú1isse a sua negativa? Não por
certo; filho d'esta provincia tinha todos os conheci
mcntos neeessarios para julgpr o imposto imp<-lilico
c injusto; porém o espirito de facção dirigia todos
os actos de sua funesta administração. Devia-se neces
sariamente prcvcr o descontentamento que excitaria
este novo imposto, e que a sua execução occasionaria
\lm prompto e geral levantamento; deviam pois os fac
ciosos arbitrar modo de conjurar atempe tade provendo
se de uma força armada devota á sua vontade, e com
mandada por chefes de sua facção, Em vão a buscariam
cllcs 110S valentes veteranos! AquelIes que combateram
pclas liberdades patrias jamais poderiam converter-se
cm algozes dc seus concidadãos, jamais rlesembainha
riam a espada para degollar seus pais, seus filhos c seus
amigos I Não. Os militares do Bra8il regencrado vertem
seu sangue para dcfender a patria, e não para oppl'i
mi-la. Buscariam eUes esta forca entre os benemel'it08
guardas nacionaes da ca-IDpanh~? Certamente que não;
são estes os mais vexados e opprimidos pelo imposto.

22
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Aonde buscariam pois esta força? Custa dizê-lo r
a creação de um corpo de policia de setecentas

praças, na organisação de um corpo de Janisaros, que
com a ponta de suas espadas fizessem exequiveis as
medidas mais impopulares e oppressivas, Podemos
assegurar por hOnra d'esta provincia, que este revol
tante projecto jamais passaria em nossa assembléa, se
tivesse sido propo to e discutido com as fOI'ma,·dnacs
do estilo; mas a cabala e a sorpresa lhes fez (> ler
o que de outro modo nunca teriam obtido; este Ol,'O
foi creado POI' uma simples emenda do Sr, !\Iano.:
Felisardo, quando se discutia a lei do orçamento pI
vincial, autorisando ao mesmo tempo o Presidente pa. ~
fazer seu regulamanto! Semelhante modo de crear
um batalhão achou a mais forte opposição da parte
dos nossos deputados liberaes; e apezar de haver sido
aquella emenda firmada maliciosamente pelos depU
tados parlidarios da administração facciosa, e por
alguns outros que illudidos se prestaram ás vistas
iniquas dos Srs. Chaves e Felisardo, apezar dizemos
d'aquella nova especie de abaixo-assignado (até agora
desconJlecido nos debates parlamentares), que repre
sentava a maioria da assembléa, equivalia a uma
votação antes da discussão, a enas passou por dois
votos; e esta cohorte formi<J.avel, cujas despezas teriam
absorvido a enorme somma de duzentos contos de
réis annuaes, de facto foi feita e organisada pelo Sr.
Braga, que d'est'arte assumiu os dois poderes, Tantas
arbitr riedades, ·e tantos attentados em um povo que
se preza de ser livre, deviam emfim cansar seus sof
frimentos. A inquietação que desde os primeiros mezes
da pI'esidencia do SI'. Braga se tinha derramado na
m·aior parte d'esta provincia, e que por lantas vezes
a prudencia, e amor á ordem havia acalmado, como
accendida por virtude electrica appareceu novamente
e se fez geral.

A nossa p'atria pareceu ,ao esperto obsel'VadoT como
um enfermo, :a quem uma febre ardente mortifica,
e que a1Lernativam'ente espera e teme que a crise
que o 'atormenta lhe dê saúde ou morte, Em vão,
com patriotas, buscaveis uma taboa de salvação, ella
estava na Garl'a, mas n'aquelles momentos a Carta
era leLra mOl'ta, as vias legaes vos eram obstl'uidas,
a ·ap-alhia do governo central não vos deixava transluzir
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a mais pequena espemnça de melhoramento, o.~ males
vos ameaçavam já de perto, qualquel' dilação era
perigosa, e a força vos ia dominar, e destruistes,
cidadãos, a força com a força. Cumprimos, Rio-Gran
denses, um dever sagrado repellindo as primeiras
tentativas de arbitrariedade em nossa cara palria; eUa
vos agradecerá, e o Brasil inteiro applaudirá o vosso
patriotismo e a justiça que armou vosso braço para
depôr uma autoridade inepta e facciosa, e restabeleccr
o imperio da lei. Compatriotas, eu accrescenlarei ;Í

gloria de haver sido em outl'os tempos vosso compa
nheiro nos campos de batalha, e haver-vos conduzido
conh'a os vossos inimigos externos, a gloria ainda mais
nobre e perduravel de havei' concOl'l'ido a liberta-Ia
dos seus inimigos intel'Dos, e salva-Ia dos males da
anarchia. O governo de facção desappareceu de nossa
scena politica, a ordem se acha restabelecida. Com
este triumpho dos principios Iiberaes minha ambição
está satisfeita, e no descanço da .vida privada, a que
tão sómente aspiro, gozarei o prazer de ver-vos dcs
fruclar os beneficios de um governo ilIustrado, liberal
e conforme com os votos da maioridade da pI·ovincia.
Respeitando o juramento que prestálilos ao nos o
codigo sagrado, ao throno constitucional, e á conser
vação da integl'idadf' do Imperio, comprovareis aos
inimigos de nosso socego e felicidade, que sabeis
preferir' o jugo da lei ao dos seus infractores, e que
ao mesmo tempo nunca esqueceis que sois os <.dmi
nistl'adores do melhor patl'imonio das gerações que vos
devem succedcr, que este patl'Íl11onio é a liberdade,
e que estais na obrigação de defende-la á custa de
vos o s~mgue e de vossa cxistenci' - A execração de
nossos filhos cairá sobre nossas ci.:zas, e POI' nossa
desmoralisação e incuria lhes transmitlirmos estc sagrjid o
deposito desfalcado e corrompido; e suas bençãos' nos
acompanhal'ão ao scpulchro se lhes deixarmos exemplos
da virtude e patriotismo.

1'01'10 Alegre, 25 de Setembro de 1835,

BENTO GONÇALVES DA SILVA.



172 DOCU~IENTOS.

z.

Pe~as olliciaes relativas á l'enuncia que fez o Senador Diogo
Antonio Feijõ do cargo de Regente no dia 19 de Setembro
de 1837.

o Regente, em ~ome do Imperíldor o Scnhol' n.
Pedro II, ha por bem, attendendo ao merecimento,
e leLlras do Conselheiro l>edro de Araujo Lima,
nomea-lo l\linistro e Secretario de Estado dos Nego
cios do Imperio, exonerando do mcsmo c::\I'go ao
Conselheiro Manoel Alves Branco, que o servia inte
}·inamente.

Palacio do Rio de Janeiro, em 18 de Setembro
de 1837, decimo sexto da Indercndencia e do Im
·perio. - Diogo Antonio Feijó. - Ianoel A lCN Branco.

Ill.mo e Ex. mo SI'. - Havendo-me o Regente, em
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, nomcado
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do 1m·
perio, por Decreto da data de hoje: assim o com
mui1ico a V. Ex., para que so !ligne de o levar ao
conhecimento da Camara dos Senllores Deputados.

Deus Guarde a V. Ex. Pago em 18 de Setcmbro
de 1837. - Pedro de Araujo Lima. SI'. COl'llelio
Ferreira Franca.

N. B. Fez-;e igual comm\lI1icação á Call1ara dos
Senhores Senadores.
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III.mo e EX,mo SI'. - Estando convencido de que a
minha continuação na Regencia não póde remover
os males publicos, que cada dia se aggravam pela
falia dc leis appropl'iadas: e não querendo por ma
neira alguma servil' de cstorvo a que algum cidadão
mais feliz seja cncarregado pela Nação de reger seus
destinos, pelo presente me declaro demiLtido do logar
de llegente do Imperlo, para que V. Ex. encarregan
do-se interinamente do mesmo logal', como determina
a Constituição PoliLica, faça proceder á eleição de
U0VO Regente, na fórma por elIa estabelecida.

Rogo a V. Ex. queira dar publicidade a estc Officio,
e ao l\lanifesto incluso.

Deos Guarde a V. Ex. muitos annos -19 de Se
tembro de 1837. - m. mo e Ex. mo Sr. Pedro de Arau jo
Lima. - Diogo Antonio Feijó.

P. S. Âcresce achar-me actualmente gravemente
enfermo.

Manifesto a que se refere o anterior Omeio.

BRASILEIROS!

Por vós subi á primeira Magistratura do Imperio:
por vós desço hoje d'esse eminente Posto. Ea muilo
conheço os homens, e as cousas. Eu estava conven"
cido. da impossibilidade de obterem-se medidas legisla
tivas adequadas ás nossa? circumstancias, mas forçoso
el'a pagar tributo á gratidão, e fazer-vos conhecer
pela experiencia, que não estava em meu poder acudir
ás necessidades publicas, nem remediar os males,
que lanto vos affiigem. Não devo por mais tempo
conserval'-me na Regencia: cumpre que lanceis mão
de outro cidadão, que mais habil, ou mais feliz, me
}'eça as simpathias dos outros Poderes Polilieos. Eu
podel'ia narrar-vos as invenciveis difficuldades que
previ, e expcrimentci, mas para que? Tenho juslificado
o aclo da minha espontanea demissão, declarando
ingenuamente, que eu não posso satisfazer ao que
de mim desejais. Enlregando-vos o podcr, que gcne-
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rosaIq$llle me confiastes; não querendo POl' mais
tempo conservar-vos na expectação de bens, de que
tendes necessidade, mas que não posso fazer-vos;
confessando o meu reconhecimento e gratidão á con~

fiança que vos mereci, tenho feito tudo quanto está
de minha parte. Qualquer porém que fÔl' a sorte, que
a Providencia me depare, eu sou cidadão brasileiro,
prestarei o que devo á patria.

Rio de Janeiro, 19 de Setembro de 1837. - Diogo
Antonio Feijó.

m. m. e Ex...• Sr. - Havendo-me dirigido o Regente,
em Nome do Imperador, o Offieio e Manifesto da
copia junta, assigoada, no impedimento' do Offioial
Maior, por Joaquim José Lopes: assim o communico
a V. Ex., assim como que, em consequencia d'este
acontecimento, e em virtude do artigo 30 da Lei
de 12 de Agosto de 1834, da reforma da Constituição,
passo a tomar a Regencia interina do Imperio. O que
tudo rogo a V, Ex. queira fazer presente á Camara
dos Senhores Deputados.

Deos Guarde a V. Ex. Paço, t:. 19 de Setembro
de 1837. - Pedro de Araujo Lima. - Sr. CorneHo Fer
reira F anca.

N. Fez-se igual communioação á Camara d{)s
Senhores Senadores.



DOCUlIIENT{)S.

Aa.

175

Proclamação da AlSembléa Geral, pela qual se faz CODstar
ao Povo do Brasil, que o Senhor D. Pedro II foi declarado
Maior, e eDtra DO exercicio que pela CODstjlui~o lhe
compete.

BRASILEIROS I

A Assemblé'a Geral Legislativa do Brasil, reconh,e
cendo 'o feliz desenvolvimento lÍntcllectual de S. 1\'1. I.
o Senhor D. Pedro iLI" com .que a Divina Pro'{idencia
favoreceu e Imperio' de Santa-Cruz; reconhecendo
igualmente os males inherentes a governos exce.pcio
naes, e presencianJo o desejo unanime do povo d'esta
Capital; convencida de .que com este desejo está de
accordo o de tode o Impedo., para conferir-se ao
mesmo Augusto Senhor .0 exercicio dos Poderes." que
pela Constituição lhe competem: Houve por bem,
por tão ponderosos motivos, declara-Lo em MAIO
RIDAJ).E~ para o uo de entrar immediatamente
no pleno exeroicio d'esses podcres-, como Imperador
Constituciuual e .Defensor Perpetuo do Brasil. O Au
gusto l\1onarcha acaba de prestar o juramento solemne
determinado no artigo 103 da Constituição do Im
perio.

Brasileil1os! Estão conNertidas em realidades as'
espel'anças da Nação; uma nova éra apontou; seja
ella de união e prospe.ridade. Sejamos nós dignos de
tão grandioso beneficio.

P:lÇO da A:ssembléa Geral, 23 de Jl:llho~de 1840.
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Bb.

Noticia do aoto da Coroação e Sagração do Sr. D. l>edro li
DO dia 18 de Julho de 1841 •

. '.
Ás 11' hOl'as da manhãa do dia 18 de Julho S. ~I. J.

detel'minou qlle' seguisse o cortejo para a Capella
Impel'ial, lIa f<Írma do prograinma n. o 2. O Corpo
Diplomatico à/;uardava a passagem e chegada de S.
1\1. I. no pa'S. adiço, que communic•. o Palacio com a
Capella Imperial. Um quarto de hora depois chegou
S. ~1., tendo ao lado esquerdo suas Augustas Irmãas,
e recebido o cortejo do Corpo Diplomalico, ao qual
S. M. se dignou corresponder com a maior affabili
dade, dLspediu-se d'ellas, e espel'ou de capacete na
mão que passassem todas as senhoras, que formavam
o cortejo de SS. AA. A este tempo já linha apparecido
na varanda o manto do Fundador do Imperio e a es
pada imperial do Ypil'anga, e já as h'opas estavam cm
continencia tocando o hymno da lndependencia, cnjas
recordações tornavam o acto m~is svlemne. Apenas
S. 1\1. I. appareceu na varanda, r foi saudado por um
viva enthusiaslico de todo o povo que se achava na
praça, ao qual S. 1\1. se dignou corresponder; e assim
foi saudado até entrar na Capella Imperial.

S. M. foi recebido á porta da igreja pelo Exm.
Bispo Capellão l\1ór e Cabido, c descoberto recebeu (\
aspersão do mesmo Bispo, c, pondo depois na cabeça
o capacete de cavalleiro, dirigiu-se <l C:lpella do
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Sacramento aondc, tirando-o, fcz oração, e repoull0·0,
dirigiu-se aos cancellos, aondc foi l'eccbido POl' uma
deputação de seis Bispo, com sells assistentes, man
dada pelo Ex. M' Arcebispo Melropolitano, que em
faldistorio o esperava no presbj'terio.

S. M., saudando esta depulação, tirou o capacete,
saudou SS. AA. Jrmãas que já se achavam na .\Tibuna,
a cruz c o sagrantc; subiu ao ThrollO, aonde se sentou.
Revesl idos os seis Bispos, vieram em deputação buscar
S. 1., que subiu ao presbj'terio, levando á direita o
Conrlestavel, Li (reste o Mordomo-Mór, á (reste o
Reposteiro-Mór, e ,i d'este o ~le tre dc CeJ'emonias
da Côrte, e á eSlluerda o Camarista Mlh', á (l'este o
Camarista ue semana, á d'esle o Capitão da guarda,
e á d'este o Mestl'e de Ceremonia do Solio. Approxi
mantlo-se S. M. ao sagrantc, tirou o capacele, fez
lIIpa reverencia, e o Ex. M

' Ministro da Fazenda o
recebeu eQl uma rica salva, que tinha levado a
corôa ('), e o fez collocar na credencia.

Sentado o Imperador em uma rica cadeira fronteira
ao sagrante, a qual foi ministrada pelo Reposteiro
Mór, que a recebeu do Guarda-tapeçarias, ouviu o
discurso do mesmo celebrante, e lcvantando-se, ajoe
11.Iou em uma almofada ministrada pelo Ileposteiro
1'1161', e o Ex. m. MÍl' :stro da J usUça leu a protestação
de fé. Tendo o Ex. M

' celebrante o mis, aI aberto nf)
seu regaço, S. 1\1. L pôz ambas as mãos sobre elle
e disse: - Sie me Deus adjuvei, et !laJe saneia Dei
cvangelia. - E fechando o missal, beijou a mão do
celebrante. Levanlando-se S. 1'11. ajoelhoLl segnnua vez
e ouviu a oração do celebrante, finda a qual levan
tando-se foi ajoelhar no lado do Evangelho, proslrando-se
sobre o genuOexol'io em duas almofada , uma para
os joeJhos e outra para encostar a cabeça, e ouviu
as ladainhas, versos e duas orações,

Findo este aeto, S. M. levantou-se, veiu para dianle
do celebrante, e despiu os coBares do Tosão de Ouro,
ela Torre e Espada, e de Santo A.ndré da Russia,
que foram. recebidos pelo Ex.'I ' Visconde de S. I,eo-

(') Os Porla·insignias,. que levaram as insignias propriamenle
dilas de S. M., enlregal'am-as ao Mcstl'e de Ccrcrnonias do Solio,
que as collocou no altar-móI', e as do falleeido Imperador foram
collocadas em uma rica credencia) ql1e ficava do lado da Epislola.

23
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poldo; entregou a espada de caval1eiro ao Ex. mo Minisl1'O
da Guerra, e o Camareiro-Mór tirou-lhc o ll'anto de
caval1eiro e as luvas, entl'egando o pdmeil'o· .10 Ex. mo

Vi ·conde de fiaepeudy, e as segundas ao Ex."o Condc
de Valença. Depostas estas insignias, foi S. M. I. ungido
no pulso do braço dircito, e esta uncção foi purificada
pelo Ex."o Bispo de C11rysopolis com globos de algodão
e micapanis ministrados por um moço fidalgo. S. lU. J.
inclinou-se depois so11re o regaço do celebrante, e
foi ungido nas espaduas por uma abertura praticada
na V0ste imperial, e depois de purificada a: un"ção
pelo mesmo Ex. mo Bispo, o Ex."O Camareiro-MÓI' fechou
novamente a veste por meio de colchetes pal'a isto
destinados.

Tel'minadas as uncçóes, o Mestre de Ceremonias
do solio, conduzindo o Diacono ao altar, entregou-lhe
o manto imperial, este o deu ao celebrante, t[ue o
vcstiu a S. M. 1., ajudado pelo Camareiro-MóI'. O
mesmo l\Iestre de Ceremonias entregou ao Diacono a
ml1rça, este a o{fereceu ao celebrante, que revestiu
S. l\I. com eIla. Feito isto, S. 1\:1. I. subiu ao Throno,
acompanhado pelos quatro Bispos mais antigos, e por
toda a sna comitiva.

Seguiu-se a Missa até o ultimo verso do gradual
exclusive, e então S. M. I., ten 'o sido avisado pelo
l\Iestl'e de Ceremonias da CÔl'te,. didgiu-se ao altar,
acom[ 'lnhado das pessõas acima mencionadas, e dos
quatro Bispos c assistentes para receber as insi~nias

imperiaes. Chegado défronte do celebrante, e feitas
as ven.as do costume, ajoelhou em uma almofada
ministrada pelo lleposteil'o-Mól'. O Diacono foi eutão
ao altar, trouxe a espada embainhada, e chegando
ao pé do celebrante, desembainhou-a, e dando a
bainha ao Ministro da Guerra, que foi chamado para
esse ministel'Ío, o{ferecen a mesma espada pela extl'c
midade da folha ao Ex."o celebl'ante, o qual, tomando·a
pela mesma extremidade, o(fereceu-a a S. M. pelos
copos, dizendo a oração - Accipe gladiam, etc.-

Acabada a oração, o Ex. mo celebrante recebeu outra
vez a espada da mão. de S, 1\:1. I., e entregou-a ao
Diacono; este deu-a ao Ministro da Gue1'l'a que a metten
na bainha·, c tornando a offerecc-Ia ao Diacono, este
apresentou-a de novo ao celebrante, que a metteu no
cinturão de S, 1\1., dizendo as palavras -Accingel'e
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ol'açóes. segu in -sc a Missa.
Evatlgelho, sem corôa, e
apresentado pclo Ex,"· Bispo

gladium, cle. - Finda esta ceremonia, S. M. L levalltou-se,
e desembainbando a espada, fez com ella alguns movi
mentos ou vibl'açóes, e conelldo-a pclo braço e qnerdo
como qucm a limpava, melleu-a lia bainba, e lurnou
a ajoelhnr.

O Ex. mo celcbrante IQvantando- e foi ao altal' buscar
a Coroa Imperial, e cbegalldo defl'Onte dc S. M"
liI'a o(fereceu; S. iU. põz a coroa 11<1 cabeça, c tauto
o Arcebispo celebr<lnte como IIS 13ispos, pOlHlo n mão
direita sobre ell<l, disseram ao mesmo tempo as pala
V1'as - A ccipe COI'Onll1n imperii, etc. - Depois lI'isto o Diacouo
foi ao aILar bllseal' o <lnnel e as hlV<lS candidas na
mesma salva em que estav<lm, e ofI'creceu estas insi
gni<ls ao Ex,m. celebrante, o qnnl calçou as luvas cm
ambns as mãos a S. M., e llle melleu o anuel uo
dedo a11nular d<l mão direita. O mcsmo Diacono ,'oltou
ao all<lr a busear o globo imperial, e o{fereceu-o ao ce
lebrante, c estc o o{fereceu a S. 1\1., (Ine o entregou ao
Ex. mo Ministro dos egocios Estmngeiros, O Di<lcono
foi novamcnte ao aliai' busc<ll' a mão d<l justiça, e a
eutregon ao celebrante; este a offereceu a S. 1\1., qne
a entregou ao Ex. Olo l\linistro da Justiça. Finalmelltc o
Diaeouo foi ao altal', e tl'!lzendo o sceptro, offercceu-o
ao celebrante: este o apresentou a S. M. na mão
direita, dizendo as palavras: -Accipe virgam virtutis.

Acaballa c ta ceremollia, levantou-se S, 1\1., c
acompanhado pelo Ex. mo celebrante á direita, pelo
Ex,mo Bispo Capellão !\lór a esquerda, e pelo~ mais
Dispos assistentcs 110 allar c mais comiliva, subiu au
Throno, sentou-sc, e o celebrante disse <IS palavras:
- Sta, cle, .

S. 1\1. I. conservou-se sentado em lodo o tempo do
Te DCl!1n, versos, e duas orações cantadas pclo Ex m.
Arcebispo, que ficou em pé á sua direita e descoberto.
e em scguimento d'elle os ministros do alia.'. No pri
mciro degráu do Throno, junto <lO Capitão da guarda,
estava o Ex. mo Ministro da Justiça com a sua insignia:
~1(liantc o Ex. mo Ministro dos Estrangeiros com o globo;
o Condcstavcl no set\ logar, assim como loJa a
mais comitiva.

Findo o Te Deu1lt e as
a ssistilldo S. 1\1. I. ao
beijou·o 110 fim no lino
Cnp ellão- Mór.
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Capellão-l\J Ól'
indulgencia

pelo Concgo

Acabado o offertorio, S. ~I. 1., se~uido pelas
pessoas que já referimos, dos quall'o Bispos mms
antigos, do Bispo Esmoler-Mór e do Copeiro-MeLlor,
sustentando na mão esquerda os dois pães em uma
salva, e na direita o eil'io acceso, subiu ao altal',
e ajoelhando em uma almofada ministrada pelo Rc
posteiro-Mór, recebeu das mãos do Bispo Esmoler-MÓI',
e olfereceu ao celebrante o pão de prata, o de ouró,
c o cirio ncceso, no qual estavam elícrl1stadas treze
peças de 10:t/J rs. em ouro. Isto fcito, S. 1\1. 1.
l'elirou-se ao Th 1'0 n.o com as venias do costume.
Continuou a Missa, sendo S. ~I. 1. incensado de
sceptro e corôa pelo Ex. mo Bispo Capellão-Mór. S. M, 1.
esteve sem corôa desde o Sanctlls até ao Commllnio,
cxclusive, recebendo unicamente a paz por amplexo
do Ex.mo 13ispo Capellão-MÓr. S. M. I. esteve igual·
'mente sem corôa em quanlo se recitaram as orações
e evangelho do fim da Missa.

Acabada fi benção, o Ex. mo Bispo
concedeu duzentos e quarenta dias de
aos assistentes, que foram publicadas
Mestre do Ceremonias do Solio.

Acabada a Missa, S. M. 1. sentou-se sem coroa parll
ouvi!' o sel'mão, que foi pregado pelo Beverondissimo
D. 'Abbade Geral dos Bentos, que tornou por thema
Sadoc sacel,dos.... ulIa:it Salomollem.... Salomon autem
sedit sl/pel' thl'ollum pat)'is mi, et firmalum asl )'egllum
ejlls' I' ·mis. - O Pontifice Sadoc sagrou n Salomão;
este tomou posse do throno de seu pai, e scu reino
sc firmou em solidas bases.

Findo o sermão, o Mestrc de Cercmonias da Côrlc,
tcndo rccebido as ordens de S. ~J., mandou desfilaI'
o cortejo para a varanda, o quul partiu ,na onlem
seguinle :

A Camara Municipal e os Juizes de Paz, que se collo
caram no pavilhão do Prata; os individuas (lue vieram
cm deputações assislil' ao aclo da Sagração; os mem
hros dos tribunaes da Côrte; os tilulares; os membros
da Assembléa Geral Legislativa; a Corte, tendo cm
frente o Rei dc Armas, Arauto e Passavante; os 1'01'
teiros da 111nea e da canua; os mocas da camal'a j

o Porteiro da" Jmpel'Íal Camal'a; os 'Officiaes da Ca
mal'a em excl'cicio; os moços fidalgos; os Grandes
do Impel'io, e os Ijue de Grandeza tem as hunl'as, indo
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em álas a esles os porta-insignias. Logo que o Mestre
de Ceremonias da Côrte avisou a S. M. I. que o cortejo
linha desfilado, dcsfilou o Cabido com as duas ct'uzes,
a archi-episcopal e a cathedl'atica, assim como os Bispos
e AI'cebispo. Feila a oração ao SS. Sacramento, S. 1\1.1.,
de coroa e sceplro, debaixo do pallio, lendo á direita
o Condestavel, á d'este o Ex."!o Mini,tro da Justica
com a mão alçada, e á d'este o Ex. mo Minis'tt·o d~s
Negocios Estrangeiros com o globo imperial, em frente
o Alferes-Mór e o 1\Iestl'e de Ceremonias, c depois o
Camal'eiro-1\Iór pegando na cauda do manlo, o Capitão
da guarda, o Camal'Ísta de semana, o Heposteiro
1\1ÓI', desceu até a porta principal da igreja, e, ao
sair ao adro, foi saudado pOl' enlliusiasticos vivas da
immensa população, q'lle, ávida aguardava a vista do
seu 1\Iouarcha, e S, 1\1. J. graciosamente ngradeceu esta
pdmeira saudação.

Subiu S. 1\1. ao pavilhão do Prata, aonde os Grandes
do Impel'Ío largaram o pallio aos moços da camara,
que alli lh'o tinham enll'egue, e estes aos porleiros que
estavam no mesmo pavilhão, S. 1\1. dirigiu-se á sala do
T1Irono da varanda, e em circulo formado pela Repre
sentação Nacional, pelo Cabido, Grandes do Impedo,
Grandes Dignital'ios da Côrte, Camara Municipal, Tri
bunaes, e Officiaes- 1,óres da Casa, subiu ao T1Irono,
acompanhado pelo Ex, mo Arcebispo Sngrante, fazendo
uma reverencia a SS. AA. II., que estavam com todas
as Damas na sua respectiva tribuna, e onlra ao Corpo
Diplomatico, que já se açhava na tl'ibuua fronleira, e
recebendo a mão da jusliça do Ex,mo Ministro resP'fclivo,
com ella na esquerda, e com o sccpll'o na .dit·úla,
foi saudado pelo Cabido, indo dois a dois. até o
primeiro degráu do' Throno fazer sua profunda reve
rencia, dizendo - Pel' multas annos. - Feilo isto por
tonos, c pelos Ex. mo' llispils e Iterercndi simo Sagrante,
desfilou o Cabido pelo pavilhão do PraIa, I01mcdiala
menle S. M. 1., dcscendo do Throno, veill apreseu-
13r-se ao seu fiel povo pela maneira scguinte: '

O Condeslavel tomava a direitn do Imperador, ii
rl'aquelle o Ex. mo Ministro do Imperio com a Consti
tuição na mão, á d'estc o EX,mo 1\Iinistro dos Tegocios
Estrangeiros com o ,globo impcrial, á (I'este o Ex.."'o
Mordomo-i\lól', c á esquerda de Sua l\lageslade o
AICcres-i\I ÓI', os EX,mo. 1\J illisll'OS da J llsliça, (1:1 Félzcnda
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até cm frenle ás coIllmnas do grande templo da varanda,
e no centro da llepl'csentação Nacional, e de lodos os
que levamos referidos, mallllou ao Mcslre de Ceremo
nias da Côrte quc fizesse funccionar o Rei de Armas,
o qual estava cm um degl'tiu proprio, dentro de um
massiço formado por uma secção da guarda de Al:chei
ros, porleiros da canna e da maça. e moços da
camrll'a, c pelos charameleiros imperiaes, Enlão o Rei de
Armas, alçando a mão direita, na qual linha mu
deo chapéo de plumas, disse em alta voz; - Ouvide,
olwide, estai allentos! - A este tempo o Ex...• AlLres
Mór saindo da linha avançou em frentc ao peri tylo
do templo, e desenrolando a bandeira disse;

Está sagrado o muito alto e muito poderoso Prineipe o
Senhor D, Pedro II per graça de Deos, e ananime aeela
mação dos POt'OS, Imperador Constitucional e Defensor Per
petuo do Bmsíl. - Viva o Imperado/'!

O Alfcrcs-[\] ór não pôde repeth' Ires vezcs, como lhe
cumpria, os vivas a S. M. L, porque os do immenso
concurso do povo lhe não deram logar, nem a
emoção quc todos possuiam poderia deixar dc LOC31'
lambem o Alferes-Mór. Eotão S. M. I. detel'luinou
ao Mestre de Cel'emonias que dissesse ao Gencral
que mand3ssc começaI' as desc3rgas, e a isto não
ler sido assim, o cnthusiasmo co immenso coucurso
do povo, que el'a tanlo qU3nto na praça cabia, não
dava .ogal' a esperar-se occas.ião.

S. M. 1. não pôde assistir se\lão·a 1.. descarga, porque
o sol, (Iue estava bastante forre, Ih'o não permiLLill, ainda
que o Ex...• Alferes-MóI'. com a bandeira, o garantia
rle seus raios. O Imp'er3dol', fazendo Lres reverencias
ao seu povo, uma á direita. outra 30 ccnll'o, c oulra
á esquerda; retirou-se ao Tbrouo entl'e vivas accla
mações, e subindo a ·esle scntou-se', collocou 3 corô3
em llU1 bofete tlUC cstava ao lado da cadeira impel'i31,
e seul ado (-') recebeu o corlejo de todos 3l{uelles
Cichlllãos ,. que cstavam no pavilhão do Amazonas,
findo o. qual contramarchal'31\l a fazel'-Ih'o os qne
estavam no pavilhão do I) 1'(\ La , c o cios Hepresclltalltcs
da r ação, J.ogo IluC totlos os quc estaV'l.ill no salão
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(') O Condeslavcl scntou-se tudas as vczcs que o Impcrador
se sl:ntou.
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cumpriram cste dcver, S. 1\'1. I. ordenou que 'desfilasse
a Côl'tc, e, descendo do 1'hrono, saudou a suas
Augustas hmãas, que estavam na tribuna, e ao Corpo
Diplomatico, que se achava na outra fronteira, e
retirou-se á sala do Th1'Oll0 do Palacio, encontrando-se
no passadiço com SS. A.'\, hmãas, e com eIlas incor
porado, recebeu alli as SenhOl'as de distincção, a
quem as jancllas do Paço foram offerecidas para
verem a acclamacão do ·seu l\lonarcha.

É impossivel de;crevel' a belleza, que apresentavam
estas janellas ornadas todas de damas ricamente ves
tidas, que a porfia se disputavam a preferencia do
CII thusiasm o,

.Concluida a felicitação das damas, S. l\l, J. se dir{giu
ao seu aposento pela galeria maior do Paço, e ordenou
que o banquete fosse servido ás 6 hOl'as. Um immenso
concurso de pessoas dislinetas assistiu ao banquete
de S. 1\1. I., que foi servido segundo o program
ma (A.). Duas ricas bandas de musica tocaram durante
cslc festim.

Retirado o Impel'ador aos seus aposentos, serviu-se
uma meza de noventa e seis talheres a todos os
funccionados da CÔrte. Ás 8 horas da noite fran
queou-se a varanda e o Paço pal'a serem visitados
pelas pessoas decent-emenle vestidas, que se apresen·
tassem com este intuito.

Supp'óe-se que de doze a quinze mil pessoas os visita
ram. As 10 horas da noite annunciou-se que acã.... ava a
visita, • e o bom povo que não tinha podido entrar
pacienle esperou o dia seguinte. Se o conclfj'so fÓr
lanlo como na primeira 1I0ite,' os cinco dias destinados
para faes visilas serão poucos' para satisfazer a avidez
e curiosidade publica. Tanto a mcza do banquete
como a credeneia das insignias tem estado expostas
no novo salão que tem de servir para o 1'brono.

Corôa civica que a Guarda Nacional do Rio de Janeiro ofFe
receu ao Senhor D. Pedro II no dia 19 de Julho, immediato
ao da sua Coroação,

Ronlem, 19 de Julho, S. 1\1. I. recebeu, na s31a cm que
estão as insígnias impcriacs, perante toda a Côrte, o Com-
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manc1nllle Supel-iol- ua Guarda Nacional, acompanhado
dos Commnndantcs de I~egião e dos Corpos que tiveram a
honra de lhe npresentat' a corôa civica, qllC S. M.
sc tinha diguac1u aceitaI'; e a um discursu recilado
pelo Commandanle Supel'iOl', S. M. respondeu que
agradecia muito o testemunho de fidelidade quc lhe
dava a Guarda acional do l\hlnicipio da ,Côrtc. L\
corôa foi collocada, pO.!' ordem dc S. M., eutl'e as
Insignias Impel'iaes.

Passando S. i\1. meia hora depois á sala do 1'hrono,
recebeu as felicitaeões do Senado, da Camara dos
Deputados, do C~l'pO Diplomalico, .daR Assembléas
Legislativas Pl'oviucines. dos Presidentes de Provincia,
das Academ ias c Sociedades Scien tificas, das Camaras
l\Iunicipaes, dos Cnhidos, Ordens Religiosas e outras
socie(bdes, e depois todos os Cidadãos que concor
reram ao Paço, cujo numero excedeu a seiscentos.
Retirou-se :,J. sens aposentos ás 4 horas da tarde, e
ás 7 112 honrou com sua presença o 1'heatro de S.
Pedro de Alcalltara.

Descripção da Corôa civicá.

A Coroa Civica, que a Guarda acional da Corte
olfereceu .a S. l\1. o Imperador, e cuja pl'omptificação
foi confiada aos Srs. J. J. 1'. de Faro filho, l\lanoel
Antonio -Airoza, João Baplista Lopes e J. P. DalTigue
Faro, vompõe-se de dois ramos de carvalho, feitos
de ouro, com os seus competentes fructos, a que
dã.o o nome de landes. Estes ramos são presos por
uma fita de brilhantes em" fÓl'ma de um perfeito laço;
esla fita é rendada com ditrcl'en tcs fiôres no centro,
formando-lhes debrum recortado, imilando a folha da
salsa. No centro do laco tremula um fIorão. Todo
este trabalho é transpar~nte, feito de brilhantes cra
vados a filete, com gl'ampas nos logares competentes.
As duas pontas das fitas trabalham sobrc dois cilindros
de ouro, por onde passam duas molas que lhes im
primem o movimento logo que sotft·c o mais pequeno
abalo. A fita prende os dois ramos quc unidos for
mam a cmôa, brotando de cada um d'elles qnall'o
ramos mais pequenos de quat1'0 ..folhas. Do tronco
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rebentam seis hastcs com tres folhillhas lavradas, de
caua uma dns qunes pelldem tres fruetos com seus
cazulos de brilhantes, abertos trallsparentemente. Esta
peça tem ue ouro de lei 1 marco 28 oitavas, c
contém de brillwntes de dilferenles tamanhos 114 k.

Está posta em uma cnixa de feitio oitavado, forrada
por dcntro de velludo carme im, com ns armas do
Imperio gravadas 110 centro, e por fóra fOlTada de
marroquim verde, com differentes lavrndos de ouro,
contendo no ccntro O seguinte letreiro em letraS"
dourndas: A S. 111. I. o Senhor D, PrdrlJ J[ offerece a
Guarda Nacional do M!micipio da Côrte, 18 j;le Julho
de 1841.

A Corô:! é feita pelo artista Furtnnato Rodrigues
da Silveira, Guarda acional, e a caixa é obra cle
~J, Duplanil.

Descrip~iio da Varanda do Paço, que serviu para o magestosd
acto da Çoroa~ão do Senhor D, Pedro n.

A Varandn Imperial, que o Governo mandou constrnil'
par:! a Coroação' do Senhor D. Pedro II, occup:! uma
superficie de quasi qualorze mil palmos quadrado<.

Este monumento provisorio diffel'e cm tudo' d''lCjuelle
que foi coo tl'tlido no Rio de Janeiro para a COl'oaçiio
d'EI-Rei D. João VI em 1818: qllallrupla mão lI'obra,
tripliee riqueza, brcddade na execnção, e a qu:!rta
parte do custo, sem a potente mão de nm govel'llo
absoluto, provnm que a civilisação no Brasil tem feito
gl'a ndes progl'essos,

O Director, architecto e pintor da obra foi o Sr.
Araujo 1'0\'(0 Alegrc; o mestre carpinteiro o faIlecido
Serafim dos Aujas, cuja inte'lIigencia, probidade c
actividade lhe grangearam a alfeição do .Ex, mo Mordomo
tio Paço, de quem rccebeu as maiores provas de estima
e considel'acão,

Esta gran"de obra foi cxecut.ada no espaço de sete
mczcs, e principiaremos a descreve-Ia pelo seu externo
antes dc passarmos ao interior.

Do adro da CapeJla Imperial ao passadiço se estende
a varanda, tendo de extensão trezentos e dez palmo

24
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lima cscada de quarenta e dois palmos, ornada de
qllatro souerbos leões, dá ingresso ao pavilbão do
1\ m azo:1<Is; mas o q.ue fere mais a vista é o templo
do ccntro, cujo pcrist:vlo é dc seis columnas corintbias
elc trinta palmos dc <lllura, bem di~no de ser imitado
1105 monumentos publicos d'c ta Capital.

O tcmplo, desde a base até a caueça do Gellio do
Brasil. tem noventa e seis palmos de alio. ma escada
de eincoenla palmos de largo desce do peristylo <l
praça; no aHo tem um COI'PO salientc semi-cirClllar,
aouelc apparecc S. M. L, e na base tem duas csta
tuas colossnes representando a Justiça e a Sabedoria,
allribntos do Tbrono.

O fastigio do templo tem um baixo-rclevo represen
tando as Arrn<ls lmperiacs, c no frbo a seguinte il\scl'ip
cão: - DEos PROTEGE o IMl'ERADOR E o nRAsIL. - O attieo
é coroado pOl' uma quadriga, em cujo carro tl'lumpIJante
eslú' o Genio CIo Brasil, tendo na mão e-querda <15
retIras dos giuetes, e na direita o Sceptro Imperial.

Da paltc rio Norte, c 1l'1I11l gradim inferiol', está a
estatua do rio Amazol1<1s sentada, cQm os allriuulos
que lhe são proprios, assim como lia esquerda a do
rio da Prata.

As esta tuas , os rios e os capileis cOl'intbios são de
11ma rara pcrfeição e de um ultra",acabado, que aUcs
tam o talellto c a presteza do Sr. l\larcos Fcrrez.

As gail:rias laternes que se ligam aos pavil lIões são
da orúem dorica: nota-sc n'ellas a perfeição (1:1s ba es
e capileis, e a fineza dc conlomos no enlablamento.

O at:ico que as corôa, decorado de ornatos de
bronze e .de palmetas nas pilastras, é acabado por
11m renqne ~le lripodas, aoude a mão d'obra ainda
brilha pelo acabado dos ornatos e das pinhas que fazem
o piugete do globo que serve de perfumador.

Grandes baixos-relevos servem de friso a um intel'
colurnuio clorico grego, que, indo de nivel ao grande
socco do templo, produzem tlm effeilo admiravel;
estes baixos-relevos representam tropbéos d'armas an
tigas, e o que ha de mais uotavel, além da compo
sição variada e fidelidade do caracter, é a perfeita
ilI11são que CatlSam, vistos á certa distancia; honra
seja dada ao SI'. Professor José dos Reis Carvalho, e
honra a 1\1. Deuret,' que deu ao Brasil um artista
tão distinclo.
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Os pavilhões, tanlo o do Prata como o do Amazona.
fazem uma continuação da ordem das galerias; o arcu
de vin le llm palmos, que abrange o inlel'l'allo das
quatro columnas doricas, é preencbido por um ara
besco realçaria de praIa, de uma illusão pel'feila; esles
pavilhões são coroados POI' duas bigas, em cujo carro
triumpbal eslão duas Victorias na altitude de voar,
com duas corôas na mão.

lIiqtlissimas lampadas de bronze. com globos baços
pendem -do centt'o do intercolumnio, formando har
monia com finissimos reslões de flôres, atados por
bandeletas, obra de M, 010 l~inot.

O aspecto geral do monumento, chamado varalHla,
parece simples pela razão de sua extensão; a multi
plicidade dc ol'l1atos no exterior dos edificios é nociva
quando sua di h'ibuição não é calculada na razão
harDlonica das grandes massas; é preciso, segundo -as
regras dos me II'es, que o olho abranja de um .Ó
golpe o aspecto geral, e não seja entrecortado pela
chamada de pcquenos dctalhes.

O Brasil é a primeira vez que vê uma quadriga
executada em relevo c em ponto collossal; a reunião
do templo c do tt'Íumpho é propria para cstas solem·
nidades, c attcsta a magestade dó alto destino para
que fôra cdificada enielbante obl'a.

Para descrevermos o interior é necessat'Ío comecanllOS
pelo pavilhão do Amnonas, que é o dcslillad~ para
a enlrada do publico.

O tecto do pavilhão é ornado de flores c arabescos.
c d'clle pendem cinco lustt'es, sendo o uo centro de
tlma dimensão soberba j cm grandes letras se lê o
pomposo nomc 110 rei dos rios sobre um fundo verde.
c no friso da columnata interna estão gravados os
)James de Iodas as cidades pt'Íncipaes do Norte, assim
como dos rios principaes. As cidades são designadas
por uma corôa mural por cima do nome, e os rios
por duas pás no mesmo logal'; as cidades capitaes de
provineia tem por cima da coroa mural uma esll'ella;
e o Rio de Janeiro, que está no pavilhão do PraIa.
distingue-se dc todas as outras por tre estrellas de
OUI'U, como a maior, a mais bclla c a Capital do
Imperio,

Rios,-Amazonas, Madeira, Tocantins, Xingü, S.
Francisco, Aragnay, TopaioS c O, Negl'o.
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Cidades, - Ueeire, Olinda, Sergipe, Ballia, Cachoeira,
Cniabá, Victoria, Belém, ~, Luiz, Oeiras, Cear;!,
iUaeeió, Nalal ~ Parahyhn,

As parcdes do pavilhão çstão adornaclas de silvados
pintados, e o fundo é fUl'/'ado de nobrel:a eôr dI( rosn,
çom granães listões de alto a baixo, brancos, que
prolluzem um effçito agradavel ú vista,

A galeria que sc segue, e d~ ingresso ao gt'andc templo,
tem de notavel, além da variedade dc cures do leeto,
duas COUS[JS I a ~,' é o nome dos illl1stres mortos qnc
foram \lteis e fizel'am servieos reaes á civilisaeão do
Brasil; alli se acham os 110rnes de muitas illustraçJes
brasileiras que iremos II 11 mel'<lI1 do, notanrlo de passagem
os documenLos que as lomaram dignas de appareeerem
n'este logal' no dia o mais solemue do Brasil. . )/

FI', S. Carlos, poeta e orador distinelo, atÜO I' do
poema da Assnmpção da Virgem; Caldas, oraclor c
lyrico ilIuslre; FI', Gflspar da l\larlre de Deos, historiador;
]loeha Pita, conhecido Cle lodos os qne se oeenpan1
da historia patria; José Bonifaeio de Allc1J-ada c Silva,
cujo nome basta; Prlldeneio do Amarnl, conhecido
110s litter<)tos; o CapiU,o-lUÓ1' Clemente Pel'eirn, celebre
11n guerra COQtra os Imboqbfls; o famoso Uodova!ho,
Dispo de Angola; o Bispo Desterro, ereador de mo
numenlos; I'araguassú, a Prilleeza do Brasil, e seu
marido Cal'amurú; Valeulim, o arehiteeLo da igl'cia
da Cru!;, de S. Franoiseo de Paula, do anligo Passeio,
do Pal'to, e de quasi lodos os maiores mouumentos
da Cidade; ,Q Conde de Jjnhares, ouja nobreza é a
fundação da escola militar, c os bens qne fez ao
13rasil; J, n\a\lçq Pereira, o primeiro que fc? pareeI,
lana no Brasil, C a qtle1}1 seps Il'abalhos ehimieos ee1c
l>l'isaram; Estacio Gulart e i\lello Franco, celebres
l\iediços; A, P. da Silva Ponles, o que marcou os
limites do Brasil com l\'abalhos indiziveis; FI', Leandro,
l>olill\ieo c~lebl'e e fuqdador 'elo pitloreseo e ameno
jardiIl'\ da Lagõa; .(\lvarenga, poeta; José Leandro,
pintor dislillelo, aulor do quadro ela Capella Imperial;
l\bnoel ela C~lIIha, qtle pintou o descim.elllo çla cruz da
saeristii\ da Capella, e o rell'ato UO Conde de Bobadella
que e~tá n3 Gamara; o Conde ele Bobadella, que t(){1a a
Cidade venera, porque bebe lodos os dias os seus benefI
cias, ~s aguas qqe çonem peJos aqueduolos ela Carioca;' os
i1f\Q~IÇllqs ~obr~~a e I\nchiet3 ; Q celebre meslre IHfll'CO~



POCUilIE 'TOS. 189

Portugal; Antonio Joaquim Vellasques, pintor bahiano,
celebre pela sua valentia e imaginação; Leandro Joaquim,
eujos quadros ornam o Parto e muitas outras igrejas d'esta
Cidade e Provincia; J, lU. de Noronha, conhecido
pelos litteratos; Ararigboia, Tebyreçá, Ião conhecidos
como J, Bazilio da Gama e o seu poema do ruguay;
Anlonio José da Silva, que, plém de uas engraçadas
comedias que dominaram mais de ciocoenta annos
l)ortu~al e o Brasil, se tornou mais interessante pela
tragedia do seu ilIustl'e compatriola 2 Sr. DI'. lUagalljães;
]Hem ae Sá, o fundadol' do Rio de Janeiro; João
Fernandes Vieira, o Castl'Íoto lusitano, o reslaurador de
l)ernambuco; J. Pereira Ramos, o reformador dos co
digos portuguezes e Secretario do i\larquez de Pombal.

r 3pois de recordações tão gratas, excitaclas por ho
mens tão ilIustl'es; depois de se atravessarem duas galerias
semeadas de lustres, lampadas e globos; de pinturas,
sedas, tapeies e ouro, uma sensaçiio insolita se apodel'a
qnando se enlra na magesto a ala do Throno, alta
de cincocllta e sete palmos e larga dc sessenla e quatro.

A primeira consa que fere a vista n'esta vasla sala
regia é o aspecto grandioso, que dá uma só ordem de
columnas eorinthias: a mesma dimensão, o mesmo aca
bado, o mesmo strillado do peri tylo aqui se observa.

O Throno I;:npcrip) é o primeiro que o Brasil vê
.}om tanta magestade, riqueza e elegallcia; esta peça,
que cnstou quasi vinte c cinco contos de réis, é
verdadeirilluellle digna do alto emprego a que é des
tinada; pareee prolloslie31' grandeza e riqueza para o
Imperio do Brasil.

Tem de ;lltura quarenta e (lois palmos; sete degráus
fonados de vellurlo dão acccs o ao Throno pOl' uma
tela ele ouru fino orlada ele uma larga franja, li fórma
da cadeira é sumptnosa, tudo é ouro. e no meio de
tanto esplendor brilhão nos braços da cadeira duas
espheras de marfim cintadas por duas zonas de ouro
eSJTI"Hadas de azul e senleadas ele estrelIas.

A franja, que custou quasi onze contos de réis, é
11111a obra de finissimo lavor, e o manlo dc velludo
-crde eslá orlado de um largo galüo ele OlHO e todo

semeado de eslrellas; o forro é de l\~ama ele ouro fino,
e o fundo da c .pulÇl de um gosto raro, pela harmonia
do setim azul com uma estrella no· centro, arraiada
de callolóes entrançados de verde e OlHO.
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A cllpula arremala com a fÓt'ma espherica, forrada
de sclim azul, semeada de estreIlas; representa uma
esphel'a armillar coroada pela cmz. As plumas e os
ama tos , que circulam a base, fazem uma harmonia
perfeita.

Dos lados do 'I'hrono e das credencias estão dois
leões alados, symbolo de força e de intelligepcia,
sustentando um candelabro que alTemata na parte supe
rior com uma corôa de 10Ul'O, sobre a qual pousa
um dragão alado, timbre da illustre casa de Bragança;
n'estas corôas se ligam, por magnificas borlas. as
abas do manto, deixando cair pam os lados em
amplas pregas a rica franja, e deixando vêr a riqueza
interna.

O Sr. Leger comprehendeu optimamente o risco do
Sr. Porto-Alegre.

No arco que a~oberta o Throno .está á direita um
medalhão representando o perfil do Imperador D.
Pedro I, e á esquerda o do Imperador D. João VI.

Sobre o fundo do mesmo arco vê-se um Genio,
conduzido por uma aguia, symbolo da realeza, descendo
com um ramo de palma em uma mão e uma corôa
na outra, e olhando para o Imperadol'.

No 'lado fronteiro ao throno, o espaço comprehen
dido r:"?)o arqueamento do tecto e ilela cimalha interior
é oecupado por um quadro de sessenta palmos de
compridi, o qual represcnta allegoricamente os faus
tissimos resultados da ascencão do l\lonarcha ao Throno,
e a gloria do seu I'einado:

Os quadros lateraes por cima das galerias represeutam
os dois maiores factos da Independencia do Brasil. O
quadro da galeria do Amazonas represeuta o grito de
Indcpendencia ou l\lorte - no Ypirnnga; é composlo
pelo SI'. Porto-Alegre e executado pelo Sr. Heis, Car
valho e l\Iotta. O outro, quc representa o dia 9 de
Janeiro, é todo do pincel do SI'. POI·to-Alegre.

Passando á galcda do Prata, n'ella se renova a
sensação que tivemos na do Amazonas pela coulinuaçiío
da leitura de mais outras notabilidades do paiz. Alli
se encontram:

Pedro Alvares Cabral, o ·descobridor do Brasil; o
guerreiro e politico Fluminense Salvado.' COITêa de SÜ j

B. L. de Gusmão, o ipvelllor dos balões aerostalicos,
e seu grande irmão Alexandre dc Gusmão, ambos
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illustrados pela sabia penna do Ex.. mo Visconde de S.
Leopoldo; Amador Blleno, que recusou a Corôa do
Bra iI; o mavioso lyrico Gonzaga; Hyppolito, o escl'iptor
do Correio Brasiliense, e irmão de uma nossa: notabi
lidade scientifica; Antonio José cIe i\lo1'aes, o mestre
da lingua p'ortuglleza; o Indio i\laneco, e seu coUega
~bren, ambos o terrol' de Artigas; o General Camara;
o famoso Visconde de Cayrú, e seu illustre irmão
)3a1lhazal' . da Silva Lisboa; 10nsenhor Piza1'l'o, que
tanlo illustrou a historia da patria; o General Curado;
Raphael Pinto Bandeira, cujos prodigios o fizeram
passar por ler pac lo com o diabo; Camarão; o autol'
do Caralnurú, Santa Rita Durão; Padre Angelo; Paes
Leme, o descobridor de l\linas; i\1. A.. de Souza;
José de Oliveira, o maior dos pintores bragileiros,
aulor dú tecto da igreja de S. Francisco; 1>. i\larcos
Teixeira; Almeida Serra, companheiro de Silva Ponles,
as im como Lacerda; Calderon, e o insigne e melan
colico Jo é i\Jauricio; Azeredo Coulinho, o Conde Bispo
de Coimbra; o faclllldo orador Sampaio, e' o Padre An
tonio Vieira; Claudio Manoel da COSIa, esse infeliz
genio, companheiro de infortunio de Gonzaga e
oulros,

O pavilhão do Prata se as êmelha ao do Ama,zonas,
excepto no tecto e nas côres das paredes: 'lpta-se
n'eUe uma grinalda de fltlres da mão do SI'. Ca'l valho,
que o colioca 110 numero dos bons flot'Ístas,)

No fri o se acham gravados os nomes dos 1 ias e
cidades principaes do Sul, com os mesmos attributos
que notámos no pavilhão do' Amazona,

Rios: - Tieté, Parahyba, Paranapanema, Guayba,
Paraná, Doce', S. Fra11cisco, e~ro,

Ciehdes:-Rio Pardo, Rio de Janeit'o, S. Paulo,
Pelo tas , Desterro, Barbaeena, i\Jarianna, Campos,
Cabo Frio, Porto Alegre, Angra, Ouro-Preto.

Nl1 pequena galeria que da ingl'esso á varanda do
passadiço, e que une a este o pavilhão do Prata,
lê-se no meio do friso, cm letras de ouro, esta su
blime inscripção - DEOS SALVE o 111lPERADOIl-, e dos
lados ainda· se encon tram oito nomes bem illnstres e
bem caros ao Brasil! \

O Conde da Barca, o i\larquez do Lavradio, João
Pereira Ramos, o Desembargador i\losqueira a quem
o Brasil deve a sua elevação á ealegol"Ía de reino:
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Canto, O conquistador das Missões: o ilIarquez ue
Aguiar, que abriu os poNos aos estrangeiros, o intro
dnctor da pimenta da ludia e mais plantas exoticas
no Brasil; e finalmente Luiz de Vasconcellos, cujo
nome basta para uma recordação saudosa.

Quarenta e tres lustres, duzentas arandellas, vinte
e inco alampadas e uma infinidade de globos pendem
do tecto d'esta vasta galeria: ricas alcatifas se estendem
por toda a sua superficie até ás escadas, com tlma
observação particular, que a estrada do Imperador',
do Throno ao peristylo, é marcada sobre a alcatifa por
uma fillissima tela de prata, o1'laua de galão de
esteira de auro.

O Govemo Impcl'Íal comprou tudo, e a despeza do
edificio não mOllta a cem· contos de réis.

Transcrevendo a desCl'ipção d'este magnifico monu
mento, não podemos deixar de tributar' os maiores
elogios ao distincto Artista Brasileiro o Sr. !\lanoel de
Araujo Porto-Alegre, pi lHo I' da Camara, director,
architecto e- pilltor' djeste sumptuoso edifieio.

Todas as pintul'as SflO composlas por elle e execu
tadas pOI' seus discípulos, á excepção dos quadros
allegol'Ícos do tecto c dQ quadro de sessenta palmos
ua ur·chi-volta.

(1001.1 do Cc .mcreio de 20 de lulho de 1841.)

FIM DOS DOe )IEJ ITO ,
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V. O Tratado de 29 de Agosto. II.eeonheeimcnto da rude
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VI. Batalha de Ituzaingo. Combate naval do Uruguay.
Convenç[1O de 1827, e Buenos-Ayres não ratificou.
Continuação das hostilidades. Tratado pl'f'liminnr de paz
entre o Brasil e Buenos-Ayres. Negocios de Portugal. A
Sessão Legislativa de 1829. A Prineeza Amelia de Leueh
temberg. Sessão Legi lativa de 1830. EITeito no Brasil
da II.evoluç['o fraueeza dos tres dias de Julho. 55

VII. Descnvoltura da imprensa períodiea. Viagem do Im
perador a Minas. Proclamação do Ouro Preto. Sen
regresso ao luo de Janeiro. A noite das garrafadas.
Representação dos Deputados. Te-Deum em S. Francisco
de Panla. Gabinete de 6 de Abril. lleunião do Campo
de Santa Anna. Defecção de alguns Corpos. Sangue
frio de D. Pedro. Abdicação. Embarque da Augusta
Conlili~a. Sua pal'l~da, ~ara.clel' d? D. pc4ro. 67



INDICE.

CAPITULO OITAVO. 1831-184f.

195

I. Elci:;ão da HegeLlcia provisoria. Sediçiío milital' na Baltia.
O Padrc Diogo Antonio Fcijó l\1inistl'o da Justiça. 1\10
vimentos de 1h c 15 de Julho e 7 de Outubro no Rio
de Janciro. A Setembrisada, ou sedição da tropa cm
Pernambuco nos dias 14, 15 e 16 de Setembro de 183'1. 79

II. Sociedades politieas. O Estado no Estado. A Socicdadc
DEFENSORA. Os movimentos de ii e i7 de Abril. O golpe
c1'Estado de 30 de Julho. O parlido Caramurú. A rcvoluçáo
do Ouro Preto. Projecto ae banimento do Ex-Imperador.
Estabelecimento da Soeiedade Militar. Os dias 2, 5 e 15
de Dezembro de i833. Quebramento das Typograpbias.
Prisão do Tutor de S. l\I. r. e de sua Augu tas I rmá a~. 87

111. Movimento de 14 de Abril em Pcrnambuco. Guerra
dos Cabanos. Revoluçilo do Coar;'. Assassinalo jl1l'iJico
de Pinto Madeira. Movimcntos de i3 de Sctembro e 19
cle Novemlll'o de 183'J. no l\Iaranbão. Gucrra civil no
intcrior. 1\101' te do Caudilho rebelde. Pacificação da
Provincia. O Par;' dcsde 183'J. até a presente cpoeha. 98

IV. O banimento do Ex-IlIlperóldor. O Acto addicioual.
Eleição do Padre. eijó para Hcgente do Imperio. 1\CI'O
!UÇflO do Rio Crande do Sul. Araujo Ribeiro e Bento
Manoel. Combate do Fanra. Prisüo de Bento Gonçalves.
Demissão de Araujo Ribeiro. O Brigadeiro Antero Presi·
dcnte. Sua prisáo. Feijó resigna o eargo de Hcgente. Pcd 1'0

de Araujo Lima Regentc illleriuo. llevoluçüo da liahia. 112
V. A llãliiã cD:tra-mrUrtwtrr'"!egal. Desastre do RiQ. Pardo.

Fuga de Bcnto Gonçalves. Assas~illato du Presidente du
lUo Grande do Norte. Sediçüo de Haymundo Comcs.
Hctirada do Cahy. Tomada da Laguna. Combate do Ta-
quary. Luiz Alves de Lima Presidente do Maranhão. 12 L

VI. Emcnda ao voto de graças. Projeeto da i\1"ioridade
no Senado. Projeeto de rcrorma do artigo 1.21 ela Consli·
tuição. Adiamento da Assembléa Ceral. A reuniáo no
Scnado. O QuerQ já do Impcrador. Sua Magestade presta
u jUJ'amento consLitucional. Minislcrio de 2ft dc Julho.
tllllnislia de 22 .dc Agosto. agraçáo e CoroaçflO do

enuor D. l'edro 11. Fuluros do Brasil. 127
INDICE Chronulogico da HisLoria do llra::.i1. iS!!



196 J 'DIeE.

DOCUMENTOS.

Assenlo e Condições com que os Senhores do Conselho
Supremo, residentes no Arrecife, entregam ao Senhor
Mestre de Campo General Francisco Barreto, Governador
cm Pernambuco, a Cidade Mauricéa, Arrecife, e mais
forças, c Fortes junlo d'elias, e mais Praças, que uuham
occupadas na banda do NorLe, a saber: a Ilha de Fernão
de Noronha, Ceará, Rio Grande, Parahyba, lllla de
ltamaracá; accordado tudo pejos Com missa rios de uma
e ouLra parLe abaixo assignados. • 3

DecreLo de 7 de Março de 1821. pelo qual S. M. F. declara
a inlenção de volLar para Lisboa, deixando encarregado
do Governo provisorio do Reiuo do Brasil o Príncipe
Real do Rcino nido. • 9

Decreto de 22 de Abril de 182'1. eslabdeccndo a Regcneia
do Brasil na Pessoa do Príncipe Real do Geiuo nido, 11

lnsu'ucçpes a que se refere o Real Decreto de 22 de
Abril de 1821. 1?
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com data de 21 de Se lembro de 1821. 1~
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Falia do Orador da DepulaçflO de S. Paulo cm 26 de

Janeiro d~ 1822. . 26
rermo de Vereação do di~ 9 de Janeiro de 1822. 35
falia que o Juiz de Fóra d'esla Cidade José Clemente Pc:

reira, Presidente do Senado da Camara, dirigiu a S.
A. n. no acto cm que elle apresentou ao .lesmu Sonhor
as Represenlações do Povo d'esta Capilal. . 36

l\epresentação do Povo do Rio de Janeiro, dirigida ao
Senado da Camara, a que se refere o anterior discurso. 41

Yercaçüo exlraonjillaria do Senado da Camara d'esta Côrte
llP dia ~5 de Maio dp 1822. • [,9
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Reino. 76
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barcar sem o sen consentimento: • 85
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Governos e Nações 3!'ligas. 88
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Brasil. 102
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a Assembléa Constituinte 110 dia :I de Maio ·de 1823. 104
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sembléa Constituinte do Brasil. 1.1.5
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